
Aanmelden MovieMAX met HUMAX H3 actiecode
1. Ga naar de NLstore op je HUMAX H3 en download de MovieMAX app.
2. Open de MovieMAX app op je HUMAX H3.

>

Maak je eigen MovieMAX account aan door je te registreren

3. Druk op de rode toets op de afstandsbediening.

4. Je komt nu in het scherm ‘Inloggen bij MovieMAX’.
Ben je nog geen klant bij MovieMAX selecteer dan de button ‘Registreren’ en klik op OK op je 
afstandsbediening. 
 ---> Heb je al een account bij MovieMAX vul dan je emailadres en toegangscode in, selecteer ‘Inloggen’ 
en klik op OK. Je kunt dan stap 5 overslaan.

>



5. In het volgende scherm kun je je registreren bij MovieMAX.
Vul alle gegevens in; ga op het betreffende veld staan en klik op OK. Het kader wordt blauw. Ga met de 
pijltjestoets < > op de afstandsbediening naar het digitale toestenbord op het scherm. Klik op OK als je 
een veld hebt ingevuld om het volgende veld te selecteren.
Toegangscode: dit is een door jezelf bepaalde code (dus niet de actiecode!). Vergelijk het met je 
persoonlijke pincode.

Als alles is ingevuld selecteer je ‘Inloggen’ en klik op OK. Er verschijnt een bevestigingsscherm, daarnaast 
ontvang je ook een bevestigingsmail. Selecteer ‘Sluiten’ en klik op OK.

>

Je actiecode voor 30 Moviepoints activeren (dit kan alleen als je stap 3 t.m 5 hebt 
doorlopen). 

6. Druk op de rode toets op de afstandsbediening.



8. Je komt in het scherm HUMAX Moviepoints – verzilver hier je actiecode 
Voer de actiecode in die je via de mail hebt ontvangen, selecteer de button ‘Koop Moviepoints’ en druk op 
OK. De 30 Moviepoints worden toegevoegd aan je persoonlijke account.  
Daarna kun je films bestellen bij MovieMAX totdat je de 30 Moviepoint hebt verbruikt. Veel kijkplezier!

7. Je krijgt dan het scherm te zien met o.a. de button HUMAX MOVIEPOINTS (30st). Selecteer de button en 
klik op OK op je afstandsbediening.

Je kunt de actiecode tot en met 30 september 2017 verzilveren. Je kunt slechts één keer je actiecode 
verzilveren.


