iTunes Cards Code – handleiding

iTUNES CARDS VERZILVEREN MET DE CAMERA VAN EEN
iPHONE, iPAD, iPOD TOUCH OF MAC
Met een iTunes Card Code kan je o.a. de nieuwste Apps, spellen, e-Books en films/ muziek
aanschaffen en op je iPhone of iPad installeren. Het inwisselen van iTunes Cards wordt
steeds eenvoudiger. Je kunt de camera van een iPhone, iPad, iPod Touch of Mac nu ook al
gebruiken om een iTunes Card te verzilveren. De iTunes Card Code kan ingewisseld worden
in de iTunes Store, iBook Store of App Store.

Waar dien je rekening mee te houden alvorens je de iTunes Card kunt inwisselen?
Zorg ervoor je je in een goed verlichte kamer bevindt en dat je
verbinding hebt met het internet. Houd er ook rekening mee
dat uitsluitend iTunes Cards met een focusvakje (zie
afbeelding) rond de inwisselcode met een camera ingewisseld
kunnen worden.

Wat heb je nog meer nodig om een iTunes Card te verzilveren?
iPhone, iPad of iPod Touch


iOS 7 of hoger.

Mac


Een Mac met een FaceTime-camera of een Apple Display met FaceTime.



OS X Mountain Lion v10.8.3 of hoger.



iTunes 11 of hoger.

Verzilveren iTunes Card – via iPhone, iPad of iPod Touch:
1. Open de iTunes Store, iBooks of App Store. Druk daarna in iBooks op het tabblad
‘Uitgelicht’ beneden in het scherm.
2. Scrol naar de onderkant van de shop en druk op ‘Wissel in’.

3. Log in met de Apple ID die je gebruikt om aankopen te doen voor in de iTunes Store.

4. Druk op ‘Gebruik camera’.

5. Scan de iTunes code met de camera van je apparaat.
6. De camera leest de digitale code en wisselt de code in. Het opgewaardeerde iTunes
Store-tegoed verschijnt op het beeldscherm.

7. Druk rechtsboven in het scherm op ‘Gereed’.

Verzilveren iTunes Card – via Mac
1. Ga naar iTunes, iBooks of de App Store.
2. iTunes: Druk op iTunes Store. Klik bij snelkoppelingen rechts op ‘Wissel in’.
App Store: Druk bij snelkoppelingen rechts op ‘Wissel in’.
iBooks: Druk in de linkerbovenhoek op iBooks Store. Klik vervolgens bij
snelkoppelingen rechts op ‘Wissel in’.
3. Druk op ‘Wissel in’.
4. Log in met de Apple ID die je gebruikt om aankopen in de iTunes Store te doen
5. Klik op ‘Gebruik camera’.

6. Scan de iTunes code met de FaceTime-camera.
7.

De FaceTime-camera leest de digitale code en wisselt de code in. Het
opgewaardeerde iTunes Store-tegoed verschijnt op het beeldscherm.

8. Klik op ‘Gereed’.

LET OP!


Als de kamer waarin je je bevindt niet goed is verlicht, wordt de card wellicht niet
gelezen.



Als de camera de code niet kan lezen dan kun je de iTunes Card code handmatig
invoeren – zie onze handleiding met instructies.



Als je een al iTunes Card probeert in te wisselen die al geactiveerd is, dan verschijnt
een foutbericht. Neem in dat geval contact met ons op.

WIJ WENSEN JE VEEL PLEZIER!
Klik hier indien je direct een iTunes Card code via onze webshop wilt kopen!
LET OP! iTunes kaarten zijn verkrijgbaar voor landen. Pas dus goed op dat je de juiste iTunes
Kaart code koopt.

iTunes Kaart codes is onderdeel van Online Gamecard Diensten B.V.

