Heb je de izi.TRAVEL app
al op je toestel?
Je bent al fan van izi.TRAVEL?
Scan dan deze QRcode in en je
belandt rechtstreeks in
de collectie Egypte van het
MUSEUM VOOR
KUNST & GESCHIEDENIS.
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BEZOEK DE
COLLECTIE EGYPTE
MET DE
izi.TRAVEL APP!

BEZOEK DE COLLECTIE EGYPTE MET DE izi.TRAVEL APP!
HEBT U DE APP AL?
SCAN DEZE CODE!
WAT?

Via je eigen smartphone of iPhone ontdek je
een vijftigtal objecten aan de hand van beeld,
tekst en audio in het Nederlands, Frans en Engels.

HOE?
1. Gebruik de wifi in de rotonde
We raden je aan de app op voorhand te
downloaden via de wifi in de rotonde.
Of je gebruikt je mobiele data in de zaal Egypte.
WIFI netwerk in de rotonde: KMKG_MRAH_Public_Wifi
Paswoord: te verkrijgen aan het Onthaal

2. Installeer de app
Ga naar Google en zoek de izi TRAVEL app of
open je Google play (android) of de App store
(iPhone) en zoek izi.TRAVEL audioreisgids.
Download de app en installeer hem op je
smartphone (ca. 12 MB – 1 min.)

3. Zoek ‘museum
kunst geschiedenis’
Open de app en klik op ‘Ik ga naar…’
Tik in het zoekveld
‘museum kunst en geschiedenis’.
In de lijst met musea verschijnt nu
‘Museum Kunst & Geschiedenis’.
Als “locatie” geactiveerd is, verschijnt
dit museum als eerste in de lijst.
Je vindt ons ook door ‘Brussel’ in te tikken
en te scrollen tot je bij ‘Museum Kunst
& Geschiedenis’ komt.

4. Kies je taal en
download de tour
De app opent in de taal die ingesteld
is op je smartphone.
Kies een andere taal door op de toets … Meer
(android) te klikken. Beschikbare talen zijn
momenteel Nederlands, Frans en Engels.
Download de Collectie Egypte (66MB – 2 min.),
zo heb je geen wifi of mobiele data in de
museumzaal meer nodig.
Klik hiervoor op de pijl Download
.

5. Ontdek de objecten in
de zaal Egypte
Bij een vijftigtal objecten vind je een sticker
met een QRcode en een nummer. Je kan op 2
manieren de informatie over de objecten lezen
of beluisteren:
1 Scan de QR code bij het object met de QR scanner
De audio van het gekozen object start automatisch.
2 Of tik het nummer in op Numpad, bv. 101
Van 101 zie je nu een foto, een titel een omcirkelde i en een reeks pijltjes.
• Om de informatie over 101 te lezen, klik
je op xx (android) of klik je op het nummer
(iPhone). De tekst verschijnt in de door jou
gekozen taal.
• Om de info te beluisteren, klik je op xx.
Met x x kan je door- of terugspoelen in het
audiofragment.
• Zet de luidspreker af door te klikken op .
Je kiest zelf de objecten waarover je meer wil weten.

.

