
Historische Jeneverwandeling door Schiedam
1. Het Proeflokaal van Schiedam is in het bezit van WiFi,  

deze kunt u gratis gebruiken.

2. WiFi kanaal: ProeflokaalSchiedam wachtwoord: Proost2013

3.  Download en installeer de gratis izi.travel app via  
http://izi.travel/app of scan deze QR-code.

4.  Zoek de wandeling Historische Jeneverwandeling door 
Schiedam op en download deze.

5.  Veel plezier met de wandeling!

Een handleiding voor het downloaden van de wandeling is in het Proeflokaal aanwezig.

Handleiding 
downloaden
Historische  

Jeneverwandeling 
door Schiedam



Bijgaand de uitleg om de app van de Historische Jeneverwandeling 
door Schiedam, aangeboden door de Vrienden van het Jenever- 
museum, te downloaden.  
Deze app is zowel geschikt voor een iPhone als voor een Android 
toestel.

Voor de iPhone ga je naar de App store, voor Android ga je naar 
Google play.

Als je deze instructies nauwgezet volgt kan het niet misgaan. 
Het beste is om deze app te downloaden via WiFi thuis.  
Eerst download je de app, daarna de wandeling.

Op de juiste manier gedownload gebruik men geen Mb’s van de 
internetbundel.

Voor deze tour is wel een GPS verbinding nodig!

De wandeling, die oorspronkelijk is ontworpen voor een smartphone 
kan ook op een Android tablet of iPad draaien.   
iPad bezitters opgelet u moet de wandeling downloaden als iPhone 
app.



1. Ga naar de App store.

2. Typ in het zoekveld izi.travel.

3. Download de app.

4. Open de app.
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5. Dit is de beginpagina van izi.travel.

6. Het verzoek voor locatiegebruik kan evt. geaccepteerd worden.

7. Klik op Tours. 

8. Zoek op Historische Jeneverwandeling door Schiedam, open de 
wandeling Historische Jeneverwandeling door Schiedam  
(1x aantikken).  
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9. Klik op Download. 

10. Download alle inhoud van de wandeling.

11. Melding succesvol gedownload verschijnt.

12. Als u de wandeling wil lopen tik dan op Open tour.
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14.

13. Er zijn beschrijvingen, geluidsfragmenten en foto’s beschikbaar 
over het betreffende pand of locatie.  
Meer foto’s zijn te zien door over de foto te vegen.  
Dat kan op twee manieren: 
Tik op de locatie waar u meer informatie over wilt lezen.  
Er verschijnt een blokje, klik daarna op het pijltje rechts 
daarvan. Via Tour komt u weer terug bij de Jeneverwandeling

14. U kunt ook via Lijst een pand bekijken en beluisteren.Via Kaart 
komt u weer bij de tour terug en kunt u deze wandeling verder 
vervolgen.

Veel plezier met deze wandeling!

Voor Andoid-gebruikers geldt hetzelfde protocol. 

 


