instructie home academy app
Stap 1 van 7: Account aanmaken
Nog geen account?

Ga naar www.home-academy.nl. Klik op
account aanmaken en vul bij “Clublid
met code” uw coupon code in.
Een bevestiging met uw wachtwoord
wordt u toegezonden. Controleer
uw spamfolder als u niets ontvangt.

U hebt al een account

Log in op www.home-academy.nl en
ga naar “Mijn account”. Vul uw
coupon code in bij “Clublid met code”.

Stap 2 van 7: Keuze van gebruik
Ik wil de Club gebruiken
op mijn tablet of mobiel

Ik wil de Club gebruiken
op mijn PC of Mac

Download de Home Academy App

Klik hier voor uitleg over het
streamen van hoorcolleges op
mijn PC of MAC

Log in met dezelfde accountgegevens en kies in het app menu
voor Home Academy Club en
volg de instructies hieronder

Stap 3 van 7: Home Academy Club
Kies in het hamburgermenu
voor Home Academy Club.

Zoek op categorie en zoekterm,
of op gedownloade titels

Klik op het ronde pijltje om nieuwe
titels binnen te halen.

Sorteer op datum, spreker of titel

Een titel die offline bewaard
wordt, kleurt op in de lijst

Druk op een titel voor meer informatie
over het hoorcollege

Titels die je gemarkeerd hebt als
favoriet zijn makkelijk terug te
vinden in de lijst

Stap 4 van 7: Titelinformatie hoorcollege

Druk op de prullenbak om een
titel te verwijderen die je offline
bewaard hebt. Je kunt hem later
altijd opnieuw offline bewaren.

Kies voor Bewaar offline om een
titel te beluisteren

Je kan maximaal 5 hoorcolleges
offline bewaren

Markeer een titel als favoriet als
je deze later wilt beluisteren en
makkelijk wilt terug vinden

Hier vind je de samenvatting en
inhoudsopgave van het hoorcollege
en de biografie van de spreker

Stap 5 van 7: Hoorcollege beluisteren

Eventueel meegeleverde
bestanden (PDF)
Je kunt via de playknop het hoorcollege
beluisteren. De play balk blijft onderaan
zichtbaar tijdens het gebruik van de app

Klik op de play balk om de
player te openen

Stap 6 van 7: Player

In de player vind je alle knoppen
om door het hoorcollege te kunnen
navigeren.

3o sec. voor- en
achteruit spoelen
Overzicht van de
tracks (hoofdstukken)
Een sleeptimer instellen
(automatische stop)

Stap 7 van 7: Menu

Hier kan je (opnieuw) inloggen met
de account die je hebt aangemaakt op
www.home-academy.nl

Druk op de hamburger om in het
menu te komen

Hier kan je verwijderde hoorcolleges
onzichtbaar maken in het titeloverzicht

Controleer hier hoeveel ruimte
er nog op je apparaat is.

