UITGEBREIDE HANDLEIDING

Stap 1: Zet jouw mobiele data en gps (“locatie”) aan op jouw opgeladen smartphone. Zet jouw
geluid aan. Open de app “Action track” en scan de QR code die je terug vindt op het
Teamadventure terrein om het spel te starten. Kies uw taal.

Home = dit startscherm, hoofdmenu
Actief = indien u het spel bent gestart, maar eruit bent gegaan,
kan u daar terug in het spel gaan

Camera toestaan om QR code te scannen

Settings / instellingen = kies uw taal

Stap 2: vul een “gebruikersnaam” in (= een naam voor jullie
gezin) en klik op “Verder”

Stap 3: Het spel bestaat uit verschillende opdrachten. De opdracht zit
telkens verscholen achter het icoontje van het hangslot. Je wandelt dus naar
het icoontje dat verschijnt op jouw kaart, dubbel klikt erop en vervult de
opdracht.
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Soorten vragen:
-

Meerkeuze: u duidt uw keuze aan en klikt op “Verder”

-

Open vragen: u tikt het antwoord in de daarvoor voorziene box en klikt op “Verder”

-

Foto: u tikt op “Neem foto”, dan neemt u effectief de foto van uw gezin en klikt op
“Verzenden”

U krijgt telkens één herkansing bij een fout antwoord of bij het nemen van een foto. Na ieder
antwoord ziet u of het juist was of niet én de punten die jullie hiermee verdienen. Dan klikt u op
“verder” om naar de volgende opdracht te gaan. Opgelet, van zodra u op “verder” hebt geklikt,
kan u niet terugkeren in het spel.

Als je op deze
windroos klikt,
verschijnt een
navigatiepijl (in plaats
van de kaart). Voor
kinderen is dit soms
handiger om te
volgen. OPGELET:
deze werkt niet bij
alle smartphones. Dit
is afhankelijk van de
kalibratie van uw gps.
Dus best eerst de
juistheid checken
alvorens u erop
vertrouwt, om extra
kilometers te
vermijden ;-)

Van boven naar onder:
- U kan kiezen tussen 2 kaarten: een gewone kaart (linkse foto) of satelliet (rechts).
- Als u daarop klikt, ziet u de locatie van andere deelnemers.
- Als u daarop klikt, ziet u uw eigen locatie.
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Van boven naar onder:
-

Uw (gebruikers)naam
Ster (jouw persoonlijke score)
Duurtijd sinds de start van het spel
Beker (jouw eigen plaats tov andere
gezinnen die speelden)
Voetjes: afstand afgelegd

Van links naar rechts:
-

Info over mijn naam en het spel
Overzicht van andere gezinnen avonturiers met hun punten
Chat – buiten gebruik in dit spel
Instellingen: kiezen van de taal / meter of voet / geluid – zet je best aan.
Exit-knop naar het hoofdmenu – zo kom je terug op het “home” scherm zie supra en
kan je terug in het “actief” spel gaan.

