HANDLEIDING VASTELAOVESSJPEURTOCH CV DE KWEKKERTE

Voor het lopen van de speurtocht, adviseren wij het volgende:
 Kalibreer de kompas van je telefoon voordat je de speurtocht start. Dit
voorkomt dat de kompas tijdens het lopen van de speurtocht zelf de weg
kwijt is. Dit kan door de telefoon 3 maal op de volgende manier voort te
bewegen.

 Is de kompas wel de weg kwijt en wijst die ogenschijnlijk de verkeerde
kant op, let dan op de afstand in meters onder de kompas. Deze klopt
ten alle tijden.
 Stelt het kompas je nog steeds teleur en kun je de weg aan de
hand van de gemelde meters niet vinden, let dan goed op
sommige lantaarnpalen. We hebben wat aanwijzingen over
de route verspreidt. Deze kikker weet de weg en wijst met
zijn neus de juiste kant op!
 Wandel de speurtocht met een opgeladen telefoon
 Zorg ervoor dat de telefoon niet op automatisch vergrendelen schiet. Zet
de automatische vergrendeling bij voorkeur uit.
 Let goed op het verkeer en houdt de maatregelen van het RIVM in acht.

Handleiding
Om de vastelaovessjpeurtoch te kunnen lopen, dient men de ‘Action Bound
app’ te downloaden in de Play Store of de App Store, welke te herkennen is aan
het volgende logo:

Wanneer de app gedownload en geopend is verschijnt
het volgende startscherm. Klik in dit scherm op “Scan de
code”.

Na jullie inschrijving op onze website hebben jullie een
link toegestuurd gekregen. Na het aanklikken van deze
link verschijnt een QR code. Scan deze code met de
camera. Je krijgt dan het volgende scherm. Klik hier op
Bound downloaden. Het is aan te raden dit thuis te doen
op een WiFi – netwerk.

De benodigde mediabestanden zullen worden
ingeladen. Wacht tot deze stap voltooid is. Vervolgens
kun je je naar de start begeven, de kiosk.

Bij de Kiosk kan de app opnieuw gestart worden
en op dit scherm kies je de optie “Vind de Bound”

Kies in het volgende scherm “Mijn Bounds”

Klik vervolgens op “Actieve Bounds”

En selecteer de “Vastelaovessjpeurtoch”

Je kunt de speurtocht nu starten nadat je de naam van de
contactpersoon hebt ingevuld en de algemene
voorwaarden hebt geaccepteerd. Klik op “Aan de slag!”
Veel speurplezier!
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