Handleiding luisterroute
GPS
Deze luisterroute kan alleen op locatie worden beluisterd. Ook werkt de route alleen
als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van GPS. Dus geef zodra er om
gevraagd wordt, toestemming voor het gebruik van GPS!
Tempo wandeling
Het is heel belangrijk dat je tijdens het wandelen een langzaam tempo loopt! Als je
denkt, ik ga te langzaam, dat kan bijna niet. ;-) Als je namelijk te snel loopt, worden
verhalen te vroeg afgekapt. Zo heb je kans dat je stukken mist van een verhaal.
Schermvergrendeling
Het belangrijk dat je jouw scherm tijdens het wandelen niet vergrendeld. Anders
werkt het GPS systeem niet en start het volgende verhaal niet automatisch.
Plattegrond
Wil tijdens controleren of je nog goed loopt? Of denk dat je misschien verkeerd
gelopen bent? Je kunt de route gemakkelijk volgen via de plattegrond op je telefoon.
Daar kun je de hele route zien. Een klein zwart stipje is het GPS punt waar jij je op
dat moment bevindt.
GPS signaal verloren?
Is op een of andere manier het GPS signaal toch verloren gegaan of ben net voorbij
het GPS punt gelopen?Geen paniek, je kunt teruglopen naar het meest dichtbij
zijnde GPS punt (een bolletje met een cijfer). Als je in de buurt bent van een GPS
punt, start het verhaal dat hoort bij dat GPS punt automatisch. Je moet dus altijd in
de buurt van een GPS punt zijn om een verhaal te kunnen starten!
Play/Pauze knop
Op je scherm zie je play/pauze knop. Hier kun je zelf gemakkelijk het verhaal even
pauzeren wanneer je wilt. Ons advies is wel om niet door te lopen als je het verhaal
pauzeert.
10 sec knop
Heb je iets te snel gewandeld? Of wil je een stukje nog een keer horen? Met de 10
sec knoppen kun je het verhaal 10 sec vooruit of 10 sec terug spoelen.
Word je gebeld tijdens de wandeling?
Dan wordt het verhaal gepauzeerd. Als je wilt kun je het inkomende gesprek
beantwoorden, ons advies is dan wel om te blijven staan en niet verder te wandelen.
Je kunt weer verder gaan wandelen zodra de audio weer start.

