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ActionTrack

1. Lataa ActionTrack -sovellus Play-kaupasta (Android-laitteet)
tai App Storesta (iOS-laitteet) 

2. Käynnistä ActionTrack painamalla AT-ikonia

3. Paina QR-koodi kuvaketta ja skannaa annettu QR-koodi        
(tai paina ”1. Uusi aktiviteetti” ja paina ”Palveluntarjoaja” ja valitse 
Demos for everyone. Tämän jälkeen paina ”2. Aktiviteetti” ja valitse 
painamalla Metsä taskussa ja paina ”Valitse”)

4. Kirjoita joukkueesi nimi kohtaan ”3. Kuka olet?”

5. Paina ”Liity” - nyt aktiviteetti latautuu ja käynnistyy sitten
automaattisesti



  

Kohdenäkymä
Chat mm. avautuu
pyyhkäisemällä Lisätehtävät -nappi on näkyvissä, jos

radassa on lisätehtäviä. Voit tehdä
lisätehtäviä siirtyessäsi esim. rastiväleillä

Kartta-/nuolivalinta, voit valita
käytätkö kumpaa näkymää rastien välillä

Kohde, suunta ja matka kohteelle



  

Karttanäkymä

Rasteja/rastikokonaisuuksien
lähtörasteja Näistä siis voi alkaa
kokonainen rastien ketju, joista on
näkyvissä aina vain seuraava rasti. 

Kartan keskitysnäppäin 

Muut tiimit painamalla tätä näppäintä
saat näkyviin, missä muut tiimit liikkuvat

Pisteet ja kulunut aika



  

Kohteen asettaminen

1. Paina jotain rasti-ikonia

2. Saat alkuinfoa ratin
sisällöstä tms.

3. Paina avautunutta ikkunaa,
jolloin avautuu lisäinfoa
rastista (riippuen
päätelaiteesta voi vaatia
esim. tuplaklikkaamisen)

4. Paina ”Aktivoi” kuvaketta,
jolloin sinulle avautuu kartta-
tai nuolinäkymä, joka opastaa
sinut rastille, tai peruuta ja
valitse uusi rasti-ikoni



  

Lisäohjeita
● Osalla rasteista on aikaraja, joten vastaa oikein mahdollisimman 

ripeästi:) Jäljellä oleva vastausaika näkyy puhelimen 
vasemmassa reunassa punaisena palkkina.

● Joissain tehtävissä joudut ehkä vierittämään näyttöä, jotta saat 
koko kysymyksen näkyviin.

● Jos tiput pois pelistä, paina ActionTrack-ikonia puhelimen 
näytöllä.

● Karttanäkymän saanti puhelimen näytölle vaatii, että puhelimella 
on:

a) datayhteys pelin aluksi, jotta se voi ladata Googlen-kartan ja 

b) puhelimessa on riittävästi muistia kartan lataamiseen.

Jos karttanäkymä ei lataudu datayhteydestä johtuvista syistä, 
niin sammuta applikaatio ja käynnistä se uudelleen. 

Pelin voi pelata luonnollisesti myös ilman karttanäkymää.)



  

Lisäohjeita ym.
● Huomaa, että peli päättyy vasta, kun olet suorittanut kaikki 

tehtävät. Eli päätelaitteen näytöllä ei ole enää ikoneja, joita voisi 
 klikata ja aktivoida. 

● Pelin päätyttyä saat myös maalialueella tuloslistan, josta 
ilmenee sijoituksesi sillä hetkellä ja saamasi pistemäärä.

– Tämä tulosnäkymä päivittyy painamalla päivitysnappia, jos 
et ole kirjautunut ActionTrackista ulos. Ts. näet näin 
päivittämällä jälkeesi maaliin tulleiden tilanteen suhteessa 
sinuun.

MUUTA:

● Kaikki vastaukset jäävät myös muistiin palvelimelle ja ovat sieltä 
milloin vain katsottavissa, mutta ne ovat admin-oikeuksien takana.

● Vastaukset saadaan otettua myös Exel-tiedostoina ulos samoin kuin 
kuvat zip-tiedostoina.
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