
 

 

Quick guide til APP 
 
Hent app’en ned på din smartphone fra GooglePlay eller 
Appstore 
App’en er lavet til telefoner, som bruger Android eller IOS 
styresystemer. Det er fx Iphone, Sony, HTC, Samsung og mange 
flere. 
 
App’en fylder en del, så det er en god ide, at hente app’en ned på 
telefonen hjemme eller et sted, hvor du har adgang til wifi. 
 
Find app’en ved at søge på ”Nationalpark Thy” i GooglePlay eller 
Appstore. 
 
 
Kom godt i gang 
Før du går i gang, skal du tjekke, at du har slået GPS funktionen til 
på din telefon. 
 
Når du åbner app’en kan du blive bedt om at opdatere databasen. 
Det siger du OK til. 
 
Den blå prik viser altid din egen aktuelle placering på kortet. 
 
For at finde interessepunkter og ruter, skal du trykke på ”den 
firkantede lagkage” øverst til venstre.  
(På Android telefoner sidder lagkagen nederst i midten) 
 
Vælg hvilke interessepunkter og ruter, du vil have vist på kortet ved 
at trykke på ikonerne. 
 
 
Når du ankommer til et interessepunkt åbner app’en for tre 
muligheder.  
Quiz - Du kan fx svare på spørgsmål, som relaterer sig til 
interessepunktet. Her kan du teste din viden og samtidig tjene point 
til medaljer, hvis du svarer rigtigt.  
 
Tjek ind - Du kan også tjekke ind på stedet. App'en holder i 
"Logbogen" styr på, hvor mange steder du tjekker ind.  
 
Tag et foto - Når du tager et billede med app’en, gemmes billedet i 
"Logbogen" hvorfra du kan finde tilbage til dem og dele dem med 
venner og bekendte via Facebook, sms osv. 
 
 
Logbog 
Dine aktiviteter gemmes i logbogen, som holder styr på hvilke:  
- interessepunkter, du har tjekket ind på.  
- billeder du har taget ved interessepunkter  
- spørgsmål du har svaret rigtigt eller forkert på.  
- skatte du har fundet.  
- medaljer du har optjent alt efter hvor mange spørgsmål du har 
besvaret og hvor mange steder du har tjekket ind på m.v. 
Det er også fra logbogen, at du kan dele billeder med mere via 
Facebook eller mail. 


