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INSTRUCCIONS APLICACIÓ MÒBIL GPS ORIENTEERING RUN
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ


Baixeu-vos l’app GPS Orienteering Run.



Recomanem anar a la configuració del
mòbil,
aplicacions,
gestiona
les
aplicacions, GPS Orienteering run, estalvi de bateria i
indicar "sense restriccions".



Entreu a l'aplicació, aneu als tres puntets de dalt a la dreta
i a ‘Settings’. Indiqueu el vostre nom (serà el que sortirà
als resultats) i adapteu la configuració. Us recomanem:
(veure imatge lateral).



Sortiu de “settings”.



Ja teniu l’aplicació instal·lada i preparada.

QUAN VULGUEU FER UN CIRCUÏT


Activeu el GPS i assegureu-vos que el volum de les
notificacions està alt o molt alt, i entreu a l’aplicació.



Apreteu al “+” de la pantalla principal i escolliu
descarregar-vos una cursa. Haureu d’introduir el codi o el
QR que l’organitzador us ha d’haver facilitat.



Quan encara estigueu lluny del triangle (no al triangle!)
entreu a la cursa i indiqueu “run the course” per començar la cursa. El mòbil buscarà el gps.
Per comprovar que esteu ben localitzats podeu anar als tres puntets, activar l’opció
‘Orienteering Support’ i comprovar la vostra posició.



Fet això, no cal fer res més, aneu cap al triangle, i si tot va bé, el mòbil pitarà*. La vostra cursa
ha començat!



L’app segueix funcionant encara que la pantalla estigui apagada**, per tant, recomanem
portar-lo en una motxilla o cinturó per alliberar les mans.



Quan arribeu a la localització de cadascuna de les fites el mòbil pitarà per indicar que esteu a
la fita i que ja es considera marcada*.
o Si una fita no queda marcada l’aplicació entén que encara l’esteu buscant i no marcarà
les següents.
o Si teniu complicacions en una fita toqueu el símbol de la fita i us deixarà saltar la fita,
tot i que quedareu fora de competició.
o Si esteu perduts/des o teniu dubtes cliqueu als 3 punts i activar ‘Orienteering Support’
(si no ho heu fet abans) i podreu escollir que us indiqui on esteu.



A la meta pitarà repetidament i el temps es para automàticament.



La mateixa aplicació us permet veure els resultats generals, els parcials i el recorregut GPS.
* En alguns casos cal esperar uns segons a la fita perquè el mòbil trobi la localització.
** Alguns mòbils requereixen de permisos i/o configuracions diferents p.ex. en alguns
casos -malgrat els permisos- només funciona si la pantalla es manté activa tota l’estona.

