Tips om UsynligO
Du förutsätts ha laddat ner och installerat appen. Skapa ett konto, använd ditt eget namn och
din klubb för att resultatlistor skall bi korrekta. För att appen skall fungera måste du ha
platstjänster aktiverade ”alltid”, inte bara ”när appen används”. På inställningar skall Spara
GPS-rutt vara påslagen. Ha på ljudet på högsta volym.
När du på plats men minst 25-30 m från startpunkten gör följande:


Öppna UsynligO-appen och klicka på knappen Livelox banor.



Nu bör du se ”Veckans bana 2021-05-22--30” bland aktiviteterna. Välj den!



Välj bana.



Klicka på Start och välj Automatisk start.



Släck displayen och stoppa mobilen i ficka eller midjeväska (där du tänker ha den under
turen.



Gör dig klar med karta och kompass.



Gå mot startpunkten! Inom en cirkel på ett antal meter från den får du startsignal. Pip, pip,
pip, PIIP!



Starten har gått. Ta kontrollerna som vanligt. Varje gång du är i närheten av en kontroll
får du pip och vibrationer. Ibland lite före kontrollen, ibland får man röra sig lite runt
kontrollen. Du får en sorts pip när kontrollerna tas i rätt ordning och en annan om du gjort
något fel t.ex. hoppat över en kontroll. När du kommer till mål efter att ha tagit alla
kontroller i rätt ordning får du en fanfar och tidtagningen stängs av.



Om du inte fullföljt korrekt får du ingen fanfar utan måste stänga av manuellt.
Öppna telefonen och aktivera displayen. Följ instruktionen för avbryt.

Koppla UsynligO till Livelox


Logga in i Livelox, klicka på ditt namn och välj Mitt användarkonto.



Klicka på Kopplingar till applikationer som tillhandahåller rutter.



Gå ner till UsynligO och välj Hantera inställningar för UsynligO.



Välj Koppla och logga in i UsynligO om det krävs.



Klicka på knappen med Approve och vänta tills kopplingen bekräftas.



Nu ser du en grön bock och texten Ditt Livelox-konto är kopplat till UsynligO.

Lägg in rutt i Livelox


Kan göras direkt eller hemma när som helst under aktuell vecka.



Gå till första sidan i UsynligO, den med de fem blå knapparna.



Klicka på Mina banor.



Välj ”Veckans bana 2021-05-22--30”



Längst ned under sträcktiderna väljer du Dela min GPS-rutt.



På nästa sida välj Publicera i Livelox och svara Ja till publicering.



Du kommer direkt till uppspelningen i Livelox.



Nu laddas kartan upp. Klicka på pilknappen så spelas rutten upp. Är du inte prenumerant
visas din rutt men du kan spela upp de andra med rutt, en i taget. Är du prenumerant ser du
alla som lagt upp rutt på en gång. Du kan också göra urval och spela upp de du vill
jämföra med.



Rutten sparas automatiskt i Mina aktiviteter i Livelox. Har du inte hamnat i rätt klass
klicka på de tre prickarna längst till höger på aktivitetens rad och välj Redigera.



Långt ner på den sida du kommer till kan man ändra tävling och klass om det behövs.
Spara när du valt rätt. Nu är allt klart!

