Handleiding historisch wandelen in Zorgvlied
Handleiding voor historisch wandelen Zorgvlied app.
De app maakt gebruik van het platform Annodrenthe.nu van het
Drents Archief. De app draait zowel op Android smartphones en
tablets als op Iphone en Ipad.
Om de Historisch wandelen Zorgvlied app te gebruiken zijn de
volgende stappen nodig:
1.
2.
3.
4.

Download de APP van Annodrenthe.nu (in de APPstore of Play Store)
Schakel GPS in
Start de app
Bij Welkom & snelle start wordt de app toegelicht.

De aanwijzingen zijn hier voor het gemak herhaald:
1. Maak eenmalig een account aan, dit kan op de website of via je smartphone. De
inloggegevens (naam en wachtwoord) kun je voor beide gebruiken.
2. Log in.
3. Ga naar ‘ontdek’.
4. Kijk bij ‘routes’ of ‘kanalen’ en kies de route die je wilt volgen. In dit geval binnen
‘routes’ de route "Sporen Tweede Wereldoorlog".
5. Heb je de route gekozen? Klik dan op “download’. Download alvast de media op je
smartphone. Via (gratis) Wifi gaat dit het beste (deze route vraagt ca 200 Mb).
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6. Nu alle media gedownload is, kun je de route starten door op
start te drukken.(bij voorkeur met een internetverbinding). De
route volgen kan in principe zonder internetverbinding omdat
je de route geheel op je smartphone/tablet gedownload hebt.
7. We adviseren Wifi en Bluetooth uit te zetten, andere
openstaande apps af te sluiten en de helderheid van je
beeldscherm lager in te stellen. Je batterij gaat zo langer mee, zodat je de route kunt
voltooien.
8. Je hoort/voelt een signaal zodra je in de directe omgeving bent van de volgende plek
met een boodschap het punt waar je op dat moment bevind.

Locaties in de Historische wandelen Zorgvlied app zijn te vinden in de
vroegere gemeente Diever. Zie hieronder voor een impressie van de
locaties.

