Handleiding BiesboschQUIZ!
Om de BiesboschQUIZ op een smartphone of tablet te kunnen spelen, installeert u
de app Loquiz;

Klik hier voor iOS en klik hier voor Android.
U kunt natuurlijk ook de App Store of Google Play Store openen en zoeken op
“Loquiz”





Staat de app al op uw telefoon van een vorige keer dat u een game gespeeld
heeft? Verwijder deze dan en installeer de app opnieuw zodat u zeker de laatste
versie heeft
Voor de BiesboschQUIZ is een internetverbinding nodig, schakel deze in
Schakel de slaapstand van uw telefoon uit zodat uw telefoon niet op slot gaat

Het starten en spelen van de BiesboschQUIZ
1. Open de Loquiz app
2. Log in met Username en Password en druk op OK. Let op! De BiesboschQUIZ
kan maar één keer gestart worden
3. De BiesboschQUIZ wordt geactiveerd en u ziet meer informatie over de
BiesboschQUIZ
4. Druk de informatie weg middels het kruisje nadat u deze gelezen heeft en druk
op start
5. Vul een zelfgekozen teamnaam in en de voornamen van de teamleden en
druk op OK
6. De BiesboschQUIZ is nu daadwerkelijk gestart. Het blauwe rondje is uw
huidige positie
7. Ga naar het eerste waypoint en voer de eerste opdracht uit
8. Volg de route van de nummers van laag naar hoog en beantwoord de vragen
en voer de opdrachten uit
9. Nadat de laatste opdracht voltooid is of wanneer de tijd voorbij is, verschijnt de
finishvlag in beeld bij Diepstraten Botenverhuur. Ga hier naartoe om de
resultaten in te kunnen zien van uw team en alle andere teams. Deze scores
kunnen nog veranderen door toekenning bonuspunten van de foto en videoopdrachten.


Linksboven in het scherm zit onder de drie horizontale streepjes het menu, hier
kunt u tussentijds de score checken en weergave scherm aanpassen
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Heeft u per ongeluk de kaart “geswiped” naar een hele andere plek, druk dan op
het rondje met de vier kleine streepjes rechtsboven in beeld en u bent weer terug
op positie



Als backup kunt u ook op een tweede smartphone of tablet de Loquiz app
installeren. Raakt de eerste smartphone of tablet leeg, handel dan als volgt;
Verlaat het spel
Log in op de tweede smartphone of tablet met de inloggegevens
Druk de informatie weg en druk op start
Teamnaam NIET opnieuw invullen, druk op “resume with existing team” en
vervolg het spel
 Het is niet mogelijk de BiesboschQUIZ met één ticket op twee apparaten
tegelijkertijd spelen, één apparaat per ticket!
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