
Papieren handleiding 
Franse Keuken

Lees aandachtig door !

Het scherm van de GPS is een aanraakscherm. Je kan selecteren door op de tabs te drukken. Je kan scrollen door 
met je vinger het scherm naar boven te trekken. 

Aandoen doe je de GPS via het knopje op de rechterzijkant.Wacht even tot het scherm opdoemt en 
druk op pijl naar rechts.  Linksonder zie je het icoon Wherigo, druk daar op. 

Daarna kies je voor Franse keuken en kom je in het hoofdmenu. Druk op 
speel. Kies voor Nee als gevraagd wordt een opgeslagen spel te hervatten. 

Lees altijd rustig je scherm helemaal af, liefst stilstaand en in de schaduw. 
Je kan een scherm niet zomaar meer terughalen. Onthoud ook zoveel mogelijk informatie, die kan je later nodig 
hebben. Het is heus geen makkelijk spel. Lees dus duidelijk en rustig voor als je met meer bent. 

Druk niet meer dan één keer achter elkaar op een knop. Wacht eerst rustig tot hij 
reageert, dus op een volgend scherm. Ga niet staan drukken, dan loopt de GPS vast. 

In het hoofdmenu heb je vier tabs. In het Inventaris- scherm kan je bij Tipszz en 
GPSzz herlezen wat hier staat. Verder heb je een U ziet scherm en een Taken scherm, 
maar die gebruiken we niet.

Wel het scherm Locaties, dat eigenlijk altijd voorop je scherm staat wanneer je loopt. In het locatiescherm 
zie je de locaties in volgorde van afstand. Ze wisselen stuivertje terwijl je loopt, dus let telkens goed op. 
Volg de richting van het rode pijltje achter de naam van de locatie, maar blijf altijd op de paden. Let 
vooral op of de afstand wel afloopt. Soms is de pijl een beetje in de war.

TIP: Als je een scherm hebt gemist, of per ongeluk weggedrukt, of vergeten, kun je even dertig stappen weglopen 
van de locatie en er weer terugkeren. Meestal krijg je dan de info opnieuw. 

Nog wat info:
Als je toch per ongeluk dubbel drukt en je komt in het afsluitscherm, druk dan op de 
pijl en keer terug naar het hoofdmenu.
Heb je het spel per ongeluk toch helemaal afgesloten, start het dan opnieuw op en 
keer terug naar de laatst bezochte locatie.

Uitdoen doe je de Oregon liever niet, maar als het moet door op het pijltje terug linksonder te drukken, totdat het 
rode kruis verschijnt. Druk erop en kies JA, bij spel opslaan. Anders moet je het hele spel weer van voren af 
beginnen. Druk nu op knop rechterzijkant en GPS gaat uit.

Batterij: Je krijgt het apparaat mee met volle batterijen, die gaan wel tien uur mee. 
Als de batterij toch op is draai je het apparaat om en ontsluit de achterkant door het 
zilveren klipje onderaan op te lichten zodat je de achterklep eraf kan. Verwissel de 
batterijen maar let daarbij goed op + en -. 

BELANGRIJK:
Druk niet op een locatietab zelf, dan loopt de Oregon vast. Doe je dat toch -misschien per ongeluk 
onder het lopen- druk dan meteen (eenmaal!) op de pijl linksonder om terug te gaan naar het 
locatiescherm. 


