Käyttöönotto lyhyesti:
Varmista, että Android-puhelimesi GPS on päällä. Glopas asennetaan
normaalisti Google Play -kaupasta. Avatessasi sen ensimmäisen kerran saat
näkyviin pikaoppaan, jossa kannattaa kiinnittää huomio merkkien
värikoodeihin ja lukaista käyttövinkit. Sen jälkeen voit rastittaa ohjeet
luetuiksi ja ne eivät näyttäydy sinulle enää automaattisesti. Valitse kansiopainikkeesta avautuvalta listalta Lux Helsinki ja näet opastuskohteiden
latautuvan kartalle. Sitten vain kuulokkeet korviin ja menoksi kartan kohteita
kohti, opastus alkaa automaattisesti. Kuulokkeiden käyttö on suositeltavaa.
Glopas tarvitsee toimiakseen laitteen sijaintitiedon käytön. Se ei käytä
mikrofonia ja mediatiedostoja normaalikäytössä, mutta kysyy lupaa, koska
niitä käytetään ääni- ja kuvatiedostojen sisällöntuotannossa.

Asennus ja käyttöönotto yksityiskohtaisesti:
Avaa Google kauppa ja kirjoita hakukenttään glopas.
Paina asenna-painiketta ja lataamisen jälkeen paina avaa.

Käyttöoikeudet:
Asennusohjelma kysyy ohjelmalle käyttölupia, jotka on annettava käyttääksesi sovellusta. Ohjelma
pyytää lupaa käyttää
- Sijantitietoa
- Mediatiedostoja
- Tallentaa ääntä (tai mikrofoni)
- Identiteetti (Android 6 kysyy lupaa “Käyttää yhteystietoja”)
Glopas käyttää mikrofonia ja kuvien tallentamista sovellukseen vain, kun alustalle tehdään uusia
opastuksia, mutta tarvitsee toistaiseksi nämä käyttöoikeudet myös käynnistyäkseen. Sijaintitieto (GPS)
on välttämätön opastuksen kannalta. Lupa käyttää identiteettiä eli Google-tilin tunnusta, (Android 6
yhteystieto) tarvitaan käyttäjän yksilöintiä varten. Ohjelma ei lue tai käytä yhteystietoja eikä sillä ole
pääsyä muihin käyttäjän tietoihin. Vain käyttäjän tunnus, esim. nimi.sukunimi@gmail.com on
tarpeellinen.
Jos laitteessa on asennettuna useampi Google-tili, Glopas kysyy mitä tunnusta käytetään. Jos laitteessa
on vain yksi Google-tili, Glopas käyttää sitä.
Glopas tarvitsee toimiakseen Google Play Servicen, jota lähes kaikki Google-kaupan ohjelmat käyttävät.
Useimmissa laitteissa se on esiasennettu. Jos tämä palvelu puuttuu, asennusohjelma huomauttaa siitä.
Google Play Service asennetaan myös Google Play -kaupasta. Molemmat ohjelmat ovat ilmaisia.

Käynnistyksen jälkeen
Asennuksen ja käynnistyksen jälkeen Glopas käynnistyy ja näytöllä
näkyy joko maapallon karttakuva, tai sijainnin mukainen kartta
riippuen onko GPS päällä ja paikkatieto saatavilla.
Valitse asennuksen jälkeen kansiopainikkeella Lux Helsinki kokoelma.

Kohteen värit kartalla:
Keltainen – kohteen mediatiedostoja ei ole vielä ladattu.
Ohjelma lataa automaattisesti tiedostoja sekä sen hetkisen
sijainnin, että kartalla näkyvän alueen mukaisesti.
Media ladattu - kohde voidaan kuunnella myös selaamalla.

Sininen – kohteessa on jo vierailtu ja opastus kuunneltu.

Violetti on salainen kohde, voit kuulla opastuksen vain
käymällä paikan päällä.

Valikko-merkistä (vaaka-viivat) näkyvät eri toiminnot.
Kohteen kuva näkyy se kunnes äänite on kuunneltu ja saavut uuden kohteen luokse. Kuvan saa pois /
kartan näkyviin ”takaisin” – painiketta.
Äänitteen kuuntelua ohjataan painikkeilla
Viimeisimmän tarinan kuuntelu uudelleen.

Tarinan soittaminen keskeytetään (tarina keskeytyy myös poistuttaessa ohjelmasta)

Ohjelman pikaopas tulee esiin ensimmäisellä käyttökerralla automaattisesti, jonka jälkeen sen voi
rastittaa luetuksi ja saa näkyviin päävalikosta “Tietoja ohjelmasta”.
Tutustuessa kannattaa kävellä rauhallisesti, jos kohteet ovat lähekkäin ja kuunnella tarina nähtävyyden
kohdalla loppuun saakka. Opastukset eivät katkea silti kesken vaan soivat loppuun saakka.

