
Käyttäjän opas
Lyhyt oppimäärä

Avaa sovelluskaupasta ladattu sovellus, 
tai navigoi selaimessa osoitteeseen https://play.x-routes.com/

Valitse ensin kieleksi suomi.

Jos pelaat sovelluksella ensimmäistä 
kertaa, klikkaa seuraavaksi pipopäisen 
hahmon kuvaa oikeassa yläkulmassa. 

Rekisteröidy pelaamaan joko täppäämällä 
sivun alaosassa olevaa “Rekisteröidy 
tästä” linkkiä, tai rekisteröitymällä suoraan 
Facebookin kautta, jolloin sovellus hakee 
Facebookista nimesi ja profiilikuvasi.

Tämän jälkeen valitse pelivalikosta oikea peli, 
lue pelin intro ja klikkaa ”LIITY PELIIN”.

Peliaika (60 minuuttia) lähtee liikkeelle liit-
tyessäsi pelin.

Peliin liittymisen jälkeen näet karttanäkymän, jossa näet aluksi vain yhden rastin. Loput rasteista tulevat 
näkyviin myöhemmin.

Osa rasteista on ns. salarasteja, jotka tulevat näkyville vain rastilistaukseen (ei kartalle). Salarastin ilmes-
tyessä kuulet äänimerkin.

Nappi 1 keskittää kartan pelin pelialueelle.

Nappi 2 keskittää näkymän nykyiseen sijaintiisi, joka näkyy kartalla violettina pisteenä. Mikäli et löydä 
kartalta omaa sijaintiasi tarkista, että puhelimesi GPS-paikannus on päällä.

Näiden nappien yläpuolelta löydät + ja - -merkit, joilla voit zoomata karttaa. Kartan zoomaaminen 
onnistuu myös kahdella sormella liikuttaen.



Valitse kartalta rasti ja liiku sen luo, kartan osoittamaan kohtaan. Rastin luo 
saapuessasi saat esille rastin sisällön napauttamalla rastia. Rastin pisteet 
kärätäksesi sinun täytyy avata rasti. Saat rastin avattua joko koodilla (muut 
rastit), tai sijantisi perusteella (salarastit). Jos rastin avaamiseen tarvitaan 
koodi, näkyy rasti-ikkunassa kenttä johon syöttää koodi (numeroita ja/tai 
kirjaimia). Salarasteissa rasteissa näkyy vain ”Avaa rasti” -nappi: avaaminen 
vaatii tämän napin klikkauksen oikeassa sijainnissa. 

Mikäli, et keksi oikeaa ratkaisua voit käyttää vihjeen. Vihjeen käyttäminen 
vähentää rastin avaamisesta saatavaa pistemäärää (100 pistettä > 60 
pistettä). Mikäli vastasit väärin voit aina yrittää uudelleen ilman rangaistusta, 
tai palata takaisin paikalle yrittämään samaa rastia myöhemmin uudelleen.

Täppäämällä pipopäistä 
hahmoa oikealla ylhäällä 
pääset käsiksi asetuk-
siin. Täältä pääset takaisin 
pelilistaan, näet tietoa 
X-routes pelistä, omat 
tiedot, sekä voit kirjautua 
ulos pelistä. 

Ongelmatilanteissa voit 
sulkea sovelluksen ja 
avata sen uudelleen. 
Tällöin peli jatkuu siitä 
mihin lopetit. Pelikello 
jatkaa kulkuaan pysähty-
mättä. 

Nuolinäppäin yläkulmassa vie sinut edelliseen ruutuun.

Pelin logo keskellä vie sinut takaisin pelilistaan.

Pipohahmo yläkulmassa vie sinut oman tilisi tietoihin ja 
asetuksiin.

Pelaaminen

Yläpalkin näppäimet

Asetukset & valikko

Varmistathan, että 
puhelimesi GPS-paikannus 

on päällä!H
ei

Pelin valikko
Oikeasta alakulmasta aukeavasta valikosta löydät pelaa-
masi pelin tiedot: listan rasteista ja saavutuksistasi sekä 
pelin Top 100 -listauksen.

Pelikelloa voit seurata ruudun vasemmassa alareunassa.

Huomaathan, että puhelinmerkistä riippuen napit voivat 
sijaita hieman eri paikoissa.

Avaamalla pelivalikon 
ikonista, jossa kolme pääl-
lekkäistä viivaa, löydät 
pelin tiedot, avatut ja avaa-
mattomat kartalle ilmesty-
neet rastit, saavutuksesi 
sekä pelin pistetilanteen 
sadan parhaan pelaajan 
osalta.


