KOM IGÅNG MED HITTAUT
Registrera ett konto:
1) Registrera ett hittaut-konto på www.hittaut.nu
2) Verifiera din e-postadress genom att klicka på den länk som skickats till din e-postadress.
3) Logga in och klicka på ”Anslut dig till Hittaut”.
4) Ange dina personuppgifter (endast för och efternamn är obligatoriskt).
5) Välj vilken ”Hittaut-ort du vill tillhöra” – Välj Linköping.
Tips: Om du senare vill gå in och ändra dina uppgifter så väljer du

och ”Mina uppgifter”)

Registrera din första checkpoint:
Vi bjuder på din första checkpoint här:
NR: 32
KOD: ME
Detta för att du lättare ska komma igång med registreringen.
1) Logga in på ditt konto på hemsidan www.hittaut.nu
Du är nu på ”Min sida".
2) Det finns flera sätt att registrera en checkpoint.
- I tabellvyn på ”Min sida”, välj checkpoint 32 i och mata in koden.
- I kartvyn på ”Min sida”, leta rätt på checkpoint 32 på kartan.
Tryck på checkpoint 32 och mata in koden.
Tips, checkpoint 32 ligger nära vattentornet i Linköping.
- På hittautortens startsida, mata in nummer på checkpoint nummer 32 och koden.
Hitta din första checkpoint:
Checkpoints finns i Linköping, Olstorp (i Ljungsbro), Sandvik och Bergs slussar.
Använd papperskartan, appen eller gå in på hemsidan hittaut.nu/linkoping
- Papperskartan får du i brevlådan.
-

Appen laddar du ner från AppStore eller GoglePlay.

-

På hemsidan hittar du kartan digitalt på ”Min sida” i kartvyn eller under Karta

-

På hemsidan hittar du även kartan pdf-format för egen utskrift under Karta

i menyn.
i menyn.

Statistik & priser:
Följ statistiken över registrerade checkpoints under ”Min sida” (Välj
och ”Min sida”)
Här kan du se statistik över antal checkpoints som har registrerats av dig och hur du ligger till i olika
topplistor.
På Linköpings hittaut hemsida under statistik
i menyn, ser du även statistik över antal
checkpoints som har registrerats i Linköping och i Sverige.
För varje checkpoint du registrerar är du med i utlottning av fina priser!

LYCKA TILL!

