4. Beelden selecteren

Via knop ‘’Alles’’ worden alle beelden weergegeven op de kaart. Door de
knop ‘’Buitenbeelden’’ of ‘’Binnenbeelden’’ te selecteren worden alleen
binnen of buitenbeelden op de kaart weergegeven.

 oor je vinger op het beeldscherm naar links of naar rechts te vegen,
D
kan een beeld worden geselecteerd.

5. Route beschrijving, afstand en fietstijd tonen
 ls het gewenste beeld is geselecteerd wordt door middel van je vinger
A
op het beeldscherm en het omhoog vegen, de route, afstand en fietstijd
weergegeven.

Ontdek al fietsend de beelden
van Hein Mader. Een groot aantal
binnen- en buitenbeelden van
Hein Mader vormen samen twee
kunstroutes.
De routes zijn een mix van cultuur,
historie, natuur en beleving.

De locaties van de buitenbeelden
markeren culturele en historische
verhalen over de omgeving en de
mienskip. In deze flyer leest u hoe
u uw fietsroute uit kunt stippelen
op uw telefoon.

1. Zorg ervoor dat ‘locatievoorziening’ is ingeschakeld
op uw telefoon
Android
Via menu ‘instellingen’ gaat u naar verbindingen. Hier kunt
u vervolgens ‘locatie’ aanzetten zie afbeelding 1.

2. Ga naar de website:

heinmader.geodienst.xyz (let op: zonder www ervoor!)

3. T
 yp de straat en/of woonplaats waar u zich bevindt
Zie afbeelding 3

Afbeelding 3: huidige locatie invoeren

• R
 oute 1 is op de kaart (zie voor meer info routeboek) in het blauw
weergegeven
Afbeelding 1: locatie Android

iPhone
Via menu ‘instellingen’ gaat u naar het onderdeel privacy.
Hier kunt u vervolgens ‘locatievoorzieningen’ aanzetten,
zie afbeelding 2.

• R
 oute 2 is op de kaart (zie voor meer info routeboek) in het rood
weergegeven
• Als de GPS functie aanstaat, kunt aan d.m.v. onderstaande pictogram
zien wat de locatie is waar u zich momenteel bevindt

• N
 avigatie: op de kaart wordt
in het groen de te nemen
route naar het geselecteerde
beeld weergegeven (hoe je
een beeld selecteert, wordt
op de volgende pagina verder
uitgelegd).
Afbeelding 2: locatievoorziening iPhone

