Tidsmaskinen / The timemachine

Tidsmaskinen
Detta är en applikation ni kan ladda ner till er SMARTA telefon.
Både Android och iOS fungerar.
Gör så här:
 Ladda ner ”Tidsmaskinen” via App Store eller Google Play.
Ibland kan nedladdningen ta lite tid.
 I sökfältet kan du välja mellan ett antal guidade turer som
finns listade på nästa sida. Tänk på att skriva in slingorna
med rätt stavning och tecken (inga mellanslag, liten
bokstav och understreck där detta anges).
 Tidsmaskinen hjälper dig sedan att komma igång.
 Följ pilarna på skärmen eller vibrationerna i telefonen. Gör
försiktiga rörelser med mobilen, då den är ganska känslig.
 Om någonting inte fungerar som det ska, läs gärna "Frågor
och svar om Tidsmaskinen" som medföljer i lådan.
 Lycka till!

Guidade turer i Uppåkra
 Verksamheten.
Introduktion om Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Centers
verksamhet.
Ladda ned: verksamheten
 Völund
Sagan om Völund- berättelsen om ett unikt fynd som hittats
i Uppåkra.
Ladda ned: volund
 Rundvandring i Uppåkra
Guidad tur med nedslag vid speciella upptäckter. Rundan
går längst stigen och runt kyrkan.
Ladda ned: rundvandring_i_uppakra
 Längre rundvandring i Uppåkra
En längre guidad tur med nedslag vid speciella upptäckter.
Rundan kan ta lite längre tid att ladda ned.
Ladda ned: iUppakra
 Kunskapsstråket
Från dåtidens Uppåkra till framtidens ESS. OBS! Då
vandringen är lång, stäng gärna av Tidsmaskinen mellan
stoppen för att spara batteri.

The timemachine
This is an application you can download to your smartphone. It works
for both Android and iOS.
Follow these instructions:
 Download “Tidsmaskinen” via App Store or Google Play. This
may take some time.
 You may choose between several guided tours listed on the next
page. All the characters must be in the right place, or the tour
will not show up.
 The Time Machine will help you along the way.
 Follow the arrows on your screen or the vibrations in the phone.
Try not to make sudden movements, as the compass needle is
sensitive.
 Good luck!

Guided tours in English and German
The Science Road
From the Uppåkra of the past to the ESS of the future. (Turn off
the application between the stops to save batteri).
Download: the_science_road
Weg des Wissens
Vom Uppåkra der Vergangenheit bis zur ESS der Zukunft. (Bitte
schließen Sie die App zwischen den Stationen, um den Akku zu
schonen).
Download: weg_des_wissens

