Spela bingo som aldrig förr! Fånga de virtuella bingobollarna
utomhus för att bilda rader på din bricka. Bli först med att få
1 rad, 2 rader och full bricka för att få högre poäng.
Så här fungerar appen
Du kan zooma in/ut
samt panorera i kartan

Din egen bingobricka
finns också på kartan

En ny bingoboll dras
varje minut

Få bingorader
genom att samla bollar

De snabbaste spelarna
får bonus

Hur man spelar spelet
1. Installera den kostnadsfria ActionTrack-appen från App Store eller Google Play. Starta appen och gå
med i spelet.
2. Ditt mål är att bilda bingorader på din bricka genom att fånga virtuella bingobollar utomhus. Du kan
bilda vågräta, lodräta och diagonala bingorader. Alla godkänns.
3. Du kan se din 5x5 bingobricka på kartan och kan enkelt zooma in/ut och panorera i den.
4. I början är 15 bingobollar direkt tillgängliga i spelområdet. En ny bingoboll dras ungefär varje minut
och den nya bollen visas någonstans på kartan. Dragningsanimationen kan inaktiveras (eller
aktiveras) via SETUP (inställingar) längst ner på bingobrickan.
5. För att få ett rätt på din bricka måste du fånga en bingoboll som matchar ett nummer på din bricka.
För att fånga en boll går du helt enkelt till bollen. Du kan trycka på bollikonen på din skärm för att se
det aktuella området på kartan dit du behöver gå.
6. Observera att summan av de två senast fångade bollarna godkänns. Till exempel, om du fångar
bollarna 10 och 7 och har siffran 17 på din bricka så får du ett rätt på den.
7. De första spelarna att få 1 rad, 2 rader och full bricka får 1 000, 2 000 och 5 000 poäng. Övriga
spelare får därefter 100, 200 och 500 poäng.
8. Dessutom får de första spelarna som får 5 poäng, 10 poäng, 15 poäng och 20 poäng på sin bricka
ytterligare 100 poäng.
9. Spelet avslutas efter tio minuter från det ögonblick då den första spelaren får full bricka.

Varning
Var försiktig när du går omkring. Se upp för byggnader, fordon, djur och andra människor.
Ha kul, men skada inte dig själv eller andra, och skada inte heller någon egendom.

