
 

 

Qrenteerings aplikācijas lietošanas pamācība 
 

 

Qrenteerings aplikāciju var lejuplādēt, sameklējot to ‘Google Play’ vai ‘Apple Store’. Vēlams 

to izdarīt savlaicīgi un iepazīties ar tās darbu. 

 

Ieejot aplikācijā, no trīs pogām jāizvēlas vidējā (Servera pasākums). Turpmāk tekstā tiek 

minēti aplikācijas angļu versijas pogu virsraksti. 

 
Nākamajā logā komandai ir jāievada savi reģistrācijas dati un jāuzspiež Enter(Ieiet). Kad 

pieslēgums izveidots, komandas kods iekrāsojas zaļš, un Enter(Ieiet) jānospiež vēlreiz. Lai 

reģistrētu komandu aplikācijā, ir nepieciešams interneta pieslēgums. 

Ja manuālā reģistrācija nav veikta, sacensību vietā, nospiežot pogu ’Scan registration 

data’, var atvērt QR skeneri un, noskenēt komandas individuālo QR kodu no reģistratūras 

datora ekrāna.Automātiski aizpildās visi vajadzīgie lauki ar pareiziem datiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja reģistrācija ir veiksmīga un parādās nākamais ekrāns (darba logs), var sākt distanci, 

noskenējot starta QR kodu.oNakts pasākumā pirms starta jānoskenē CHECK kods, kam 

jābūt izliktam redzamā vietā. Ja distancē ir kopīgais starts, bet oNaktī tāds būs, vēlams 

pirms reģistrēšanās un ieiešanas darba logā uzstādīt kopējā starta laiku taimera logā. 

Tad darba logā būs redzams laiks, kas atlicis līdz kopējam startam. Pēc starta komanda 

dodas distancē un kontrolpunktos skenē kodus. 

Lai skenētu QR kodus, jāspiež poga Scan Control un jāpavērš kamera pret kodu, kad 

punkts būs noskenēts, kamera izslēgsies un noskenētais punkts paradīsies sarakstā uz 



 

 

ekrāna. Gadījumā, ja QR kods

kodu, kas uzrakstīts uz kontrolpunkta

Ja kontrolpunkts neatrodas viet

esiet pareizajā vietā, jāfiksē 

Pavisam ir trīs tādi rezerves kodi

Kad distance pabeigta un fini

poga, lai aizsūtītu savu rezult

Pēc vēlēšanās dalībnieks var 

Ja, ieejot darba logā, dalībnieks

uzstādīt. Pēc tam, kad taimeris

ievadot jebkādu kodu, atgriešan

dalībnieka rezultātus. 

Pēc finiša taimera vietā tiek par

brīža). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolpunkta paraugs – 21. Kontrolpunkts

 

kods neskenējas, var nospiest plusiņa pogu 

kontrolpunkta (nevis kontrolpunkta numuru, bet kodu

vietā, kur tam pēc kartes būtu jābūt, un jūs esiet

 šīs vietas apmeklējums, ievadot kodu 99999

kodi - 99999, 99998 un 99997. Katru var lietot

finišs noskenēts, katrai komandai ir jānospiež

rezultātu uz serveri. Lai to izdarītu, ir jābūt interneta

 to darīt arī distances laikā. 

bnieks redz, ka nav ieslēgts taimeris, var vē

taimeris sāk skaitīt distancē pavadīto laiku vai kad distance

anās vairs nav iespējama.  Taimera rādījumi

parādīts distancē pavadītais laiks (individuāli va

Kontrolpunkts ar kodu ‘ABCDE’ 

 un manuāli ievadīt 

kodu). 

esiet pārliecināti, ka 

99999 (pieci “9”-nieki). 

lietot tikai vienu reizi. 

ž ’Send to server’ 

interneta pieslēgumam. 

ēl atgriezties un to 

distance ir uzsākta, 

jumi nekādi neietekmē 

vai no kopējā starta 


