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Checklista för Android

1. Meddela någon att du ska ut och paddla och att du kommer att synas på Webtrackings 

hemsida. (http://api3.webtracking.se/wsl/prv.html)


2. Se till att telefonen är laddad (>70%)


3. Stäng ner alla andra appar som använder sig av telefonens GPS signal.


4. Se till att telefonen har rätt inställningar


Se till att dessa är igång: 

• Mobildata

• Plats

• Ljud 


Dessa ska inte vara igång: 

• Energispararläge

• Flygplansläge

• Stör ej


 

5. Lägg telefonen i vattentätt fodral och positionera högt upp på ryggen. Om du har vätskeblåsa i 
ryggfickan se då till att telefonen positioneras utanför blåsan. Om mobiltelefonen positioneras 
i bröstfickan finns risk att den går sönder när du gör reentry. GPS signalen kan också bli 
sämre vid den här placeringen.





http://api3.webtracking.se/wsl/prv.html


6. Starta Webtrackingappen. Kontrollera att du får koordinater i appen och 
att du dyker upp i kartan och rör dig (länk) och att det står rätt namn vid 
din markör. 
 

 

Inställningar att göra efter ny-installation eller när telefonen uppdaterats Android

1. Välj inställningar

2. Gå in på appar

3. Välj webtracking

4. Se till att behörighet är Plats











KLART! 



Checklista för iOS

1. Meddela någon att du ska ut och paddla och att du kommer att synas på Webtrackings 

hemsida. (http://api3.webtracking.se/wsl/prv.html) 

2. Se till att telefonen är laddad (>70%) 

3. Stäng ner alla andra appar som använder sig av telefonens GPS signal. 

4. Se till att telefonen har rätt inställningar, se tabell längre ner.


5. Lägg telefonen i vattentätt fodral och positionera högt upp på 
ryggen. Om du har vattenblåsa i ryggfickan se då till att 
telefonen positioneras utanför vattenblåsan. Om 
mobiltelefonen positioneras i bröstfickan finns risk att den går 
sönder när du gör reentry. GPS signalen kan också bli sämre 
vid den här placeringen.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Starta webtrackingappen. Kontrollera att du dyker upp i  
kartan och rör dig och att det står rätt namn (klass + nummer  
som default) vid din markör:  http://api3.webtracking.se/wsl/
prv.html. När du stängt av appen blir din markör grå och 
stillastående resten av dagen. 
 
 

http://api3.webtracking.se/wsl/prv.html
http://api3.webtracking.se/wsl/prv.html
http://api3.webtracking.se/wsl/prv.html


Integritetsskydd/Platstjänster 
 

Integritetsskydd/Platstjänster/Dela min platsinfo 
 
 
(på/grön)

Mobilnät 
 
Se till att telefonen har mobildata påslaget

Flightmode ska vara avstängt

Batteri 
Strömsparläge ska vara avslaget

   Inställningar iOS  
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