
Pelissä liikutaan Fantasia-maailmassa, jonka tarina vie sinut erilaisiin
kaupunkeihin ja seikkailuihin. Tavoitteenasi on kerätä pisteitä itsellesi

ja klaanillesi liikkumalla ulkona sekä suorittamalla erilaisia aivoja
aktivoivia pulmatehtäviä.

Näin pelaat Fantasia-peliä

1. Lataa peli, anna itsellesi pelaajanimi, ja liity valitsemaasi klaaniin.
2. Voit poistua pelistä (GPS menee pois päältä) ja liittyä takaisin peliin ihan miten

haluat.
3. Pelin tarina vie sinut kuuteen eri kaupunkiin, joissa kussakin ratkaiset erilaisia 

tehtäviä.
4. Seuraavaan kaupunkiin päästäksesi sinun tulee suorittaa aina edellisen 

kaupungin tehtävät, kerätä tarpeeksi matkakilometrejä kävellen/juosten tai 
pyöräillen ulkona ja ratkaista pulmia.

5. Matkakilometrejä saat kerättyä ”Liiku ulkona”-haasteilla, joissa sinun tulee 
liikkua ulkona valitsemasi kilometrimäärä annetussa maksimiajassa joko 
kävellen, juosten tai pyöräillen. Murtomaahiihto- ja luisteluhaasteet antavat 
sinulle pisteitä, mutta eivät vie sinua kohti uutta kaupunkia. Huomaa, että vain 
alle 32km/h nopeudet kasvattavat kulkemaasi matkaa.

6. Voit suorittaa kaksi pulmaa aina kolmen tunnin välein. Kuhunkin kaupunkiin 
pääsemiseksi sinun tulee ratkaista oikein viisi uutta pulmaa. Mikäli epäonnistut
jossakin pulmassa, saat yrittää sitä myöhemmin uudelleen.

7. Lisäpisteitä voit ansaita merkitsemällä erilaisia sykettä nostattavia 
liikuntasuorituksia, joita olet tehnyt. Voit merkitä uuden suorituksen halutessasi
aina kolmen tunnin välein.

8. Salkku-näppäimellä voit tutkia pelin tilastoja (omat, klaanin ja koko pelin), ja 
pelaajat-näppäimellä näet sekä yksittäisten pelaajien että klaanien reaaliaikaiset
kokonaispisteet.

9. Voit myös chätätä klaanisi jäsenten kanssa milloin tahansa. Muistakaa 
kannustaa toisianne!



Näin käytät ActionTrack-sovellusta

Anna liittymiskoodi, lataa peli,  
kirjoita nimesi ja liity klaaniin

Kosketa näytön ikoneja ja 
aktivoi pelin eri toimintoja

Suorita ”Liiku ulkona” haas-
teita ja kerää kilometrejä

Kilometrit, pulmat ja tehtävät
avaavat uusia kaupunkeja

Alapalkista saat avattua
tilasto- ja pistenäkymät



Pisteet ulkonaliikkumishaasteista

         Kävely          Juoksu                  Pyöräily
1km 100 pistettä 1km 100 pistettä 2km 50 pistettä
3km 300 pistettä 5km 500 pistettä 5km 150 pistettä
5km 500 pistettä 10km 1000 pistettä 10km 300 pistettä

15km 500 pistettä
30km 1000 pistettä

Huom: peli nollaa kävely/juoksu ja pyöräilykilometrisi aina kun saavut seuraavaan
kaupunkiin

  Murtomaahiito ja luistelu
2km 100 pistettä
4km 200 pistettä
8km 400 pistettä

Huom: peli tallentaa klaanikohtaiset ja koko pelin ulkonaliikkumismäärät, ja
pelaajat voivat tarkastella näitä alavalikosta

           Pisteet raportoiduista fyysisistä aktiviteeteista

    uinti, salitreeni, pallopeli, venyttely, siivous, punnerus, muu suoritus
       0-400 pistettä riippuen lajista ja aktiviteetin kestosta

                    Pisteet pelin muista tehtävistä

Hitaasti paljastuvat kuvat: 0-180 pistettä vastauksen nopeudesta riippuen
Pulmat: 100 pistettä

Fyysiset pikatehtävät: 50 pistettä

Kaupunkien saavuttaminen: 1000-6000 pistettä


