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Startskärm. Färger och kontraster är optimerade efter mobilskärmar och läsplattor.
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Planera Ny Resa
Tryck på “Ny Resa” på startskärmen.

Texten uppe till höger (steg 1/5) visar vilket steg du är på just nu, och hur många steg du behöver gå
igenom för att planera en resa.
Fyll i "Res från" och "Res till". Efter att du skrivit några bokstäver i rutan under texten "Res från"
och/eller "Res till" kommer det att komma upp förslag: på stationer och/eller adresser i rutan:
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När du börjar skriva kommer appen att ge förslag- till exempel om du skriver "reg..." så kommer
Regeringsgatan, Stockholm upp som förslag. Du kan också välja att skriva fri text istället för att välja
ett förslag. Nedan har jag valt förslaget ”Regeringsgatan Stockholm” men skrivit "Slussen" utan att
välja ett förslag, Det vill säga skrivit "Slussen" som fri text.

När du trycker på ”Fortsätt” kommer Resledaren försöka hitta bästa matchningen på det du skrev
(”slussen”) och i detta fall gissade Resledaren rätt - ”Slussen (Stockholm)”.

Sedan kommer nästa skärm upp:
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Du ser nu att du är på steg 2 av 5. Högt uppe på skärmen dyker det upp en smal grå ruta där det står
var du åker från och till, till exempel ”från Regeringsgatan, Stockholm till Slussen, Stockholm”.
I steg 2 fyller man i när man vill åka. Du kan välja att fylla i när du tidigast vill gå, eller när du senast
vill vara framme.
Om du fyller i när du tidigast vill gå är tiden förinställd med tre minuter från den aktuella tiden.
Om du väljer "jag vill vara framme senast" så är tiden förinställd på 60 minuter.
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Sedan visas ett förslag upp där du tydligt kan se när resan börjar och när du är framme. Vill du resa
tidigare eller senare än förslaget som visas så trycker du på ”Tidigare” eller ”Senare” tills du hittar ett
bra alternativ.

Resledaren hjälper dig att inte välja en resa som redan startat genom att ta bort knappen ”tidigare”
när du kommit till den tidigast möjliga resan:

Du kan trycka på ”Visa detaljer” för att visa detaljer om resan. Tryck igen för att dölja dem.
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Tryck på ”Fortsätt” och du kommer till nästa skärm, ha-med-listan:

Här kan du välja vilka saker du vill bli påmind om att ta med dig på just den här resan. Tryck i rutan till
höger för att markera något du vill ta med dig:
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Om du tycker att någonting saknas kan du lägga till det med knappen längst ner ”Lägg till fler saker”:

Här får du skriva vad det är du vill lägga till på ha-med-listan, och du kan fota saken genom att trycka
på kamera-ikonen till vänster. Allt du lägger till kommer du även att kunna välja att ta med dig på
framtida resor om du vill. Jag lade till ”mobil” och fotade min jobb-mobil, den hamnade då längst ner
i listan:
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Du kan även ta bort saker från listan genom att hålla inne på en sak i listan, så att den här knappen
dyker upp:

Tryck på ”Ta bort” och saken försvinner från listan så att du inte kan välja den nu eller på framtida
resor.
Markera alltså det du vill ta med och tryck ”Fortsätt” när du är klar.
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Du kommer då till sista steget – Påminnelser:
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Här väljer du vilka påminnelser du vill ha inför resan genom att trycka i rutan längst till höger. Du kan
ändra tiden för en viss påminnelse genom att trycka på tiden i den gula rutan. Kanske vill du packa
väskan redan en timme innan resan börjar?
Du kan också lägga till egna påminnelser med egna bilder. Här har jag skapat en egen påminnelse
”Gå till stationen” för de tillfällen då jag inte söker från min hemadress utan från en station jag gillar
som ligger 10 minuter bort. Du kanske vill ha en påminnelse om att ”ta på dig ytterkläder” med ett
foto på dina ytterkläder som hjälp för att minnas?

Resan sparas nu och du kan titta på den under ”Mina Resor” från startskärmen om du vill:
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Visa Mina Resor
Klicka på “Mina Resor” för att visa alla planerade och genomförda resor:

Genomförda resor sparas här i sju dagar innan de tas bort automatiskt.
Tryck på ”Detaljer” för att se mer detaljer om resan:
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Tryck på ”Visa detaljer” för att se resedetaljer / ta-med-lista / påminnelser för resan:

Ta bort sparad resa
Gå till “Mina Resor” och håll inne på en av resorna för att få upp valet ”Ta bort”, tryck där för att ta
bort resan.
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Ändra planerad resa
Gå till “Mina Resor”

Du kan ändra resan genom att trycka på “Ändra”. Du får då gå igenom alla fem steg för resan igen
och ändra det du vill ändra. Resledaren säger ifrån om du försöker ändra en resa som är igång just
nu:
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Påminnelser
Innan en resa börjar kommer Resledaren att larma med ljud och vibrationer och visa de påminnelser
som du valt att få inför resan:

Tiden visualiseras med en stapel som tickar ner från höger till vänster. Stapeln ändrar färg beroende
på hur mycket tid som är kvar.
Grön = mer än halva tiden kvar på påminnelsen
Gul = mindre än halva tiden kvar
Röd = mindre än fem minuter kvar.
Under tiden visas en lista på saker som du valt att ha på ”Ta med-listan” för den här resan.
På så vis får du hjälp att komma ihåg dem inför resan.
Bilden och texten du valt när du skapade påminnelsen syns högst upp på skärmen.
En grå ruta med detaljer syns om resan (varifrån, till vilken plats och när resan börjar och slutar).
Du kan välja att dölja påminnelsen genom att trycka ”Tillbaka”, då kommer du tillbaka till
"startskärmen".
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Under Resan
När en resa startat kommer det upp ny knapp på startskärmen, ”Pågående Resa” (se den röda
bilden till höger nedan)

Trycker man på den kommer man till rese-vyn där du ser detaljer om den pågående resan:

Denna vy dyker även upp automatiskt precis när resan startar.
Alla resor med båt/buss/tåg/pendel har blåa ikoner med olika motiv.
Gångsträckor har en grön gående gubbe som ikon.
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Väntetid mellan resor(när du behöver göra ett resbyte) har en gul klocka som ikon.
Varje gång man kommer till denna vy så står ett tips överst i skärmen att man kan vrida skärmen (vrid
på mobilen så att den långa sidan är nedåt)för att visa en annan översikt av resan, den ser ut så här:

Byten är tydligt markerade, precis som start- och slutstation (eller start- och slutadress om du sökt på
adresser).
Du kan zooma in och ut i denna bild genom att ”nypa” eller ”dra isär” bilden med två fingrar.
Om din telefon kan hitta din position (t.ex. om du slagit på din GPS på mobilen) så kommer den
närmaste stationen att markeras med gult och större text, t.ex. som på denna resa från centralen:

Med hjälp av detta kan du alltid se var du är på din resa och hur långt du har kvar, så länge din GPS är
påslagen. Tänk på att GPS inte fungerar under jord, så i tunnelbanan kommer just den funktionen
som visar vart du är just nu antagligen inte att fungera. Så fort du kommer ut ur tunneln kommer
Resledaren att hitta dig igen!
Byten
När det är dags att byta så kommer denna skärm upp:
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Resledaren visar skärmen så fort den station där bytet sker blir den närmaste stationen, detta
fungerar så klart bara om Resledaren hittar din position till exempel med hjälp av mobilens GPS.
Slutstation
När du närmar dig slutstationen meddelar Resledaren dig om att det är dags att gå av:

Detta bygger på att Resledaren kan hitta din position till exempel med hjälp av mobilens GPS.
Kartan
Om du har sökt på en resa till en viss adress så kommer Resledaren att hjälpa dig med en karta från
den sista stationen på resan till ditt mål.
När du närmar sig slutstationen så dyker en knapp upp i rese-vyn som heter ”Karta”:
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Trycker man på ”Karta” så öppnas telefonens kart-app och visar en vägbeskrivning från din position
till ditt mål. I Android används t.ex. Google Maps:

När du kommit inom 50 meter från ditt slutmål så kommer resan automatiskt att inaktiveras. Du kan
då titta på den i ”Mina Resor” i sju dagar tills den försvinner.
Om resan inte inaktiveras trots att du känner dig nöjd (kanske du valde att inte åka hela vägen fram?)
så kan du inaktivera resan själv (se ”Inaktivera resa” nedan)

Inaktivera Pågående Resa
Genom att trycka och hålla nere länge på ”Pågående Resa” knappen på startskärmen dyker en ny
meny upp med ett enda val; ”inaktivera resa”. Tryck där för att inaktivera resan:
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Detta kan vara bra om du bestämt dig för att inte alls genomföra den planerade resan, eller om du
kommit fram till ditt mål och Resledaren inte verkar känna av det, så att du måste inaktivera resan
manuellt.

ringa.
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Skapa påminnelser i förväg
Från startskärmen kan man trycka på “Påminnelser”:

Här kan du när som helst i lugn och ro skapa påminnelser som du vill ha på dina resor i framtiden.
Vissa nöjer sig med de tre påminnelser som kommer med appen, andra vill skapa dussintals olika
påminnelser för olika situationer och resor. Kom ihåg att du kan ta ett foto till varje påminnelse.
Du byter foto genom att klicka på bilden, då får du ta ett nytt foto. Du byter tid genom att trycka på
tiden.
Om Tiden
Tiden man ställer in gäller hur lång tid innan resans första steg som påminnelsen ska komma.
Om första steget på resan är att gå till stationen och du ställer in ”5 min” så kommer Resledaren att
påminna dig fem minuter innan du ska gå till stationen. Om istället första steget på resan är att ta
tåget från en tågstation en bit ifrån dig så kommer Resledaren att påminna fem minuter innan tåget
går från den stationen.
När Resledaren påminner beror helt enkelt på vad du angav som ”Från” plats när du sökte på resor.
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Fyll på ”Ta med-listan” i förväg
Från startmenyn kan du trycka på “Ta med-lista”:

Här kan du när som helst i lugn och ro skapa saker som du vill bli påmind om att ha med dig på dina
resor i framtiden. De flesta vill skapa dussintals olika saker för olika situationer och resor. Kom ihåg
att du kan ta ett foto till varje sak på listan. Du byter foto genom att klicka på bilden, då får du ta ett
nytt foto. Du byter namn på saken genom att trycka på texten.
Exempel på andra saker som många vill ta med är:













Gymnastik-väska
Ryggsäck
Bok
Mobiltelefon
Biljetter
Pengar
Pass
Hörlurar
Kvitto
Paraply
Tandborste
Tennisracket

Osv.
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Lägg till Favoriter
Du kan lägga till en resa som favorit så att det går snabbt att skapa samma resa igen. Efter att du
planerat en resa dyker ett val upp högst upp på skärmen:

Tryck ”Ja!” för att spara resan som favorit:

Här kan du ge resan ett namn, t.ex. ”Till Fotbollsträningen”, och du kan ta en bild som matchar resan,
kanske en bild på en fotboll? Om du inte väljer ett namn så används valen för ’Från’ och ’Till’ som
namn. Välj ”Spara” så sparas resan som favorit:
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Planera från Favoriter
Om du har lagt till en eller flera favoritresor så kan du välja bland dem när du ska planera en ny resa.
Tryck först ”Ny resa” från startmenyn för att komma hit:

Tryck på ”Välj från favoriter” för att se dina favoritresor:

Här ovan till höger har jag tryckt på en favoritresa jag vill planera; Slussen – Centralen. Tryck
”Fortsätt”.
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Du behöver nu bara välja när du vill åka, allt annat är redan förifyllt.

Välj ett passande resealternativ och tryck ”Fortsätt” för att spara resan.
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Ställ in Snabb-kontakt
Snabb-Kontakt är den kontakt som rings upp automatiskt när du trycker ”Ring en Vän” (det är en
knapp som kommer upp om du skulle åka fel – en funktion som i sin tur är under utveckling just nu
och inte helt färdig)
Från startskärmen tryck på “Inställningar”:

Under ”Snabb-kontakt” står först ingenting när appen just laddats ner. Du kan välja en kontakt från
kontaktlistan genom att trycka på ”Kontaktlista”.
Välj en person som du vanligtvis brukar vilja ringa när du behöver hjälp.

Försenad eller inställd resa
Pga. brister i kvalitet på realtids-data från reseföretagen går det inte att anpassa resor till förseningar
och inställningar på ett säkert sätt i dagsläget. Vi har därför valt att inte ge förslag på lösningar vid
förseningar eller inställda resor eftersom det ibland är omöjligt, och annars för ofta blir fel.
Observera att det kan dyka upp information du kan bortse från under en resa. En funktion som talar
om när man åker åt fel håll är under utveckling. Den är ännu inte tillräckligt genomarbetad. Dyker
sådan ruta upp under resan så betyder det att ResLedaren tror att du avviker från den planerade
rutten – om det inte stämmer kan du helt enkelt klicka bort den.
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