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Med hjälp av kartongblocken kommer du att styra spelets huvudhjälte - Scottie - 
samt utvalda objekt och karaktärer i spelet. Den lilla utomjordingen kommer att 
stöta på guider i egenskap av djur i 10 moduler. I utbyte mot symbolisk hjälp  
så kommer de att belöna Scottie med en av tio reservdelar som är nödvändiga för 
att starta igång rymdskeppet och möjliggöra Scotties hemfärd. Framför dig har  
du nära hundratals uppgifter med ökande svårighetsgrad.

Under spelets gång så lär du känna programmeringsbegrepp som loop, villkor, 
variabel, funktion, osv.

Scottie Go! spelet är ett undervisande spel som: 

• förbättrar den analytiska förmågan och det logiska tänkandet,
• det lär dig att lösa komplicerade problem i grupp eller självständigt.
• utvecklar den rytmiska intuitionen.
• den lär spelaren att använda sig av teknologier i andra syften än underhållning.

UTBILDNINGSUTGÅVA

Året är 2030 Den trevliga utomjordingen Scotties farkost kraschlandar på 
vår planet. Fast än Scottie klarade sig oskadd så kommer han inte kunna 
starta igång skeppet utan din hjälp. Hjälp Scottie att finna reservdelar till 

farkosten. Bli expert i att skapa algorytmer och lär känna grunderna 
i programmering.

PROGRAMMERING FÖR DE YNGSTA
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OBSERVERA:
Spelet kräver att man laddar ner applikationen!

Undervisningsspelet Scottie Go! Edu kräver att man använder sig av en mobil 
enhet med en bakre kamera t.ex. lärplatta. Man kan också starta igång spelet 
på så kallade 2 in 1 enheter samt PC datorer (som är utrustade med en extern 

kamera) med Windows systemet.

HUR SKA MAN GÅ TILL VÄGA FÖR ATT LADDA NER DEN KOSTNADSFRIA 
APPLIKATIONEN SCOTTIE GO?

Alternativ 1

Öppna applikationen Google Play eller App Store på din enhet. Därefter ska du skriva  
in Scottie Go! i sökfältet. och bland sökresultaten ska du hitta applikationens ikon.  
Välj tillvalet Installera/Ladda ner (be din målsman att skriva in ditt lösenord om det  
är nödvändigt för nerladdning av spelet).

Alternativ 2

Om du har en applikation för att scanna QR koder så räcker det med att du scannar 
nedanstående kod. Systemet kommer att föra dig automatiskt till rätt butik med spelet.  
Välj tillvalet Installera/Ladda ner precis som i första alternativet (be din målsman att skriva 
in ditt lösenord om det är nödvändigt för nerladdning av spelet).

Alternativ 3

Om du arbetar med en enhet som har Windows 7 eller ett senare operativsystem så ska  
du ladda ner applikationen från sidan www.scottiego.com.

Download for
Windows
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STARTA APPLIKATIONEN OCH LÄR 
KÄNNA UPPGIFTEN.

SKAPA ETT PROGRAM MED 
BRICKORNA, SOM ÄR EN LÖSNING  
PÅ UPPGIFTEN.

GÖR EN BILD AV DET PLACERADE 
PROGRAMMET MED HJÄLP AV DIN 
ENHETS KAMERA.

TITTA PÅ SCOTTIES RÖRELSE.

UNDERSÖK RESULTATET. GÅ VIDARE 
ELLER RÄTTA SVARET.

SPELET I 5 STEG
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1. 179 kartongbrickor för att lägga ihop 
program

2. Enhet med Scottie Go! spelet 
installerat. 

3. Spelplan av kartong - arbetsyta för 
programmering

SPELETS ELEMENT
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I fem ark finns det totalt 179 kartongbrickor för programmering (funktioner, instruktioner, 
slingor, osv). Lyft försiktigt ut dem från arken och sortera dem därefter genom att placera 
dem i respektive fack.

1. Förberedelse av spelet

Brickor: START och SLUT.

Brickor: STEG (6 styck), SVÄNG TILL HÖGER (4), SVÄNG TILL VÄNSTER (4), LYFT 
(4), PLACERA (3), ANVÄND (4), RITA (2), HOPPA (3), VARIABEL (3).

Brickor: OM (4 styck), UPPREPA (3), UPPREPA TILLS (3), I ANNAT FALL (2),  
I ANNAT FALL OM (2), SLUT PÅ SLINGAN ELLER VILLKORET (6), PAUSA (3).

SORTERA BRICKORNA FÖR PROGRAMMERINGEN



6

Spelets oumbärliga element är applikationen Scottie Go! Edu. Den fungerar på enheter 
med operativsystemen: Windows, Android samt iOS. Ladda ner den kostnadsfria 
applikationen från en lämplig butik eller ladda ner från www.scottiego.com och installera 
den.

Mer information gällande nerladdning av applikationen hittar du på sida 2  
i instruktionsboken.

Spelplanen som följer med förpackningen är ett definierat arbetsutrymme för 
programmering. Du placerar brickor, staplar programmet samt tar bilder av det lagda 
programmet. En enhetlig färg gör att det är enklare att göra bilder samt att använda 
programmet.

Brickor: EN (5 Styck), TVÅ (4), TRE (3), FYRA (3), FEM (2), SEX (2), SJU (2), ÅTTA 
(2), NIO (2), NOLL (2).

Brickor: X (6 styck), Y (4), LIKA MED (3), MINUS (3), PLUS (2), HÄR (3), MED FRAM 
(3), FRÅN HÖGER (2), FRÅN VÄNSTER (2), BAKIFRÅN (2), HELA TIDEN (3).

Brickor: TOMT (3 styck), HINDER (3), UPPHÖJNING (3), KUVERT A (3), KUVERT 
B (3), FÖREMÅL SOM SKA PLOCKAS UPP (3), HÄNDELSEFÄLT (3).

Brickor: STYR (SCOTTIE) (3 styck), KONTROLLERA (RÖD BÄVER) (3), 
KONTROLLERA (GUL BÄVER) (3), KONTROLLERA (BLÅ BÄVER) (2).

Brickor: DEFINIERA FUNKTIONEN (3 styck), SLUT PÅ FUNKTIONEN (3), 
AVBRYT FUNKTIONEN (3), FRAMKALLA FUNKTIONEN (5), A (5), B (5), C (5).

LADDA NER OCH STARTA IGÅNG APPLIKATIONEN

FÖRBERED SPELPLANEN
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Skapa en användarprofil när du har startat igång programmet. Inom applikationen så har  
du möjlighet att skapa konton till flera spelare. Det gör att varje användares framsteg 
kommer att sparas.

1. Tryck på Val av spelare på startskärmen.
2. Skapa ett konto genom att trycka på knappen Ny spelare.
3. När du startar igång spelet ännu en gång så välj ut din användare från listan för att 
sedan fortsätta med spelet.
4. Man kan radera användarkonton när som helst genom att trycka på knappen "-"  
Det går inte att återkalla en raderad användare.

11

22
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ANVÄNDARPROFIL

2. Första gången du startar igång spelet



8

1. Nuvarande modulen - efter att du har tryckt på knappen så kommer du att förflytta dig 
till modulen som löses nu. Ringen som omsluter knappen visar dina nuvarande framsteg.

2. Avslutad modul - guldfärgen innebär att samtliga uppgifter i denna modul har 
genomförts på ett korrekt sätt och att man har fått maximalt antal stjärnor. Du kan gå till 
uppgifterna från denna modul för att upprepa dem.

3. Avslutat modul med möjlighet att få bättre resultat - den blå färgen innebär att vissa 
uppgifter i modulen kunde ha utförts på ett bättre sätt.

4. Otillgängliga moduler - det är spelmoduler som kommer att låsas upp när man har 
genomfört uppgifterna från tidigare moduler.

5. Spelhjälp

6. Popupmenyn - en meny som tillåter bland annat ändring av spelaren, nerstängning  
av spelet, ändring av inställningarna.

7. Visa status för reparationen av Scottie Go rymdfarkost.
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VAL AV MODUL I SPELET

När Scottie letar efter reservdelar för din farkost, så besöker han olika platser på vår 
planet. Varje plats (modul) består av ett antal uppgifter som ska lösas. Välj den tillgängliga 
spelmodulen. Den första modulen är tillgänglig i början. Efter att du har utfört uppgifterna 
på den första modulen så kommer nästa att låsas upp.
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INLEDNING TILL MODULEN

När du har valt modulen så kommer du lära känna en guide i form av ett djur som kommer 
att överlämna reservdelen som fattas i utbyte mot en liten tjänst. Ibland kommer det att  
gå ut på att man ska förvärva en indiansk fjäder, en annan gång kommer det gå ut på att 
man ska tända varningseldar som varnar för isberg.

Dessutom så kommer du att erhålla information gällande brickor som kommer att vara 
oumbärliga för att kunna slutföra samtliga utmaningar. Senare kan du gå vidare till att välja 
ut en uppgift.
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VAL AV UPPGIFT

När du har valt modul så kommer du att se en minikarta med uppgifter som ska utföras. 
När man har utfört en uppgift så kommer nästa uppgift att låsas upp med en högre 
svårighetsgrad. Du kan alltid gå tillbaka till uppgifter som har gjorts tidigare för att göra 
dem igen, eller för att få ett bättre resultat.

 
1. Avslutad uppgift med möjlighet att få bättre resultat - den blå färgen innebär att 
uppgiften kunde ha utförts på ett bättre sätt.

2. Följande uppgift - när du trycker på den här knappen så kommer du att ledas till  
en ny uppgift.

3. Avslutad uppgift- Guldfärgen innebär att uppgiften har genomförts på ett korrekt sätt 
och du har erhållit maximalt antal stjärnor.

4. Otillgänglig uppgift - uppgiften som du försöker få tillgång till efter att du har avslutat 
tidigare uppgifter.



11

SJÄLVINLÄRNING

För att genomföra uppgiften så krävs det att man har en del kunskap i programmering och 
kan effektivisera användningen av brickorna. Varje gång nya brickor eller objekt uppstår  
i modulen så aktiveras självlärningen på skärmen som kommer att förklara deras betydelse. 
Självlärningen kommer att förklara hur man använder sig av slingor, villkorliga uppgifter, 
variabler.

1. Självinlärningsfönster.

2. Navigationsknappar - knappar som möjliggör navigering genom självlärningsskärmen. 
När du har avslutat självinlärning så ska du gå vidare till uppgiften.

3. Stängning av självinlärningen - du kan när som helst gå ur självlärningen. Om du lämnar 
den av en slump så kan du gå tillbaka till den från uppgiftsskärmen genom att trycka  
på skärmen med guiden föreställande ett djur i det övre högra hörnet.



12

KOMPENDIUM

I spelets samtliga moment så kan du få tillgång till alla självlärare i spelet genom 
kompendieskärmen som du öppnar genom att trycka på den gula ikonen som föreställer 
en bild på en bok.

På skärmen hittar du en sammanställning av alla tutorials, som sorteras i enlighet med 
modulerna.

1. Välj modul vars tutorial du vill se.

2. Välj tutorial som du vill se.

3. När du har tagit del av tutorial så kan du återgå till föregående skärm.
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GRÄNSSNITT

På den här skärmen kommer du att se uppgiften som ska utföras. När du har lärt känna den 
så ska du pussla ihop programmet med hjälp av kartongbrickorna för att få fram en lösning. 
Du programmerar Scottie så att han kommer att hoppa, undvika ett hinder, lyfta ett objekt 
och aktivera ett objekt vid rätt tidpunkt.

1. Scottie - huvudkaraktären som du kontrollerar

2. Djurguiden definierar uppgiften - berättar vad du ska göra. När man trycker på ikonen  
så kommer en tutorial visas för den uppgiften.

3. Verktygslåda - här kommer du se föremål som du kan använda i uppgiften.

4. Kamera - tryck på den för att scanna programmet som du har skapat.

5. Information om sparade funktioner - som införs i senare moduler.

6. Popupmeny - Återvänd till världskartan.

7. Kompendium - En samling av spelets alla tutorials.

3. Uppgiftsskärm
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SCANNINGSLÄGE

När du har tryckt på knappen kamera så har du möjlighet att scanna brickorna som  
du har skapat. Du kan påbörja att scanna ditt program från START brickan eller definiera 
funktionen flytta enheten ner ända till programmets slut.

Lägg märke till att endast brickor som är en del av ditt program ska vara synliga i 
kamerabilden. Om man råkar scanna onödiga brickor så kan det påverka slutförandet  
av programmet av ScottieGo! Edu

1. För att avsluta Scanningen så ska man trycka på den gröna knappen med en kamera.

2. Om scanningen har misslyckats så ska man trycka på knappen UPPREPA.

3. För att slutföra det scannade programmet så ska man trycka på knappen PLAY.
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BILDLÄGE

När du har tryckt på knappen Kamera så finns två scanningslägen tillgängliga: Videoläge 
(standard) samt fotoläge. För att välja scanningsläge så ska man trycka på ikonen som 
befinner sig på skärmens övre högra hörn.

Lägg märke till att alla brickor som är en del av ditt program ska vara synliga i kamerabilden 
i fotoläget.

1. Korrekt identifierade brickor kommer att markeras med en grön ikon.

2. Tryck på den gröna knappen med en fotokamera för att scanna brickorna.

3. Om du har misslyckats med att scanna samtliga brickor tryck på knappen UPPREPA.

4. Om scanningen har lyckats så ska man trycka på knappen PLAY.
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4. Brickor

Skapa ett program med hjälp av kartonbrickor för att hjälpa Scottiet att lösa uppgifterna. 
Varje program görs enligt följande schema:

START

SLUT

STEG

STEG

SVÄNG ÅT 
HÖGER

1. Varje program börjas med en speciell bricka som heter START.

2. Efter START brickan så placerar vi följande brickor en efter en som utgör vår hjältes 
instruktioner.

3. Varje program avslutas med en speciell bricka som heter SLUT.

4. Till vissa brickor så måste vi lägga till ytterligare brickor med parametrar. Exempelvis till 
brickan STEG lägger vi till en bricka som bestämmer antalet steg som vår hjälte ska göra.
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EXEMPEL

EXEMPEL 1.
Scottie måste gå till ett fält som är markerat med ett kors.

START

SLUT

STEG

STEG

SVÄNG ÅT 
HÖGER
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EXEMPEL 2.
Scottie måste lyfta en fjäder.

START

SLUT

STEG

LYFT
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EXEMPEL 3.
Scottie måste lyfta fjädrar.

SLUT PÅ SLINGAN  
ELLER KRAVET

START

SLUT

STEG

UPPREPA

LYFT
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STJÄRNOR

Efter varje utförd uppgift så kommer spelaren att erhålla stjärnor - tre stjärnor för det bästa 
programmet som uppfyller uppgiftens villkor, två stjärnor för en lite sämre lösning.  
En stjärna innebär att uppgiften har lösts oftast med ett väldigt långt program. 

Vissa uppgifter kräver att man använder sig av speciella brickor exempelvis 
brickan UPPREPA för att få mer än en stjärna.

START

SLUT

STEG

STEG

SVÄNG ÅT 
HÖGER

START

SLUT

STEG

STEG

STEG

SVÄNG ÅT 
HÖGER

START

SLUT

STEG

STEG

SVÄNG ÅT 
HÖGER

SVÄNG ÅT 
HÖGER

START

SLUT

UPPREPA

STEG

SVÄNG ÅT 
HÖGER

SLUT PÅ SLINGAN  
ELLER KRAVET
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Spelet ScottieGo! Edu ger möjligheten att skapa egna funktioner. För att skapa funktionen 
så ska man lägga brickorna precis som i exemplet nedan. När alla brickorna blir igenkända 
så gör vi en bild och spelet kommer att känna igen de använda funktionerna och spara 
dem i sitt minne. Ett färggrant kugghjul kommer att visas på skärmens vänstra sida.

5. Skapandet av egna funktioner

1. Vi börjar med brickan DEFINIERA FUNKTIONEN.

2. Därefter använder vi oss av brickan A, B eller C för att ge funktionen ett namn.

3. Vi placerar brickorna för att kunna lösa vår uppgift.

4. Vi avslutar funktionen med brickan FUNKTIONENS SLUT.

ANVÄNDNING AV EN EGEN FUNKTION

När vi har skapat en egen funktion så kan vi aktivera den genom att placera brickan 
AKTIVERA FUNKTIONEN mellan brickorna START och SLUT, tillsammans med dess 
bokstavsbeteckning.

SKAPA 
FUNKTION

FUNKTIONENS 
SLUT

FRAMKALLA 
FUNKTIONEN

STEG

START

SLUT
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Villkoret för att vinna i spelet är att Scottie finner samtliga 7 reservdelar som är nödvändiga 
för att kunna aktivera rymdfarkosten. När vi har utfört alla uppgifter i en modul så kommer 
vi att få en reservdel.

När man trycker på knappen som finns i det vänstra nedre hörnet av skärmen så kan man 
se vilka reservdelar som man har funnit.

6. Spelets syfte
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7. Ordlista

SPELETS INTERAKTIVA ELEMENT
På spelets spelplaner så hittar du flera interaktiva objekt.

 
FÄLT SOM VI MÅSTE BESÖKA
Fält som är markerade med ett kors är kontrollpunkter - "baser". För att avsluta uppgiften 
så måste du gå igenom samtliga punkter eller ställa dig på dem. Kom ihåg att du inte 
måste stanna på dem. En bas som har redan besökts kommer att bockas av med en grön 
bock.

 
OBJEKT FÖR UPPSAMLING
Fält som är markerade på detta sätt innehåller objekt som man ska lyfta upp.

OBJEKT SOM SKA ANVÄNDAS VID ETT SENARE TILLFÄLLE
Vissa objekt (markerade med en vit kontur) kan upphöjas för att sedan placeras på en 
annan plats. Dessa objekt kan användas som en brygga för att gå över en flod.



24

OBJEKT SOM MAN KAN SLÅ PÅ
Vissa objekt kräver att man aktiverar dem / slår på. När du hamnar på ett fält bredvid ett 
sådant objekt, så kan du använda brickan Använd, då kommer till exempel en lyktstolpe 
tändas och att en lyftanordning kommer att aktivera en annan enhet.

ISFLAK
Du kan hoppa över ett sådant fält utan problem. Scottie kommer att ta sats från det fältet 
och sedan kommer han att hamna ett fält längre bort.

BÄVER
Bävern är din bundsförvant. Bävern fungerar som en bro och du kan ta del av denne hjälp. 
Du kan också styra bävern eller använda den som en båt.

KUVERT
Fält som är markerade på detta sätt kan hjälpa dig att orientera dig i rummet. När Scottie 
ser samma kuvert så kan han utföra exempelvis likadana kommandon.
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HANDLINGSFÄLT
Det är ett fält som visar platsen där man ska utföra handlingen som är relaterad till 
uppgiften på kartan.

UPPHÖJNINGAR
Scottie klarar endast av små upphöjningar genom att hoppa på dem. För att gå ner från  
en upphöjning så räcker det med ett vanligt steg och man behöver inte hoppa.

HINDER
Vissa hinder stopper Scottie från att gå vidare. Dessa hinder ska undvikas.
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LISTA ÖVER BRICKOR

HANDLINGSBRICKOR

SLUT - Brickan som avslutar varje program.

START - Brickan som startar igång varje program.

STEG - ange antal steg som karaktären ska utföra i spelet.

SVÄNG ÅT HÖGER - vänd karaktären åt höger (90°).

SVÄNG ÅT VÄNSTER - vänd karaktären åt vänster (90°).

HOPPA - hoppa upp på en upphöjning alternativt hoppa 
över vissa hinder.

LYFT - lyft upp objekt från fältet där du befinner dig.

PLACERA - hjälp karaktären att placera objekt från 
facket genom att lägga fram brickan:här, fram, och 
så vidare.

 

START

SLUT

STEG

SVÄNG ÅT 
HÖGER

SVÄNG ÅT 
VÄNSTER

HOPPA

LYFT

PLACERA
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OM - målmanual Kräver bland annat en bricka Eller 
slutet av en slinga eller ett mål

I ANNAT FALL OM - utöka målmanualen OM med 
ytterligare krav.

I ANNAT FALL - utöka målmanualen OM med 
ytterligare krav OM.

ANVÄND - Sätt på, stäng av eller aktivera planschens 
olika anordningar.

VARIABEL - namnge variabeln(x eller y) och bestäm 
värdet.

RITA - Aktivera eller avaktivera ritläget.

UPPREPA - upprepa programmets fragment flera 
gånger. Kräver bestämmande av antalet upprepningar. 
Kräver bland annat en bricka Eller slutet av en slinga 
eller ett mål.

UPPREPA TILLS - upprepa programmets fragment tills 
ett visst mål har uppfyllts. Kräver bland annat en bricka 
Eller slutet av en slinga eller ett mål.

AVBRYT - avbryt slingans verkan eller målmanual

SLINGOR OCH VILLKORSINSTRUKTIONER

ANVÄND 

VARIABEL

RITA

UPPREPA

UPPREPA 
TILLS

AVBRYT

OM

I ANNAT  
FALL OM

I ANNAT FALL
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SLUT PÅ SLINGAN ELLER KRAVET - avsluta slingan eller 
målmanualen.

HÄR - bestäm karaktärens plats.

FRAMIFRÅN - bestäm karaktärens plats.

FRÅN HÖGER SIDA - bestäm karaktärens plats.

BAKIFRÅN - bestäm karaktärens plats.

FRÅN VÄNSTER SIDA - bestäm karaktärens plats.

KONSTANT - använd slingan för att den ska fungera 
hela tiden.

Y - namn på variabel.

X - namn på variabel.

LOGIK

SLUT PÅ SLINGAN 
ELLER KRAVET

HÄR

FRAMIFRÅN

FRÅN  
HÖGER SIDA

BAKIFRÅN

FRÅN VÄNS-
TER SIDA 

KONSTANT
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ÄR LIKA MED - skriv in det variabla värdet.

PLUS - addera.

MINUS - ändra tecken eller subtrahera.

KONTROLLERA (BLÅ BÄVER) - kontrollera den utvalda 
karaktären på skärmen.

KONTROLLERA (GUL BÄVER) - kontrollera den utvalda 
karaktären på skärmen.

KONTROLLERA (SCOTTIE) - kontrollera den utvalda 
karaktären på skärmen.

KONTROLLERA (RÖD BÄVER) - kontrollera den utvalda 
karaktären på skärmen.

FRAMKALLA FUNKTIONEN - aktivera funktionen. Ange 
dess namn (A, B eller C).

SKAPA FUNKTION - skapa en funktion och ange ett 
namn (A, B eller C)

KONTROLL AV HUVUDKARAKTÄRERNA

FUNKTIONER

KONTROLLERA

KONTROLLERA

KONTROLLERA

KONTROLLERA

SKAPA 
FUNKTION

FRAMKALLA 
FUNKTIONEN
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FUNKTIONENS SLUT - Avsluta funktionen.

AVBRYT FUNKTIONEN - avbryt funktionens verkan.

A - funktionens namn.

B - funktionens namn.

C - funktionens namn.

HINDER - bricka som används vid skapande  
av villkorliga instruktioner.

UPPHÖJNING - bricka som används vid skapande  
av villkorliga instruktioner.

OBJEKT PÅ SPELPLANEN

KUVERT KORS - bricka som används vid skapande  
av villkorliga instruktioner.

KUVERT FYRKANT - bricka som används vid skapande 
av villkorliga instruktioner.

FUNKTIONENS 
SLUT

AVBRYT 
FUNKTIONEN
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FÖREMÅL SOM SKA PLOCKAS UPP - bricka som används 
vid skapande av villkorliga instruktioner.

AKTIVITETSFÄLT - bricka som används vid skapande  
av villkorliga instruktioner.

TOMT FÄLT - bricka som används vid skapande  
av villkorliga instruktioner.

SIFFROR
Brickor med siffror kan sättas ihop och skapa större tal. Om man sätter ihop två klossar 
med siffran 1 så får man siffran 11. Siffrorna kan också adderas eller subtraheras så att man 
erhåller en ny siffra. Du måste använda dig av brickan PLUS eller MINUS.

More information about the tiles and examples showing how to use them can be found at 
www.scottiego.com/education.

PUSTOTOMT 
FÄLT
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SPELET ÄR UTVECKLAT AV PCSS FÖR NETICTECH S.A
Teknologipartnern som står bakom lösningen är Poznans Supernätverks och datacenter (PCSS). Spelet och dess tekniska 
lösningar som tillämpas skyddas av patent. Scottie Go! är ett registrerat varumärke. Logotyperna Phone®, iPad®, App 
Store® är Apples registrerade varumärken i USA och i andra länder. Logotyperna Android™, Google Play™är Googles 
registrerade varumärken i USA och i andra länder. Logotyperna Microsoft®, Windows® är Microsofts registrerade 
varumärken i USA och i andra länder.

SYSTEMKRAV
MINIMALA KRAV FÖR WINDOWS SYSTEM: 
32 eller 64 bitars system för version 7/8/10, 2 GB RAM minne, Dual core processor 1,33 
GHz, USB webbcamera USB 2Mpix. 
MINIMALA KRAV FÖR ANDROIDSYSTEM: 
System med versionen 4.1.2 eller senare med dual core processor 1,2 GHz bakre kamera 
2Mpix. 
MINIMALA KRAV FÖR OS SYSTEM: 
Systemet är i version 8 eller senare, iPhone 5s eller senare, iPad av fjärde generationen eller 
senare.

8. Lösning av problem

Vi utvecklar ständigt ScottieGo! appen och vi rekommenderar att man uppdaterar spelet 
regelbundet. Om uppdateringen skulle göra ändringar i gränssnittet så kommer den nya 
användarinstruktionen att vara nerladdningsbar på sidan www.scottiego.com.

Under lekens gång är det viktigt att brickorna har korrekt belysning. Ett svagt ljus kan 
omöjliggöra en korrekt scanning.

När du gör bilden så ska du lägga märke till att endast brickor som är en del av ditt 
program ska vara synliga i kamerabilden. Om man råkar scanna onödiga brickor så kan det 
påverka slutförandet av programmet av ScottieGo! Edu.

Vi gör allt för att spelet ScottieGo! Edu ska vara ett trevligt spel och inte skapa 
problem av det tekniska slaget. Om du har invändningar, problem och frågor så 
var vänlig och besök vår FAQ sida (www.scottiego.com/faq) eller skriv till oss 

pomoc@scottiego.com.

https://facebook.com/ScottieCode

https://twitter.com/scottiecode

http://scottiego.com


