
Képes használati útmutató



Első lépések

Nyelv kiválasztása Bejelentkezés

Regisztráció a próbaverzióhoz

Böngészőben (ami nem Internet Explorer) megnyitjuk a www.seppo.io oldalt.

=> Bejelentkezünk

http://www.seppo.io/


Adjuk meg a játék kódját

Pl: A825CB
Az első belépésnél minden 
játékosnak azonos.

seppo.io            Játékosként való belépés

Játékos



Válasszunk magunknak egy azonosító nevet 

és írjuk be

Kapunk egy egyedi kódot.

Ezt jegyezzük meg, mert ebbe a 

játékba ezzel fogunk tudni később 

újra bejelentkezni.

Ha ez az egyedi kód elveszne, a játékvezető az 

admin felületen meg tudja ezt nézni.

seppo.io            Játékosként való belépés



Hány feladatot tartalmaz

Maximálisan elérhető

pontszám

Play gombra kattintva 

megjelenik a játékleírás 

(kerettörténet) és a szabályok

Földrajzi hely elérését 

engedélyezni kell a böngészőben.

Valós térképen játszódó játéknál 

mindenképpen.

seppo.io            Elindul a játék



A jelölőkre kattintva érhetők el a feladatok.

Nincs kötelező sorrend, minden feladatból 

megoldás nélkül is ki lehet lépni.

seppo.io            Elindul a játék

A jelölők 
színe 

információt 
hordoz



seppo.io            Belépés oktatóként

Oktatóként

Böngészőben (ami nem Internet Explorer) megnyitjuk a www.seppo.io oldalt.

=> Bejelentkezünk

Regisztrációkor megadott e-mail cím

Visszaigazoló e-mailben kapott jelszó

http://www.seppo.io/


seppo.io            Saját SEPPO fiók

Érdemes elolvasni a tippeket és megnézni a videókat Játékkészítés

A sablon végigvezet az igényeinknek megfelelő 

játék létrehozásán.



seppo.io            Saját SEPPO fiók
Görgessünk le! A megosztott játékok között kereshetünk.

A jelölőtüskére kattintva a játékot saját fiókunkba 

másolhatjuk, módosíthatjuk, vagy ebben a 

formában is használhatjuk.



seppo.io            Játékosok beléptetése

Játék alapvető beállításai, pl. játékfelület, alaptérkép

Feladat hozzáadása

Kerettörténet, szabályok, játék leírása (infók játékvezetők részére)

Résztvevők hozzáadása – itt találja a PIN kódot, 

amivel a játékosok be tudnak lépni a játékba 



seppo.io Játékosok beléptetése

Ezt a kódot adja meg a 

játékosoknak

Itt látja a már belépett

játékosokat és azok 

egyedi belépési kódját 

(ha valaki elvesztené, a 

játékvezető meg tudja 

neki adni)



seppo.io Játék indítása

A játékot erre kattintva el kell indítani.

A játékosok csak ezt követően tudnak belépni.

A játék végén ugyanerre kattintva le kell állítani.

Ide kattintva megtekintheti a kitöltött feladatok 

eredményét, és értékelheti a kreatív feladatokat.

Aktuális ranglista

Üzeneteket válthat a játékosokkal.

Csak egynek, vagy az összesnek.

Ossza meg az elkészült játékot másokkal.




