
Bezoek www.outsmarted.app voor directe download links 
voor iOS-, Android- en Windows-apparaten. 

Indien  beschikbaar, raden wij aan om als hoofdapparaat 
(host) een tablet of laptop te gebruiken.

Het hooHet hoofdapparaat (host) is het apparaat waarop je de app 
van Outsmarted registreert, spelers/teams toevoegt en het 
spel organiseert. Als het hoofdapparaat (host) is ingesteld, 
bestaat de mogelijkheid om extra niet-geregistreerde 
apparaten uit te nodigen bij het starten van een nieuw spel, 
zodat speler(s) of team(s) de mogelijkheid hebben om aan 
het spel deel te nemen met een apart apparaat.
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De Outsmarted-app kan op maximaal drie 
hoofdapparaten (hosts) naar keuze worden 
geregistreerd.

Snelstart 
handleiding 
& Instructies

License Key: 

Je hebt pas toegang tot de vragen en veel van de belangrijke functies in de 
Outsmarted-app nadat het spel middels de unieke licentie code officieel is geregistreerd 
op het hoofdapparaat (host).  

Tik op het slotje in de app en vul het registratieformulier inclusief de unieke licentie code in. 
Selecteer ‘Nederland’ om het Nederlandstalige vragenpakket te activeren en klik op 
verzenden. 

Voor verdere uitleg ga naar www.outsmarted.app 
of tik op de oranje SUPPORT-knop op het hoofdscherm 
in de app.
 

Registreren op Android- of Windows-apparaten 
of op Iphone & Ipad

Voor (technische) ondersteuning of feedback, neem 
contact met ons op via het contactformulier op onze 
support website.  Selecteer het contactformulier eenvoudig 
door in de Outsmarted-app op het support icoon te klikken.

VVoor het oplossen van technische vragen of problemen is het van belang om zoveel 
mogelijk specieke informatie te verstrekken zodat onze supportafdeling gerichte 
ondersteuning kan bieden.

Hoofdapparaat (host) – De nieuwste versie van iOS / Android of Windows 10  (64 bit) en 
minimaal 4 Gb aan system-RAM wordt aanbevolen. Een stabiele internetverbinding van 
minimaal 6 Mbps.

Extra apparaten – Minimaal Android 7.0, iOS 12 of Windows 10  - 64 bit en 2 GB 
system-RAM. erder hebben alle extra apparaten een stabiele internetverbinding nodig 
van minimaal 3 Mbps.

Maximaal drie
 hoofdapparaten (hosts)

Outsmarted leren spelen is eenvoudig. Er is een complete 
gids met instructies, spelregels en tips beschikbaar in 
de app. Tik op Snelstartgids om toegang te krijgen.

Selecteer eerst de drie stippen in de rechterbovenhoek 
van het startscherm in de app en selecteer daarna het 
‘wereldbol’ icoon. Verander dan de regio naar Nederland.

Installeer de App Instructies  & Spelregels

Verander de regio naar Nederland

Hulp & Feedback

Verstikkingsgevaar. Dit spel bevat kleine onderdelen en is niet geschikt voor kinderen 
onder de acht jaar. 

Je dient de app eerst te registreren!

De licentiecode bevindt zich 
in de Outsmarted doos

Minimale systeemvereisten

Waarschuwing!


