TZOLKINBASE_APP ANDROID
INSTALLATIE
Kopieer het bijgevoegde bestandje ‘Tzolkin.apk’ naar een map op je telefoon.
Via ‘Bestandsbeheer’ selecteer je die map en klik je op Tzolkin.apk.
Je kunt TzolkinApp nu installeren en aansluitend openen.
Als je in je ‘Apps’ gaat kijken staat TzolkinApp tussen je Apps. De apps staan (meestal) op volgorde van alfabet, dus
‘veeg’ even naar de T. Druk iets langer op het icon om TzolkinApp op een scherm te zetten.
TOELICHTING
Bovenaan staat de (Gregoriaanse) datum.
Onder de vijf Zegels staan [IN DE DREAMSPELL-TELLING] Zegel (Witte
Tovenaar) en Toon (4) van deze datum, met daarachter het KIN-getal
[134]. Het iets grotere Zegel in het midden hoort hierbij. Rond het
grotere Zegel staan de vier Zegels die je begeleiden. Bovenaan je Gids,
links je Uitdaging, Rechts je Maatje en onderaan je Steun in de rug.
Van de Golf (Toon 1-13) toont het scherm het Zegel op Toon 1 (Thema)
en het Zegel op Toon 13 (Doel) en de betekenis.
Helemaal onderaan zie je welke van de 13 Manen het is. Iedere maan
telt steeds 28 dagen.
Veeg naar links voor de volgende datum; naar rechts voor de vorige
datum. Klik op een Zegel om naar het infoscherm te gaan. Het
onderwerp van het info-scherm staat bovenaan in het midden; rechts
en/of links daarvan staan de onderwerpen van andere info-schermen
waar je naartoe kunt vegen.
Een bepaalde datum opzoeken doe je met de knop linksonder op je
telefoon. Op het scherm ‘Kies een datum’ kun je intypen als je iets
langer drukt, maar je kunt ook ‘verticaal vegen’.
VERANDEREND ICON
Als je wilt kan het icon iedere dag veranderen in het Zegel van vandaag.
Zo stel je in: Ga naar je ‘Apps’ en selecteer bovenaan het scherm de Widgets. Tussen deze Widgets staat
TzolkinWidget. Druk iets langer op de Widget en sleep deze Widget naar een scherm.

Heel veel plezier met de App!
Hartelijke groet, Tjitse

