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Documentatie
Deze documentatie is origineel opgesteld in het Nederlands door de leverancier Embedded Fitness.
Versieaanduiding:
Versiedatum:
Ⓒ Copyright:
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Embedded Fitness, Helmond, 2020

Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder toestemming
van Embedded Fitness.
Productidentificatie
Deze gebruikersdocumentatie behoort bij het volgende product:
Benaming:
Type:

SmartDance
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De fabrikant
Het toestel is geproduceerd door:
Embedded Fitness
Berkveld 1
5709 AE Helmond
Nederland
E-mail: info@embeddedfitness.nl
Support via website: https://www.embeddedfitness.nl/support/
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Voorwoord
Werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door personeel van de fabrikant zijn niet in deze
documentatie opgenomen.
Deze gebruikershandleiding is opgesteld voor een ieder die gebruik wil maken van onze producten.
In deze handleiding wordt beschreven hoe u het toestel dient te gebruiken en te onderhouden op een
verantwoorde manier. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het toestel gaat
gebruiken. Bewaar deze handleiding goed en bij het toestel.

Gebruik van deze documentatie
Werkzaamheden die niet in deze documentatie zijn opgenomen, dienen uitgevoerd te worden door
personeel van of in overleg met Embedded Fitness.

Service en informatie
Voor nader informatie over de SmartDance kunt u contact opnemen met de fabrikant (zie
“documentatie” op pagina 1).
Voor Embedded Fitness kan ook leverancier worden gelezen.

Inleiding
De SmartDance bestaat uit een computer met software, audiosysteem, dansmatten en projector (tv of
beamer). Door middel van de druksensoren worden aanrakingen op de mat gedetecteerd. Deze
aanrakingen worden gebruikt in de verschillende spellen. De SmartDance prikkelt de zintuigen door
licht, geluid en stappen. Hierdoor nodigt de SmartDance uit tot beweging.
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Garantie en aansprakelijkheid
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de algemene voorwaarden van Embedded Fitness.
●
●
●

●

●
●

Leverancier verleent een garantie van één (1) jaar op het door haar geleverde product.
Leverancier repareert niet op locatie. Bij storing dient het product naar Leverancier
teruggestuurd te worden.
De garantie vervalt bij gebreken die optreden door:
a) normale slijtage;
b) gebruik in natte toestand
c) ondeskundig of oneigenlijk gebruik;
d) onoordeelkundig of onjuist onderhoud;
e) wijzigingen of reparaties door of namens de wederpartij zelf of door derden
aangebracht en/of uitgevoerd;
f) fouten van opdrachtgever welke door leverancier kunnen worden aangetoond;
g) fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met
betrekking tot de kwaliteit of de aard van de materialen of met betrekking tot de
fabricage.
Bij optredende gebreken zal leverancier:
○ de onderdelen vervangen; leverancier wordt eigenaar van de vervangen onderdelen;
○ de gebreken herstellen;
○ voor een ander vervangende oplossing kiezen, als herstel redelijkerwijs niet mogelijk
is. De klant moet de leverancier de gelegenheid geven om eventuele gebreken te
verhelpen.
Voor ingebouwde onderdelen van derden gelden de garantievoorwaarden van de betreffende
leverancier. Ook de garantietermijn kan verschillen van wat hierboven staat aangegeven.
Leverancier behoudt zich het recht voor om haar toestellen/installaties zonder voorafgaande
waarschuwing te wijzigen.

De uitvoering en afwikkeling van haar garantieverplichtingen zullen geschieden met inachtneming van
het feit dat er ten allen tijde sprake is van een zogenaamde aflopende garantie; dat wil zeggen dat er
door leverancier rekening gehouden zal worden met de periode welke reeds is verstreken na de
leverantie(s) alsmede door de intensiteit waarmee door de opdrachtgever van het geleverde gebruik
is gemaakt.
Wij vestigen de aandacht op de volgende beperkingen voor de aansprakelijkheid:
De leverancier van het product is niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schade
die het gevolg zijn van bijvoorbeeld:
● ondeskundigheid of onjuist gebruik of onderhoud;
● het gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven in
deze gebruikershandleiding;
● onvoldoende of achterstallig onderhoud;
● het ongeautoriseerd repareren of wijzigen van specificaties van het product;
● het niet naleven van voorschriften en/of waarschuwingen zoals beschreven in deze
gebruikershandleiding.
● gebruik in een buitenomgeving of vochtige omgeving
De leverancier is ook niet aansprakelijk:
● als opdrachtgever niet, niet geheel of niet tijdig voldoet aan een verplichting uit een
bestaande overeenkomst of relatie met leverancier, of in het geval:
- van faillissement van de opdrachtgever;
- van surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever;
- dat een curator, bewindvoerder of vereffenaar voor opdrachtgever is aangesteld;
- van schuldsanering aan de zijde van de opdrachtgever;
- dat opdrachtgever haar activiteiten heeft gestaakt;
- dat de controle over opdrachtgever in handen van een derde is gekomen.

5

Veiligheid
Inleiding
De SmartDance is zodanig ontworpen en gebouwd dat hij veilig gebruikt en onderhouden kan
worden. Dit geldt voor de toepassing, de omstandigheden en de voorschriften zoals in deze
documentatie beschreven. Het lezen van deze documentatie en het opvolgen van de instructies zijn
dus noodzakelijk voor iedereen die met of aan het product werkt. Bij professioneel gebruik is het de
verantwoordelijkheid van de werkgever/beheerder dat deze instructies bekend zijn en nageleefd
worden.
Er wordt in deze documentatie onderscheid gemaakt tussen normaal gebruik (zie
“Gebruiksvoorschriften”) en overige werkzaamheden (zie “Overige werkzaamheden) aan het
product. De reden hiervan is dat er, vooral ook met het oog op veiligheid, aan het servicepersoneel
andere eisen gesteld worden, dan aan de bedieners.
Veiligheidsregels
Al onze producten voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen uit de relevante
richtlijnen van de Europese Gemeenschap.
Ten einde het risico op letsel te verkleinen en nauwkeurig functioneren van het toestel te waarborgen,
moeten onderstaande voorschriften strikt in acht genomen worden:
1. Gebruik dit toestel alleen onder begeleiding van een getrainde en gekwalificeerde instructeur.
2. Controleer het toestel voor elke activiteit en gebruik het alleen als het technisch in orde is.
3. Controleer altijd of het toestel correct geïnstalleerd is, met name de bevestigingspunten.
Mocht u het niet vertrouwen, gebruik het toestel dan niet en laat het controleren door een
deskundige.
4. Ken uw eigen limiet en die van het toestel. Volg een progressieve instructie training en
raadpleeg altijd een instructeur.
5. Controleer voor gebruik of het toestel obstakelvrij staat opgesteld.
6. Zorg voor gepaste veiligheidszones rondom het toestel.
7. Gebruik het toestel nooit wanneer u onder invloed bent van alcohol, medicijnen of drugs.
8. Zwangere vrouwen of personen met gezondheidsklachten dienen het toestel niet te
gebruiken.

Gebruikers
Het opzetten en opbergen van het toestel mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde volwassen
personen, die de inhoud van de hoofdstukken veiligheid en bedieningsvoorschriften uit deze
documentatie kennen en opvolgen.
Afdanken van het toestel
Indien het toestel afgedankt wordt, dienen de voorschriften voor afvalverwerking in acht genomen te
worden die op dat moment en op de betreffende locatie gelden.
In het toestel zelf zijn alleen algemeen bekende materialen verwerkt. Ten tijde van de bouw
bestonden hiervoor afval verwerkingsmogelijkheden.

Gebruiksvoorschriften
Voordat tot gebruik van het toestel wordt overgegaan moet de informatie uit het hoofdstuk ‘’Veiligheid’’
bekend zijn.
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Werkzaamheden die niet in dit hoofdstuk vermeld staan, mogen alleen door servicepersoneel
uitgevoerd worden.

U ontvangt van ons (standaard pakket)
-

1x
1x
1x
1x

Computer met de bijbehorende software
Audiosysteem
Projectie door middel van een tv of beamer
Set dansmatten (verkrijgbaar 1-32 stuks)

Optioneel
-

Flightcase tbv de tv of beamer
Opbergtassen tbt de dansmatten
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Hardware
Onderdelenlijst
-

1 x computer
1 x stroomkabel
1 x stroomtransformator
1-32 draadloze sportmatten (nader te bepalen met klant)

Montage van de onderdelen
Sluit de stroomkabel aan op de stroomtransformator. Sluit de ronde plug aan op het
overeenkomstige stopcontact op de computer en steek de stekker in een stopcontact.
Sluit een externe projector, lcd-scherm of smartboard op de computer aan via een HDMI of een DVI
kabel. Sluit een luidsprekersysteem aan op de computer met een tulp stekker van 3,5 mm.
Opstartprocedure
Nadat u op de aan/uit-knop van de computer hebt gedrukt, start deze het besturingssysteem.
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Beginmenu SmartDance
Het menu start op in het bureaublad. Vanaf het bureaublad heeft u de keuze uit de volgende 2
modules. Deze modules kunt u herkennen aan de verschillende icoontjes.

Atletiek module

Dans module

Icoontje van de atletiek module

Icoontje van de dans module
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Athletics
Bij de ‘athletics module’ kunt u maximaal 8 matten gebruiken. Dit zijn de matten 1 t/m 8. Mat 9 t/m 32
kunt u dus niet gebruiken.
Om athletics te kunnen starten, dient u op de athletics pictogram te klikken met de computermuis. Als
het programma is opgestart, komt u in dit beginscherm. Dit wordt ook wel het ‘demo menu’ genoemd
(zie plaatje hieronder).

Klik op de ‘track events’ button. Hierna
krijgt u de keuze uit de volgende spellen:

Met de pijltjestoets op het toetsenbord
kunt u door het menu scrollen.
Druk op enter om de 100m sprint te
selecteren (de uitleg voor de 100m sprint
geldt ook voor de 200m sprint en 400 m
race)

De atletiekbaan heeft 8 banen, met baan 1 dichtstbijzijnde en 8 verste van het gezichtspunt. Deze
komen overeen met de nummers op de matten.
Elke mat heeft een avatar loper op het scherm in hun baan.
De lopers zullen rekoefeningen doen en er zal een paar seconden een publieks scène zijn. Daarna
zullen de deelnemers zich in hun blokken nestelen. Na een paar seconden zullen ze klaar zijn om te
starten.
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Wanneer de start officier aan de rechterkant zijn pistool afvuurt, beginnen alle acht de personages
met sprinten. Als er geen contact is op de matten lopen alle spelers hetzelfde tempo.
Elke deelnemer kan zijn personage sneller laten rennen door afwisselend op de linker- en rechter pijl
van zijn mat te stappen. Zo maakt u dus een rennende beweging.
Er hoeft niet gestampt te worden op de mat, het zijn de SNELLE VOETEN die de race winnen!

Aan het einde van de race toont de resultatentabel positie, spelersnummer en hun tijd.
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Horden van 110 en 400 meter
De selectie en start zijn identiek aan de 100 meter sprint. De deelnemers starten met sprinten door
afwisselend op de linker- en rechter pijl te komen met de voeten. Na een tijd sprinten komen de
personages bij de eerste horde. Om over deze hindernis te springen, moet de deelnemer tegelijkertijd
op de pijl naar links en de pijl omhoog drukken. De avatar zal over de horde heen springen. Als u te
laat bent met deze handeling dan zal de avatar de horde omver lopen. Dit is geïdentificeerd aan het
echte hordelopen. U dient de handeling dus ruim op tijd te verrichten
Rennen: afwisselen tussen pijl < en pijl >
Springen over de horde: pijl < en pijl ^

Field Events
Als u in het beginmenu bent, kunt u op de ‘field events’ button drukken. Als u hierop klikt dan kunt u
kiezen uit de volgende 2 onderdelen:

Javelin → speerwerpen

Longjump → verspringen

Beide modules hebben hetzelfde patroon. U kunt ervoor kiezen om iedere deelnemer een eigen mat
te geven, waarbij het nummer van de speler gekoppeld zit aan de nummer op het mat. Player 1 staat
dus op mat 1.
Na een paar seconden begint de avatar te rennen, opnieuw in het standaard vooraf ingestelde tempo
en opnieuw laat elke speler zijn avatar sneller gaan door afwisselend op de linker- en rechter pijl te
stappen. Als de avatar het einde van de run nadert, triggert de speler de sprong of worp door
tegelijkertijd op de linker- en voorwaartse pijlen te stappen, zoals bij de hindernissen.
Rennen: afwisselen tussen pijl < en pijl >
De speer gooien/verspringen: pijl < en pijl ^
Hoe dichter de stap, hoe verder de sprong of worp. Let op dat u bij het speerwerpen de speer op tijd
los laat en met verspringen met uw voet binnen het witte vlak blijft anders wordt de avatar
gediskwalificeerd en telt de beurt niet.
Het einde van de run wordt niet getoond, dus de speler moet leren anticiperen met behulp van
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identificatie markeringen zoals de tweede microfoon aan het einde van de aanloop met verspringen.
Dit is het moment dat de speler moet verspringen. Met de speer, als ze het einde van de aanloop
naderen, houdt de avatar de speer achter zich en verandert hun stap om zich klaar te maken om te
gooien.

Foto 1

Foto 2

Tijdens de aanloop wordt de speer op schouderhoogte gehouden (zie foto 1). Op het moment dat de
avatar zich klaarmaakt voor de worp wordt de speer naar achteren gebracht (zie foto 2). Dit is dus het
moment dat de speler zich klaar moet gaan maken om de speer te werpen. Nadat alle deelnemers
hun worp hebben gehad, worden de resultaten getoond zoals in de track games.
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Dans module
Klik op het dance pictogram op het scherm om de dans module te starten.

Zodra de beschikbare nummers van schijf zijn gelezen, wordt het 'logo' scherm weergegeven. Dit is te
zien op het plaatje hieronder.
Dit scherm wordt na een aantal seconden automatisch vervangen door het ‘hoofdmenu’ scherm.

Hoofdmenu
Het hoofdmenu heeft alle benodigde acties om het spel te starten, te spelen en te beëindigen.
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De blauwe contouren of karakters geven aan welke functie je in het spel gebruikt. Deze kun je
selecteren met de tab toets. Deze zit gevestigd aan de linkerkant van het toetsenbord.
Selecteer functies in het spel
Gebruik de tab toets om de selectie van muziek naar niveau te wijzigen. Het geactiveerde niveau zal
met een blauw vinkje worden weergegeven. Dit kunt u met de enter toets in- en uitschakelen.

Muziek selecteren
Om de muziek in het spel te selecteren, dient u de
volgende handelingen te verrichten:

-

-Pijl-omhoog: verplaatst het rad met muzieknummers
één positie omhoog
Pijl-omlaag: verplaatst het rad met muzieknummers één positie omlaag
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-

-

Pijl naar links en rechts: de mappen van de muziek wijzigen
Enter als een nummer is geselecteerd: het nummer begint te spelen.

Niveaus selecteren en niveaus wijzigen
Gebruik de tab toets om de niveaus te doorlopen. Wanneer een niveau is geselecteerd met de enter
toets (blauwe markering) kan het niveau worden in- of uitgeschakeld. Als het is geactiveerd, is het
vinkje zichtbaar in het vak. Met de pijlen links en rechts kan het niveau worden veranderd van
beginner tot moeilijk.
-

-

Tab: ga door de niveaus en terug naar andere functies
Pijl naar rechts: ga van beginner naar moeilijk
Pijl naar links: ga van moeilijk naar beginner
Enter: selecteer of deselecteer een niveau

Weergeven geselecteerde niveaus
Een niveau (stroompijlen) wordt weergegeven als het door
een speler is gekozen. Als alleen het groene niveau is
gekozen dan wordt in het spel ook alleen dit niveau
weergegeven. Wanneer u de niveaus selecteert waarop het
spel wordt weergegeven, worden er 1, 2 of 3 pijl stromen
weergegeven. Als er slechts 1 niveau is gekozen in de
niveau optie, kan er slechts 1 niveau worden gespeeld. Als er 2 niveaus worden gekozen, kan alleen
van 2 niveaus op de matten worden gekozen. Dit kan ook nog per mat worden ingesteld.

16

Matten activeren en een nieuwe kiezen
Om een sportmat in het dansspel te activeren, stap je eenmaal op de onderste pijl. Na deze
handeling wordt de mat groen in het spel.. Bij het opnieuw betreden wordt de sportmat gedeactiveerd.
Om een niveau te veranderen van groen naar geel in rood. Stap één keer op de pijl-omhoog voor één
niveau. Om weer terug te gaan naar het vorige niveau, druk stap dan op de pijl-omlaag.
Beëindigen van het spel:
Als u klaar bent met het spelen van de dans module kunt u, wanneer u in het hoofdmenu zit, op de
esc button drukken. Deze zit linksboven op het toetsenbord gevestigd. Vervolgens kunt u de ‘exit
game’ button markeren en op enter drukken. Het spel zal zichzelf afsluiten, waarna u op het
bureaublad terecht komt.

Uitschakelen van de computer:
Om de computer uit te schakelen, verlaat u eerst
een game. Vervolgens klikt u links in het startmenu
in de taakbalk op leave → shut down. Hierna zal de
computer zichzelf uitschakelen
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Overige werkzaamheden
Onderhoudsvoorschriften, reparaties en vervangen van onderdelen
Beschadigingen aan dit toestel mogen niet zelf gerepareerd worden. Neem contact op met uw
leverancier voor advies of technische ondersteuning.
Elke ongeautoriseerde reparatie, of het wijzigen van specificaties van/aan het toestel is, uit
veiligheidsoogpunt, ten strengste verboden. Wanneer dit toch gebeurt zal automatisch elke vorm van
garantie en het recht op compensatie in welke vorm dan ook vervallen.
De levensduur van toestellen is gelimiteerd. Vanzelfsprekend slijten materialen na verloop van tijd.
Controleer derhalve alle onderdelen, welke onderhevig zijn aan slijtage, op zijn minst eens per 3
maanden. Dit is relevant voor de veiligheid.. Laat versleten, defecte of missende onderdelen
vervangen. In geval van twijfel, vraag onze specialisten om advies. Gebruik dit toestel uitsluitend in
droge toestand.
Periodieke inspectie
Om veiligheid te waarborgen dient u minimaal één keer per jaar het toestel te laten controleren door
een deskundige. Deze controle kan deel uitmaken van een jaarlijkse of halfjaarlijkse controle. Wij
wijzen u daarbij op de mogelijkheid van een onderhoudscontract bij onze firma.

Waarschuwing!
Afwijken van bovenstaande voorschriften kan gevolgen
hebben voor de veiligheid van het product. De fabrikant
kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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