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ALGEMEEN
Over deze documentatie
Deze documentatie is origineel opgesteld in het Nederlands door de fabrikant Embedded Fitness

Versie aanduiding: Handleiding SmartClips versie 3.0
Versie datum: 10-03-2022
Ⓒ Copyright: Embedded Fitness, Helmond, 2022

Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder toestemming
van Embedded Fitness.

Door updates kan het zijn dat de informatie die hier gegeven wordt niet meer accuraat is. Ga naar
www.embeddedfitness.nl/smartclips voor de laatste updates, of scan de QR code om naar de
website te gaan.

Productidentificatie
Deze gebruikersdocumentatie behoort bij het volgende product:
Benaming: SmartClips
Type: 1

DE FABRIKANT
Het toestel is geproduceerd door:
Embedded Fitness
Berkveld 1
5709 AE Helmond
Nederland
E-mail: info@embeddedfitness.nl
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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 eenieder die gebruik wil
maken van onze producten. In deze handleiding wordt beschreven hoe u de SmartClips  dient te
gebruiken en te onderhouden. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het toestel
gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding goed en bij het product.

Het gebruiken 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 SmartClips kunt u contact opnemen met de fabrikant (zie pagina 1).
Voor Embedded Fitness kan ook leverancier worden gelezen.
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BELANGRIJK
● De SmartClips zijn ontworpen voor sport en trainingsdoeleinden, De SmartClips dienen niet

gebruikt te worden voor enig andere doel waarvoor deze niet voor is ontworpen.
● Neem a.u.b. de juiste voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de SmartClips en volg de

handleiding om ongelukken te voorkomen.
● De SmartClips dienen alleen te worden opgeladen middels de goedgekeurde accessoires. Het

gebruik van niet goedgekeurde accessoires kan leiden tot beschadigingen aan het product of tot
lichamelijk letsel.

● Het opladen van de SmartClips dienen in droge omstandigheden plaats te vinden. De
SmartClips dienen niet te worden opgeladen in een natte omgeving zoals regen of water.

● Probeer niet bepaalde karakteristieken te veranderen aan de SmartClips in een dusdanige
manier die kan leiden tot beschadigingen aan het product en tot lichamelijk letsel.

● De SmartClips dienen niet te worden onderworpen aan scherpe voorwerpen die het product
kunnen penetreren of beschadigen.

● Als de SmartClips toegepast worden voor sport en trainingsdoeleinden waarin een bal aan te
pas komt wordt aangeraden de veiligheidsbandjes, de magneten, en het klittenband te
gebruiken.

● De SmartClips zijn ontworpen voor het weerstaan van een val boven anderhalve meter, het
wordt aangeraden om altijd de veiligheids bandjes te gebruiken als de SmartClips boven
anderhalve meter worden opgehangen.

● De SmartClips dienen niet gebruikt te worden in regen en natte omstandigheden, en dienen ook
niet ondergedompeld te worden in water.

● De SmartClips maken gebruik van verlichting die snel kan flitsen, flikkeren en van kleur kan
veranderen.

● Consult een specialist voor het gebruik van producten met sport en trainingsdoeleinden en stop
als tekenen van misselijkheid of uitputting gevoeld worden.

● Sommige afbeeldingen in de handleiding kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Factoren die de draadloze communicatie beïnvloeden
● De maximale afstand van de draadloze communicatie kan variëren afhankelijk hoe de tablet en

de SmartClips geplaatst zijn. Zo is de maximale afstand minder als de SmartClips plat liggen
omdat de antenne in de SmartClips horizontaal liggen. Voor optimaal bereik wordt aangeraden
om het product in verticale positie boven de grond op te hangen.

● De omgeving waar de SmartClips geplaatst worden, kan het bereik beïnvloeden. Zo wordt het
bereik gereduceerd als de SmartClips in een metalen kast of achter een betonnen muur
geplaatst worden. Voor een optimaal bereik wordt aangeraden dat alle SmartClips en tablet in
direct zicht van elkaar gebruikt worden.

● Als de SmartClips buiten of in ruimtes met veel draadloze elektronica gebruikt wordt bestaat er
een kans dat signalen uit de omgeving de prestaties van het product beïnvloeden.

Waarschuwingen
● Gebruik geen andere accu voor de SmartClips, bovendien mag de accu niet in aanraking komen

met water of hitte. Voor meer instructies betreffende de accu lees het hoofdstuk ‘Accu informatie’
in de handleiding.

● Houd er rekening mee dat SmartClips gebruikt maken van verlichting. Dit kan leiden tot
epileptische reactie bij gebruikers die daar gevoelig voor zijn.
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GARANTIE
Algemene voorwaarden
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 vanaf

datum van aankoop.
● Leverancier repareert niet op locatie. Bij storing dient het product naar Leverancier

teruggestuurd te worden.
● Leverancier verleent geen garantie op: slijtage, cosmetische schade aan behuizing of

beeldscherm waaronder ook de SmartClips onder vallen, of beschadiging door eigen schuld;
● De garantie vervalt bij gebreken die optreden door: (a) Gebruik in natte toestand door

onderdompeling in water of het plaatsen in regen; (b) Beschadiging door eigen schuld,
ondeskundig of oneigenlijk gebruik, gebruik wat niet in overeenstemming is met de product
instructies, blootstelling aan extreme warmte of koude, of door verbinding met een incorrecte
voltage bron; (c) Onoordeelkundig of onjuist onderhoud door de opdrachtgever; (d) Wijzigingen
of reparaties door of namens de opdrachtgever zelf of door derden aangebracht en/of
uitgevoerd; (e) Fouten van opdrachtgever welke door leverancier kunnen worden aangetoond;
(f) 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. (g)
Niet-geautoriseerde aanpassingen toegepast aan de fabrieksinstellingen.

● Bij optredende gebreken zal leverancier: (1) De onderdelen vervangen, leverancier wordt
eigenaar van de vervangen onderdelen; (2) De gebreken herstellen; (3) Voor een ander
vervangende oplossing kiezen, als herstel redelijkerwijs niet mogelijk is. De opdrachtgever 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 te allen tijde sprake is van een zogenaamde aflopende garantie; dat wil zeggen dat er
door de 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
heeft gemaakt.
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AANSPRAKELIJKHEID
Embedded Fitness vestigt 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: (a) Ondeskundigheid of onjuist gebruik of
onderhoud; (b) Het gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan
aangegeven in deze gebruikershandleiding; (c) Onvoldoende of achterstallig onderhoud; (d) Het
ongeautoriseerd repareren of wijzigen van specificaties van het product; (e) Het niet naleven van
voorschriften en/of waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding; (f) Het
gebruik van niet SmartClips onderdelen zoals opladers, connectie kabels, service als deze de
oorzaak zijn van het probleem. (g) Schade ontstaan door ongelukken, vocht, water, hitte, vuur
en andere gevaren;

● De leverancier van het product is 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 de opdrachtgever is
aangesteld; Van schuldsanering aan de zijde van de opdrachtgever; Dat opdrachtgever haar
activiteiten heeft gestaakt; Dat de controle over de opdrachtgever in handen van een derde is
gekomen.

● De leverancier van het product is niet aansprakelijk als er schade komt op het product door
transport. Dit met name als producten teruggestuurd worden door de opdrachtgever voor
reparatie of vervanging. Hierbij wordt aangeraden om een verzekering of traceer optie op het
product te nemen voor verzending.
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VEILIGHEIDSINFORMATIE
Accu informatie & veiligheid voorschriften
● Accu’s ontladen na verloop van tijd.
● Behoed de accu’s van intensieve hitte zoals vuur en zonlicht.
● Stop de accu’s niet in een oven of magnetron.
● Houd de temperatuur van de accu bij opslag, gebruik en opladen tussen de 0°C en 40°C
● Behoed de accu’s van van bronnen met hoge voltages of statische ontlading.
● Behoed de accu’s van vochtige en natte omgevingen.
● Laat de accu’s niet in contact komen met water.
● De accu’s mogen niet in een geleidend materiaal verpakt worden.
● Behoed de accu’s van kinderen.
● Behoed de accu’s van drukken, trekken, buigen, en doorprikken.
● De accu’s mogen niet vernietigd, uit elkaar gehaald worden, of opnieuw in elkaar gezet worden.
● Laad de accu’s niet op als deze beschadigd zijn.
● Er mag niks aan de accu’s gelast of gesoldeerd worden, ook niet aan de kabels en connector
● Volg locale voorschriften voor het afdanken van de accu’s

Product veiligheidsinformatie
Het gehele product is getest en voldoet aan de volgende standaarden:

EN 62368-1:2014
EN 60825-1:2014 (third edition).
EN 62311:2008
FCC CFR 47 Part 15 Subpart C
FCC CFR 47 Part 15 Subpart B

EN 300 440-1/2
EN 300 328 v2.1.1
EN 301489-1

EU batterij richtlijnen
Het product is getest en voldoet aan de volgende standaarden:

EN 62368-1:2014
EN 60825-1:2014 (third edition).
EN 62311:2008
FCC CFR 47 Part 15 Subpart C
FCC CFR 47 Part 15 Subpart B

EN 300 440-1/2
EN 300 328 v2.1.1
EN 301489-1

Laser veiligheidsinformatie
De laser afstand sensor van dit product voldoet aan de
standaarden voor klasse 1 laser producten in IEC
60825-1:2014 en zal geen gevaarlijke laserstraling
genereren.
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ONDERHOUD EN OPBERGING
Wat te doen.
● Gebruik een vochtig doekje bij het schoon maken.
● Gebruik een schoon microvezeldoekje bij het schoonmaken van de lens op de sensor.
● Laad het product op voor gebruik.
● Houd de geleidende vlakken aan de SmartClips schoon zodat deze goed kan opladen.
● Zet het systeem op slaapstand als deze niet gebruikt wordt.
● Laad het product op met de koffer open en zoveel mogelijk bij kamertemperatuur.
● Laad de accu's op met de meegeleverde accessoires.
● Volg locale voorschriften voor het afdanken van de accu’s.
● Als de SmartClips hoger dan anderhalve meter worden opgehangen dient er gebruik gemaakt te

worden van de veiligheidsbandjes.
● Maak gebruik van de magneten, klittenband en bandjes van de  SmartClips voor de beste en

veiligste bevestiging.

Wat niet te doen.
● Berg de SmartClips niet op in een warme en koude omgeving. Extreem hoge en lage

temperaturen kan de accu’s beschadigen.
● Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen op de SmartClips. Dit geldt voor alle accesoires

zoals de tablet.
● Laad de accu’s niet op als deze beschadigd zijn.
● Gebruik geen accu’s of opladers die niet meegeleverd zijn met de  SmartClips.
● Laat de SmartClips niet in contact komen met water en vuur.
● Pas de fabrieksinstellingen van de tablet en SmartClips niet aan.
● Installeer geen applicaties op de tablet die geen goedkeuring hebben gekregen van de fabrikant.
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SENSOR INFORMATIE
● De sensoren van de SmartClips maken gebruik van een laser afstand sensor.
● De laser in de sensor zelf is niet te zien omdat deze gebruik maakt van infrarode straling.
● De sensor voldoet aan de geldende veiligheidsnormen (zie veiligheidsinformatie).
● De kijkhoek van de sensor is 25 graden.
● De sensor is geoptimaliseerd om afstanden tot één meter te meten.
● Voor korte afstanden tot 0,5 meter is een hand voldoende om de sensor te laten reageren.
● Voor langere afstanden vanaf 0,5 meter zijn objecten groter dan een hand nodig (zoals de romp

of de boven benen) om de sensor beter te laten werken.
● Sommige spellen en functies op de applicatie staan toe de instellingen aan de sensor aan te

passen.
● Direct zonlicht beïnvloedt de werking van de sensor.
● Ruimtes die gebruik maken van pulserende verlichting en infrarood straling kan de de werking

van de sensor beïnvloeden.
● De objecten waar de sensor naar kijkt kunnen metingen doen beïnvloeden. Zo zal de sensor

minder presteren met donkere/zwarte objecten.
● Zorg dat de lens altijd schoon blijft door deze met een schoon microvezeldoekje schoon te

maken. Vuil beïnvloedt de werking van de sensor.
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PRODUCTSPECIFICATIES
Technische specs SmartClips individuele module
Draadloos bereik
Oplaadduur batterij
Accu type
IP-code
Impact resistentie
Afstand Detectie
Geluid
Licht
Aantal lichten
Omvang
Gewicht
Gebruikstemperatuur

35 m
4 uur
Lipo 3.7V, 2000 mAh
IP03
1,5 meter
3 - 180 cm
Ja
Ja
11
11,7x 6,7  x 2,6 cm
0,1 kg
0 - 40 °C

Technische specs SmartClips Producten

Naam Omvang Gewicht

UNO
DUO
Advanced
Complete

12 x 7  x 3 cm
12 x 14  x 3 cm
32 x 17 x 7 cm
44 x 31 x 8,5 cm

0,2 kg
0,3 kg
1,7 kg
4 kg

Elektrische data van Adapters
Complete: AC to DC, 100-240VAC, 50/60Hz, 20 Watts.
Advanced: AC to DC, 100-240VAC, 50/60Hz, 10 Watts.
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INTERFACE SMARTCLIPS
1. Functieknop
2. Resetknop
3. Afstand Sensor
4. Opening voor veiligheidsbandje
5. Informatie label
6. Klittenband
7. Bevestiging magneet
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ONDERDELEN
Van de verschillende SmartClips varianten wordt het volgende geleverd:

SmartClips Complete SmartClips Advanced

aantal
1
8
1
8
8
8
1

onderdeel
Koffer
SmartClips
Stroom adapter met Jack
Plak klittenband
Gesp klittenband
Veiligheidsbandjes
Tablet met hoes en oplader

aantal
1
1
4
1
4
4
4

onderdeel
Etui
Houder
SmartClips
Stroom adapter met USB
Plak klittenband
Gesp klittenband
Veiligheidsbandjes

SmartClips UNO SmartClips DUO

aantal
1
1

onderdeel
Oplaad bordje met kabel
SmartClips

aantal
2
2

onderdeel
Oplaad bordje met kabel
SmartClips

Enkele module van SmartClips SmartClips Koffer SmartClips Etui

Veiligheidsbandjes, gesp en plak
klittenband.

Stroom adapter met Jack Stroom adapter met USB
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INRICHTING
1. Berging voor SmartClips waar deze kunnen opladen.
2. Connector voor adapter voor het opladen van de SmartClips.
3. Berging voor het bewaren van bijvoorbeeld een smart device of voor de

zelfklevende klittenband, klittenband gespen, veiligheidsbandjes, en mogelijk
extra SmartClips.

Complete koffer

Advanced etui met houder
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SMARTCLIPS NETWERK
Voor een draadloze verbinding met de SmartClips zal deze over een host en
meerdere clients beschikken. Bij gebruik van de SmartClips moet altijd een host
gebruik worden. De host is namelijk het communicatiepoort tussen de smart
device en de clients. De clients ontvangen via de host opdrachten van de
applicatie, en geven ook via de host data terug naar de applicatie. Aangeraden
wordt dat de smart device in de buurt van de Host moet blijven voor optimale
verbinding. De host kan herkend worden door de blauwe kleur verlichting bij de
opstart en afsluit animatie, bij inactieve modus en op sensor stand. De clients
maken gebruik van een groene kleur. Individuele SmartClips modulen kunnen ook
geen verbinding hebben met de draadloze netwerk. De module licht dan rood of
paars op. Zie het hoofdstuk LICHT INFORMATIE voor meer info betreffende de
kleuren. Door updates kan het zijn dat de informatie die hier gegeven wordt niet
meer accuraat is.
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HANDMATIGE BEDIENING
Opstarten
Als de SmartClips in de slaapstand staan,
kunnen deze uit de slaapstand gehaald worden
door éénmaal op de knop te drukken. Als dit
gedaan is zal de SmartClips een start animatie
weergeven en is deze ‘wakker’. De SmartClips
dienen eerst uit de slaapstand te worden
gehaald voordat deze in gebruik kunnen worden
genomen. Daarna is het product klaar om te
verbinden.

Animatie loop van opstarten

Uitzetten
Om de SmartClips uit te zetten, dient de knop
langer dan 5 seconden ingehouden te worden.
Hierin zal de SmartClips van batterijstatus
overspringen naar een afsluit animatie waarin de
SmartClips naar de slaapstand gaan. Smartclip
zal in een slaapstand zitten waardoor deze
weinig energie verbruikt.

Animatie loop van afsluiten
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Batterijstatus weergeven
Door de knop ingedrukt te
houden, wordt de batterijstatus
van de SmartClips getoond. De
SmartClips laten een reeks
lichten zien als batterijstatus
indicator. Zorg dat de knop niet
langer dan 5 seconden ingedrukt
is anders  zullen de SmartClips
naar de slaapstand gaan.

Batterijstatus als de knop is ingedrukt

Sensor stand
Om handmatig de sensor van de SmartClips aan te zetten, dient de knop drie
keer snel achter elkaar ingedrukt te worden. De sensor gaat dan aan en de
LEDjes tonen een kleur. De kleur die de LEDjes laten zien, is afhankelijk van de
stand van de SmartClips. Zie het hoofdstuk LICHT INFORMATIE voor meer info
betreffende de verschillende kleuren. Als iets zich binnen 30 cm voor de sensor
bevindt zal de sensor met een piep afgaan. Deze functie is om te zien of de
lichten en de sensor werkt.

5 keer indrukken voor
sensor stand

Verlichting bij sensor
stand

Sensor kan getriggerd
worden in sensor stand

Resetten
De SmartClips worden gereset door met een dunne
pin – bijvoorbeeld van een paperclip – in de
opening naast de knop te drukken. Als deze
eenmaal is ingedrukt, wordt de SmartClips gereset.
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LICHT INFORMATIE
De SmartClips maken gebruik van elf LED lampjes. Tien LED lampjes zijn
bestemd voor gebruik bij sport en spel en één LED wordt gebruikt als
oplaadindicator.

Licht informatie bij opladen
Als de SmartClips in de koffer opgeladen worden kunnen de volgende situaties
ontstaan waarbij een LED zal branden. Zie onderstaande afbeeldingen voor meer
informatie. Meer informatie over opladen is te vinden in het hoofdstuk OPLADEN.

Positie van LED indicator voor
opladen

Oranje/Rood: Module is aan the opladen.
Groen: Module is gereed met opladen.
Geen licht: Module maakt geen stroom
verbinding en laad dus niet op.

Licht informatie bij inactief
Als de SmartClips aan zijn maar niet voor sport en spel toegepast worden, zullen
twee LED lampjes knipperen. De kleur van deze LED is afhankelijk van de functie
van de SmartClips. Zie de onderstaande afbeeldingen voor meer info betreffende
de kleur en de functie:

LED indicator wanneer
modules inactief zijn

Blauw: Module is een host
Groen: Module is een client
Rood: Module is een client die niet  met de
bluetooth netwerk verbonden is.
Paars: Module is een host die niet  met de
bluetooth netwerk verbonden is.
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Licht informatie bij  sensor stand
Als de SmartClips op sensor stand gezet wordt zal deze alle lampjes aan zetten
die de kleur van zijn functie laat zien. De SmartClips kan op sensor stand gezet
worden door drie keer snels achter elkaar op de knop te drukken. Zie de
afbeelding onder voor meer info betreffende kleur en functie:

LED indicator wanneer
modules op sensor stand

staan

Blauw: Module is een host
Groen: Module is een client
Rood: Module is een client die niet  met de
bluetooth netwerk verbonden is.
Paars: Module is een host die niet  met de
bluetooth netwerk verbonden is.

Licht informatie in OTA update stand

LED indicator als deze in
bootloader stand zit.

Het kan zijn dat de SmartClips door enige
acties paars licht vertoont en nauwelijks nog
werkt. Dit betekend dat deze in stand Over
the Air (OTA) update stand zit. Dit is een
stand die de  SmartClips gebruikt om
draadloos te updaten. Om hieruit te komen
kan de reset knop ingedrukt worden, dit mag
alleen als de clip niet aan het updaten is. Zie
HANDMATIGE BEDIENING voor meer
informatie over resetten.
WAARSCHUWING: reset de SmartClips niet
als deze aan het updaten is. Dit kan het
systeem corrupt maken.
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BEVESTIGING
Veiligheidsbandjes
Als de SmartClips hoger dan 1½ meter boven de grond worden opgehangen
dient een veiligheidsbandje toegepast te worden. Deze dient aan de SmartClips
en aan de desbetreffende oppervlakte of object vastgemaakt te worden. Het
toepassen van de veiligheidsbandjes is eenvoudig door het uitvoeren van de
volgende stappen:

1. Zorg dat het uiteinde
met de ring van het
veiligheidsbandje
door de opening van
een module gaat.

2. Bind het
veiligheidsbandje om
het object waar aan
de module moet
verbinden.

3. Verbind de metalen
haak aan de ring van
het veiligheidsbandje.

Veiligheidsbandje door
opening Smart Clip

Veiligheidsbandje en Smart
Clip verbonden aan klimrek

Magneten
In de SmartClips zitten magneten.  Deze magneten bevestigen de SmartClips met
gemak aan een magnetisch oppervlak.

De Smart-Clip heeft twee magneten aan
de klittenband zijde.

De Smart-Clip kan aan een stalen object
bevestigd worden.
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Klittenband
Indien het oppervlak niet magnetisch is, kunnen de SmartClips  bevestigd worden
met behulp van klittenband. De SmartClips zijn al uitgerust met klittenband. Nu
dient alleen de oppervlakte waar de SmartClips aan bevestigd wordt voorzien te
worden met klittenband. Dit kan op twee manieren: (1) zelfklevende klittenband of
(2) klittenband gespen.

Zelfklevende  klittenband
Zorg dat de oppervlakte waarop het klittenband geplakt wordt droog is en vrij is
van vet, stof, en andere vervuilingen. Verwijder dan het schutblad van het
zelfklevende klittenband en plaats deze op de oppervlakte waar deze moet
komen. Houdt rekening ermee dat de verlijming minimaal 24 uur moet rusten voor
optimale verbinding.

Plaatje van zelfklevende
klittenband.

Verwijder schutblad van
klittenband

Plaats module op het
klittenband
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Klittenband gespen

Bind de gesp om het object waar de
SmartClips aan bevestigd gaat worden. Haal
het uiteinde door de ring van de gesp en trek
deze dan strak aan.Zorg er wel voor dat op de
plaats waar de module moet komen een zachte
lus klittenband zit zodat de klitttenband aan de
module volledig daaraan kan worden
bevestigd.

Foto van gesp klittenband

Voorzijde Module met gespen Achterzijde Module met gespen
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OPLADEN
OPLADEN SMART DEVICE
Voor het opladen van de tablet of
mobiel stop de meegeleverde
universele USB oplader in een
werkende stroom punt en verbind
de USB kabel in de USB poort die
in de tablet zit. Voor het gebruik van
de SmartClips wordt aangeraden
de tablet minstens vier uur op te
laden.

OPLADEN SmartClips
De SmartClips  worden opgeladen met meegeleverde laadstation. De laadtijd
voor de SmartClips  bedraagt vier uur. De SmartClips zal automatisch naar de
slaapstand gaan zodra deze opladen. Om van deze functie gebruik te maken
dienen de stappen gevolgd te worden in deze hoofdstuk.
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BELANGRIJK!

HOUDT DE KOFFER/ETUI OPEN BIJ HET OPLADEN!
Als de SmartClips aan het opladen zijn dient de koffer of etui open te blijven
zodat het product kan koelen. Als deze dicht bestaat er een kans op
oververhitting.

PLAATS DE MODULE CORRECT OP DE LAADVLAK!
De SmartClips modulen dienen plat op de laadvlak geplaatst te worden en mag
niet schuin op de laadvlak geschoven worden. Indien deze schuin erin
geschoven wordt bestaat de kans dat de oplaad pinnen kapot buigen en
hierdoor niet meer te gebruiken zijn.

Correcte wijze van plaatsen Incorrecte wijze van plaatsen
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Opladen SmartClips Complete
Voor het opladen van de SmartClips Complete variant moet het volgende gedaan
worden:
1. Doe de koffer open en houdt deze open.
2. Plaats de SmartClips modules op correcte wijze in de laadvlakken.
3. Steek de bijgeleverde adapter in de connecter van de kofferen steek deze

vervolgens in een stopcontact. Zie afbeelding of hoofdstuk INRICHTING voor
de positie van de connector.

Als alle stappen gevolgd zijn moeten van alle geïnstalleerde modules de indicator
lampje moeten branden. Zie hoofdstuk LICHT INFORMATIE voor meer informatie
over de indicatoren.

Schema voor the opladen van de SmartClips Complete variant.
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Opladen SmartClips Advanced
Voor het opladen van de SmartClips Advanced variant moet het volgende gedaan
worden:
1. Doe de Etui open en haal de houder er uit.
2. Plaats de SmartClips modules op correcte wijze in de laadvlakken van de

houder. Zorg dat beide kanten van de houder gevuld zijn
3. Steek de bijgeleverde  USB kabel in de Adapter.
4. Steek de complete adapter in de connecter van de houder en steek deze

vervolgens in de stopcontact. Zie afbeelding of hoofdstuk INRICHTING voor
de positie van een connector.

Als alle stappen gevolgd zijn moeten van alle geïnstalleerde modules de indicator
lampje moeten branden. Zie hoofdstuk LICHT INFORMATIE voor meer informatie
over de indicatoren.

Schema voor the opladen van de SmartClips Advanced variant.
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Opladen SmartClips UNO & DUO
Voor het opladen van de SmartClips UNO en DUO varianten moet het volgende
gedaan worden:
1. Plaats de SmartClips modules op correcte wijze op de laadvloer van de

oplaad bordje.
2. Steek de bijgeleverde USB kabel in de oplaad bordje.
3. Steek de USB kabel in een USB poort. Dit mag van een adapter zijn of zelf

een die aan een computer zit.
Als alle stappen gevolgd zijn moeten van alle geïnstalleerde modules de indicator
lampje moeten branden. Zie hoofdstuk LICHT INFORMATIE voor meer informatie
over de indicatoren.

Schema voor the opladen van de SmartClips UNO en DUO varianten.
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Smartclips app

De SmartClips app kan
geïnstalleerd worden via de
Google Playstore (Android). Deze
appstore vind je tussen de apps
op de telefoon/tablet. Zoek de
appstore en klik erop.

Log in met je account of maak
een nieuw account aan.

Eenmaal op de appstore zoek
naar “SmartClips” in de zoekbalk.
Kies de SmartClips app van
Embedded Fitness en klik op de
knop: “Installeren”

De SmartClips wordt periodiek
geupdate. Om de SmartClips up
to date te houden ga je naar de
appstore en druk je op de
“update” knop zodra er een
nieuwe update beschikbaar is.
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Na het installeren of updaten van
de SmartClips app kun je de app nu
openen op het homescherm of in
het menu van de telefoon.

Zodra de SmartClips geopend
wordt, zie je een licentiescherm.

Vul hier de licentie in die je via de
mail hebt gekregen of meegeleverd
is met de SmartClips.

Zodra de licentie is ingevoerd, kom
je op het verbindings-scherm. Dit
scherm is altijd terug te vinden als
er geklikt wordt op het tabje
linksonder.

In het midden van het
verbindingsscherm staat “Geen
SmartClips” gevonden.
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Als je dit scherm te zien krijgt,
vraagt de app eenmalig
toestemming.

Om verbinding te maken met de
SmartClips heeft de app
bluetooth/locatie toestemming
nodig.

Druk op de knop: “Toestemming
vragen”.

Er verschijnt een melding.

Druk op de knop: “Toestaan bij
gebruik van de app”

Als je dit scherm te zien krijgt,
staat de bluetooth van de telefoon
uit.

Om verbinding te maken met de
SmartClips moet de Bluetooth
aanstaan.

Druk op de knop: “Zet Bluetooth
aan”.
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Er verschijnt een melding.

Druk op “Toestaan”.

Als de stappen bij 3, 4, 5 en 6
goed zijn gegaan, wordt de “Start
scan” knop rechtsonder oranje.

Zet de SmartClips aan en klik op
de “Start scan” knop in de app.
De blauwe host SmartClip
verschijnt bovenin het scherm.
Klik op “Verbind”.

De app maakt nu verbinding met
de blauwe host SmartClip en
communiceert met de overige
clips.

Wacht af tot de melding verschijnt
die te zien is in stap 9. Zodra de
clips zijn verbonden, verschijnt de
melding.

Om snel naar de oefeningen te
gaan, klik je op “Ga naar
oefeningen”Als je ergens anders
op het scherm tikt gaat de
melding weg.
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Als je op de “Ga naar oefening”
knop hebt gedrukt, kom je op het
Oefeningenscherm. Deze is altijd
terug te vinden in het middelste
tabje onderin.

Op dit scherm zijn de oefening
categorieën weergegeven. Er zijn
nu twee tabjes verschenen aan de
bovenkant.

Op het linker en huidige tabje
“Oefeningen” zie je de oefeningen
van de gekozen categorie.Boven
in het rechter “Uitleg” tabje krijg je
uitleg over de categorie.

Zodra er geklikt is op één van de
oefeningen zijn er drie nieuwe
tabjes verschenen aan de
bovenkant.

Boven in het linker huidige tabje
“Spelers” kunnen spelers en hun
bijbehorende kleur ingesteld
worden.

In het middelste “Uitleg” tabje
wordt er uitleg gegeven over de
oefening.

Ook wordt hier stapsgewijs
uitgelegd hoe je de oefening moet
uitvoeren
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In het rechter “instellingen” tabje
kun je de instellingen van de
oefening aanpassen.

Hier kan je onder andere
aangeven hoelang een oefening
moet duren of hoeveel SmartClips
er geraakt moeten worden voordat
de oefening stopt.

Nadat alle gewenste instellingen
zijn aangepast, kan er gedrukt
worden op de “Start” knop rechts
onderin om het spel te starten.

Nadat je hebt gedrukt op de start
pagina kom je op het
resultatenscherm.

Druk op “Start oefening” en de
oefening begint.

De resultaten worden live op het
scherm getoond.

Nadat alle gewenste instellingen
zijn aangepast, kan er gedrukt
worden op de “Start” knop rechts
onderin om het spel te starten.
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Nadat je hebt gedrukt op de start
pagina kom je op het
resultatenscherm.

Druk op “Start oefening” en de
oefening begint.

De resultaten worden live op het
scherm getoond.

Tenslotte kan je in het
instellingenscherm via de
“Handleiding” knop deze
handleiding en extra informatie
terug vinden over de SmartClips.

Met deze informatie kan je nu
volledig gebruik maken van de
SmartClips V2.0 app. Clip en
klaar, bewegen maar!
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TROUBLESHOOTING / FAQ
De tablet gaat niet aan.
De batterij van de tablet kan leeg zijn. Probeer de tablet op te laden met de tablet oplader. Als dit het
probleem niet oplost, kan het zijn dat de oplader of stopcontact kapot zijn.

De tablet laadt niet op.
Kijk of een ander stopcontact het probleem oplost. Het probleem kan zijn dat het stopcontact niet
voldoende werkt. Als dit het probleem niet oplost kan het zijn dat de meegeleverde tablet oplader
kapot is.

Een of meerdere onderdelen van de SmartClips willen niet in de koffer opladen.
Kijk of de adapter goed in de koffer gestoken is. Als dit het geval is kijk of de connectoren in de koffer
nog rechtop staan. Het kan zijn dat door het verkeerd plaatsen van de SmartClips de connectoren
kromgebogen zijn. Als dit niet het geval is gebruik dan het microvezeldoekje om voorzichtig de
contactpunten van de koffer en Smart-Clip schoon te maken. Er kan minuscuul vuil op de
contactpunten zitten die het opladen belemmert.

De SmartClips willen niet verbinden met de tablet.
Kijk of de tablets en de SmartClips up to date zijn, als dit het geval is kijk of de bluetooth via tablet
settings uit en weer aangezet kan worden. Een andere optie is om de tablet of de applicatie te
herstarten.

Een of meerdere onderdelen van de SmartClips lijken niet aan te gaan als het knopje is
ingedrukt.
De batterij van de SmartClips  is leeg. Dit is op te lossen door de SmartClips volledig op te laden. Als
dit niet het geval is moet moet gekeken worden of het resetten van de desbetreffende onderdeel
werkt. Als dit ook niet werkt moet contact gezocht worden met de fabrikant.

Een of meerdere onderdelen van de SmartClips lijken automatisch te slapen nadat het knopje
is gedrukt en een begin animatie getoont is, want als het knopje opnieuw wordt  ingedrukt
begint de start animatie weer.
De batterij van de  SmartClips is bijna leeg en kan alleen nog de startprocedure uitvoeren. ls het
probleem hiermee nog niet verholpen is, kan een reset uitkomst bieden. De SmartClips worden
gereset door met een dunne pin – bijvoorbeeld van een paperclip – in de opening naast de knop te
drukken. Als deze eenmaal is ingedrukt, wordt de SmartClips  gereset.

Een of meerdere onderdelen van de SmartClips willen niet verbinden met de applicatie.
Kijk of de SmartClips niet te ver weg van elkaar geplaatst zijn door deze dichter bij elkaar te plaatsen
of een extra SmartClips ertussen te plaatsen. Als dit het probleem niet oplost druk op de reset knop
van alle SmartClips en probeer opnieuw te verbinden. Reset de applicatie of tablet dit kan vaak ook
helpen.
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Een of meerdere onderdelen van de SmartClips hebben de verbinding met de applicatie
verbroken.
Om weer te verbinden kan je het beste alles loskoppelen en de applicatie opnieuw opstarten. Een
andere oplossing is om tijdelijk de desbetreffende SmartClips tijdelijk op de slaapstand te zetten en
weer te wekken, of eenmalig de reset knop in te drukken van de Smart-Clip.

Het laadsysteem van de SmartClips of de tablet wordt erg warm.
Een belangrijk punt is dat de koffer tijdens het opladen nooit gedeeltelijk of volledig gesloten mag zijn.
De koffer dient open te blijven om te kunnen koelen. Als dit niet de issue is controleer of de
connectoren vrij zijn van stof en/of vuil. Dit kan een weerstand bieden waardoor alles warmer kan
worden. Controleer of er gebruikt gemaakt wordt van de correcte adapter die meegeleverd is met de
SmartClips. Kijk ook of de adapter en tablet oplader geschikt zijn voor de netstroom in het land waar
deze gebruikt wordt.

Het laadsysteem van de SmartClips past niet in de koffer of tablet
Kijk of de connectoren (zowel de mannelijke zijden als vrouwelijke zijden) schoon zijn van stof en vuil,
dit kan de connectie versperren. Controleer of er gebruik gemaakt wordt van de correcte adapter die
meegeleverd is met de SmartClips.

Het laadsysteem van de SmartClips laadt de een of meerdere onderdelen niet op
Kijk of de connectoren (zowel de mannelijke zijden als vrouwelijke zijden) schoon zijn van stof en vuil,
dit kan de connectie versperren. Kijk ook of de pinnen niet beschadigd of verbogen zijn. Als deze
verbogen zijn is het mogelijk deze met een paperclip terug te buigen. Als deze kapot zijn dan moet er
contact genomen worden met de fabrikant.

De afstand sensor bij een SmartClip gaat af zonder dat er iets langs gaat.
Het kan zijn dat er vuil of stof op de lens gekomen is. Gebruik een schoon microvezeldoekje om deze
schoon te maken. Als dit niet de oplossing is kan via de applicatie de aantal metingen die de
SmartClips verhoogd worden, dit beïnvloedt wel de reactiesnelheid van de SmartClips.

De SmartClips laat een rood of paars licht zien bij gebruik, daarnaast kan de applicatie niet met
de SmartClips verbinden.
Het kan zijn dat de SmartClips niet meer met het bluetooth netwerk verbonden zijn, als dit het geval is
moet er contact genomen worden met de fabrikant.
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