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..................................................................................................................................................................................................................................

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates/uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular          installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment o� and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 
• Re-orient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect equipment and receiver to outlets on di�erent circuits.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

US FCC Labeling Requirements (FCC Part 15.19)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

US FCC Modi�cation warning (FCC Part 15.21)
Warning: Any changes or modi�cations not expressively approved by FITLIGHT SPORTS CORP. could void the 
user’s authority to operate this equipment
 
Contains FCC ID: OA3MRF24J40MB
Contains IC: 7693A-24J40MB

FCC STATEMENTS
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REGISTRATIE & ONDERSTEUNING
..................................................................................................................................................................................................................................

REGISTREER uw FITLIGHT Trainer™ om te voldoen aan de 
Garantie vereisten.

Ga naar www.Fitlighttraining.com en klik op de “Register” 
link in de rechter bovenhoek van de pagina. U heeft het 
serienummer nodig van de FITLIGHT Trainer™ welke zich 
aan de binnenkant van de oplaad ko�er bevindt. Als u 
nalaat om uw systeem te registreren kan de garantie 
laten vervallen. 

Registratie zorgt er ook voor dat de gebruiker noti�caties 
ontvangt voor nieuwe mogelijkheden en de mogeli-
jkheid heeft om software updates te downloaden. 

ONDERSTEUNING

Een reeks van exercities, voorbeelden en video’s zijn 
beschikbaar via de FITLIGHT Trainer™ website. U krijgt 
ook toegang hiertoe zodra u succesvol de FITLIGHT 
Trainer™ registreert. Ga hiervoor naar www.�tlighttrain-
ing.com.

Voor verdere ondersteuning neemt u aub contact op via: 
support@�tlighttraining.com

Serienummer
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GEBRUIKERSHANDLEIDING
..................................................................................................................................................................................................................................

• Neem aub de tijd om deze handleiding zorgvuldig te 
lezen voor een zo optimaal mogelijk gebruik van de 
FITLIGHT Trainer™.

• Deze handleiding begeleidt u stap voor stap door de 
complete setup, het gebruik en het programmeren van 
de FITLIGHT Trainer™ zodat u alle voordelen ervaart van 
het systeem terwijl u veilig en probleemloos uw work-
out doet.

• Wij raden u aan om alle informatie die is meegeleverd 
met uw  FITLIGHT Trainer™ veilig op te bergen in het 
geval u het later nogmaals nodig heeft. Indien u het 
kwijtraakt kunt u alsnog online om een kopie vragen 
aan FITLIGHT Sports Corp. via info@�tlighttraining.com.

• Als u vragen heeft omtrent het gebruik of de werking 
van de FITLIGHT Trainer™, dan kunt u contact opnemen 
met  FITLIGHT Sports Corp. via info@�tlighttraining.com.
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BELANGRIJK
..................................................................................................................................................................................................................................

     VERWIJDER  NOOIT DE BLAUWE BESCHERMHOES VAN DE TABLET

• De FITLIGHT Trainer™ is ontworpen voor sport trainingsdoeleinden en dient niet gebruikt te worden voor enig 
ander doel dan waarvoor het niet is ontworpen.

• Neem aub de juiste voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de FITLIGHT Trainer™ en volg de handleiding om 
blessures te voorkomen.

• De FITLIGHT Trainer™ dient alleen te worden opgeladen middels de goedgekeurde FITLIGHT Trainer™ acces-
soires. Gebruik van niet goedgekeurde accessoires kan leiden tot schade aaan de FITLIGHT Trainer™ of blessures 
aan het lichaam.

• De FITLIGHT Trainer™ dient niet te worden opgeladen in een omgeving waar zich regen of water bevindt. Het 
opladen van de FITLIGHT Trainer™ dient in droge omstandigheden plaats te vinden.

• Probeer niet de eigenschappen van de FITLIGHT Trainer™ te wijzigen op welke manier dan ook die kan leiden 
tot schade aan de FITLIGHT Trainer™ of tot blessures aan het lichaam.

• De FITLIGHT Trainer™ is ontworpen voor het weerstaan van hoge druk en grote kracht, maar het dient niet te 
worden onderworpen aan scherpe voorwerpen die de FITLIGHT Trainer™ kunnen penetreren of beschadigen. 

• De FITLIGHT Trainer™ is niet bedoeld om te laten vallen van grote hoogtes.

• De FITLIGHT Trainer™ is water afstotend en kan derhalve worden gebruikt in natte omstandigheden en water 
plassen. Echter de FITLIGHT Trainer™ is niet ontworpen om ondergedompeld te worden op de bodem van een 
zwembad voor welke duur dan ook.

• Sommige afbeeldingen in de Handleiding kunnen afwijken van de werkelijkheid.
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GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

Subject to the exclusions, limitations and conditions stated, FITLIGHT Sports Corp. warrants to the original 
purchaser that FITLIGHT™ products shall be free from defects in material and workmanship for the period of one 
year under normal consumer use, unless speci�ed otherwise on your product package and / or contained in your 
user documentation, from the original date of purchase. You may also �nd this   information by selecting 
your product in the Online Support section of our website at    www.�tlighttraining.com. Except 
where prohibited by applicable law, this warranty is non-transferable and is limited to the original purchaser. This 
warranty gives you speci�c legal rights, and you may also have other rights that vary under local laws.

FITLIGHT TRAINER™ LIMITED HARDWARE WARRANTY

FITLIGHT Sports Corp. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA ( WHETHER 
DIRECT OR INDIRECT ) OR COMMERCIAL LOSS FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON YOUR 
PRODUCT EVEN IF FITLIGHT Sports Corp. HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ,FITLIGHT 
Sports Corp.’s ENTIRE LIABILITY SHALL BE LIMITED TO COSTS OF REPLACEMENT, REPAIR, OR REFUND OF THE 
PURCHASE PRICE PAID, AT THE SOLE OPTION OF THE COMPANY. THE FOREGOING WARRANTIES AND REMEDIES 
ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, ACCURACY CORRESPONDENCE WITH 
DESCRIPTION, AND NONINFRINGEMENT, ALL OF WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL 
FITLIGHT Sports Corp. BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT ( INCLUDING NEGLIGENCE ) FOR DAMAGES IN 
EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, ACCESSORY OR SOFTWARE, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDEN-
TAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF 
BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING 
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS, ACCESSORIES OR SOFT-
WARE TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW. 

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental or consequential damag-
es, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty excludes (1) cosmetic or physical 
damage to the surface of the product, including cracks or scratches on the LCD screen or outside casing; (2) 
damage caused by misuse, neglect, improper installation or testing, unauthorized attempts to modify the prod-
uct, attempted servicing, except for battery replacement, by anyone other than an authorized service representa-
tive of FITLIGHT Sports Corp. or any other cause beyond the range of the intended use; (3) damage caused by 
accident, �re, water or liquids, power changes, other hazards, or acts of God; (4) use of the product with any 
non-FITLIGHT™ device, component, such as chargers or   connection cables, or service if such device, 
component or service causes the problem; (5) use of this product for any non-consumer, commercial; (6) failure to 
perform required preventative maintenance; (7) normal wear and tear or rental purpose.

LIMITATIONS OF LIABILITY & EXCLUSIONS
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GARANTIE

GARANTIE

FITLIGHT Sports Corp.’s entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at FITLIGHT 
Sports Corp.’s option, (1) to repair or replace the hardware, or (2) to refund the price paid, provided that the hard-
ware is returned to the point of purchase or such other place as FITLIGHT Sports Corp. may direct with a copy of 
the sales receipt or dated itemized receipt. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by 
applicable law. FITLIGHT Sports Corp. may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working 
condition to repair or replace any hardware product. Any  replacement hardware product will be warranted for the 
remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer or for any additional period of 
time that may be applicable in your jurisdiction. This warranty does not cover problems or damage resulting from 
(1) accident, abuse, misapplication, or any unauthorized repair, modi�cation or disassembly; (2) improper opera-
tion or maintenance, usage not in accordance with product instructions or connection to improper voltage supply; 
or (3) use of consumables, such as replacement batteries, not supplied by Fitlight Sports Corp. except where such 
restriction is  prohibited by applicable law.

Before submitting a warranty claim, we recommend you visit the support section at www.�tlighttraining.com for 
technical assistance in the event of a covered defect during the warranty period, FITLIGHT Sports Corp. will, at its 
sole option, repair or replace the product at no charge to Customer for parts or labor. To obtain warranty service 
for FITLIGHT Training™ products, the Customer must contact FITLIGHT Sports Corp.’s customer service center at 
info@�tlighttraining.com or 1-905-713-3330  for a return authorization code, and return the unit shipping prepaid, 
with proof of the date of original purchase, return authorization code, and Customer return address to: Warranty 
Returns, FITLIGHT Sports Corp. 14845-6 Yonge Street,  Suite 376, Aurora, Ontario, Canada,L4G 6H8. Shipping labels 
must contain the return authorization code. ANY   shipments sent for warranty service WITHOUT the 
appropriate return authorization code will be refused and returned to Customer at Customer’s expense. FITLIGHT 
Sports Corp. will not be responsible for any loss or damage to the product incurred while the product is in transit 
from Customer for repairs. Customer should, as a precaution, purchase adequate insurance for the unit while it is in 
transit. FITLIGHT Sports Corp.’s total obligation under this warranty shall be, at FITLIGHT Sports Corp.’s sole discre-
tion, to repair or replace the product or part with a comparable product or part, or if neither repair nor replace-
ment is  reasonably available, FITLIGHT Sports Corp. may refund to Customer the purchase price paid for the 
product or part. Parts removed by FITLIGHT Sports Corp. shall become the sole property of FITLIGHT Sports Corp. 

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MER-
CHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS HARDWARE PRODUCT IS LIMITED IN DURATION 
TO THE DURATION OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD FOR YOUR PRODUCT. Some jurisdictions do 
not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such 
rights are not a�ected by the warranties in this Limited Warranty.

EXCLUSIVE REMEDIES & PROCEEDURE

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES

NATIONAL STATUTORY RIGHTS
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GARANTIE

GARANTIE

Geen enkele FITLIGHT Sports Corp. dealer, distribiteur, agent, of medewerker is gerechtigd om wijzigingen, 
uitbereidingen of clausules te maken voor deze Garantieverklaring, mondeling of schriftelijk.

GEEN ANDERE GARANTIES

FITLIGHT Sports Corp. biedt garantie voor haar producten krachtens de in de Europese Unie geldende periode. 

GARANTIEPERIODE

This Registered User Limited Warranty shall be governed by the laws of the Province of Ontario, Canada, and by 
the laws of the Canada, excluding their con�icts of laws principles. The United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods is hereby excluded in its entirety from application to this Limited Warranty.

GOVERNING LAW
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SYSTEEM INFORMATIE

WAT ZIT ER IN?

..................................................................................................................................................................................................................................

SYSTEEM INFORMATIE

FITLIGHTS ™ TABLET CONTROLLER

OPLAADKOFFERADAPTER VOOR OPLADER TABLET ADAPTER 16 KLITTENBAND PADS
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SYSTEEM INFORMATIE
..................................................................................................................................................................................................................................

SYSTEEM INFORMATIE

SYSTEEM SPECIFICATIES

Draadloos bereik 
Oplaadduur Batterij ( Lichten )
Batterij Type
Universele Batterij Voltage
Activatie afstand( Programmeerbaar )
Activatie Tijd ( Programmeerbaar )
Knipperlicht Modus ( Programmeerbaar )
Constante Licht Modus ( Programmeerbaar )
Meerdere Lichten ( Programmeerbaar )
Waterbestendig
Voor buiten gebruik
Afstand Detectie
Contact Detectie
Acceleratiemeter
Geluid
Maximaal aantal Lichten per Controller
Data Vastleggen
Schokbestendig
Omvang( Lichten )
Gewicht ( Lichten )

75 Meter
10-12 Uur
NiMH
100/240 V
0-80 cm
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja ( Multi diagonaal)
2g, 4g, 8g, gevoelig
Ja
32
Ja
Ja
10 cm
0.3 kg

TECHNISCHE SPECS

ELECTRISCHE DATA UITERLIJKE GEGEVENS
100-240VAC - AC to DC
Universele Adapter
Frequentie: 50/60Hz
Stroomverbruik: 30 Watts. 

BATTERIJ GEGEVENS

NiMH 1,2V TYP.820mAh
Li-ion 3.7V, 1180mAh

VOORSCHRIFTEN
De FITLIGHT Trainer™ is getest en voldoet aan de marktconformevereisten zoals: 
 FCC: 0A3MRF24J40MB
IC 7693A - 24J40MB CE 681

Gewicht: 0.3 Kg ( 10oz ) per licht 
Gewicht: ( ko�er & lichten ): 3.4Kg. 

10



OPLADEN VAN SYSTEEM

OPLADEN VAN SYSTEEM
..................................................................................................................................................................................................................................

INSTRUCTIES VOOR OPLADEN

1 2

3 4

Lichten goed opgeborgen in de oplaad 
ko�er. Witte stippen zichtbaar. 

Steek de Adapter plug in de open  kant van 
de plug van de oplaad ko�er.

Steek de Adapter plug in de dubbele plug 
zoals aangegeven. Insert the Charger Power 
Supply into the dual jack as shown. Dual jack 
can be found attached to the inside of the      
Charger Case. 

Het wordt aangeraden om de FITLIGHTS™ en de Tablet Controller bij eerste gebruik voor tenminste 3 uur 
op te laden. Dit verzekert een ononderbroken gebruik van het systeem. 

Om de FITLIGHTS™ en de Tablet Controller volledig op te laden, stop ze in de oplaad ko�er en verbind de 
Adapter met de ko�er en het stopcontact. Laad de Tablet Controller op met de geleverde Adapter door 
deze in het stopcontact te stoppen. 

Stop de Tablet Adapter in het stopcontact en het 
andere einde in de Tablet Controller. 

4 STAPPEN VOOR HET OPLADEN VAN DE FITLIGHT TRAINER™

11
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OPLADEN VAN SYETEEM

OPLADEN VAN SYSTEEM
..................................................................................................................................................................................................................................

De lichten dienen in de ko�er te worden geplaatst met de twee contactpunten naar beneden gericht zodat ze 
contact maken met de twee contactpunten in de ko�er. Zorg er voor dat de contactpunten gelijk zijn met de 
contact punten in de ko�er en dat de “witte stippen” op een lijn zitten met de bovenkant van het schuimrubber. 

Belangrijk: Als de lichten niet juist in de ko�er zijn geplaatst zal de stroomtoevoer richting de oplader worden 
afgesloten totdat de lichten op de juiste manier in de ko�er zijn geplaatst. 
U kunt het verkeerd geplaatste licht makkelijk detecteren door ze een voor een uit de ko�er te halen. De lichten 
zullen weer oplichten zodra het verkeerd geplaatste licht is verwijderd. Herplaats de lichten net zo lang totdat alle 
lichten weer branden en worden opgeladen. 

Witte stippen

Contact
punten

Enkele tips voor het juist plaatsen van de lichten. 

 

Plaats de lichten zo dat de 
contact punten van de lichten 
gelijk zitten met de contact 
punten in de ko�er.

1. Zorg dat de lichten gecentreerd tegen in de ko�er zijn geplaatst, contact tegen contact. 
2. Als een licht niet brandt, controleer dan de juiste positionering. 
3. Als het systeem continu wordt gebruikt kunnen de contact punten in de ko�er naar buiten worden geduwd. Ze 
kunnen makkelijk worden teruggezet door ze vooruit te duwen totdat de contact punten van zowel het licht en 
de ko�er elkaar weer raken.
4. Laad altijd de lichten op met de klittenband achterop het licht voor juiste uitlijning van de lichten in de ko�er. 

HET PLAATSEN VAN DE LICHTEN IN DE OPLAAD KOFFER
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GEBRUIKERS TIPS
..................................................................................................................................................................................................................................

GEBRUIKERS TIPS

1. Het is belangrijk dat de lichten op juiste wijze in de daarvoor bestemde opening in de ko�er worden geplaatst. 
Plaats altijd de lichten in de ko�er mét de klittenband bevestigd aan de achterkant van de lichten.

2. Als de lichten op juiste wijze zijn geplaatst en het systeem wordt aangezet zullen de lichten geel oplichten.

3. Als de lichten opladen zullen ze van geel naar groen gaan.

4. Als het systeem volledig is opgeladen zullen de lichten volledig groen worden.

5. Als de lichten niet oplichten, controleer dan of alle lichten wel op juiste wijze in de ko�er zijn geplaatst en de 
“witte stippen” op de lichten zichtbaar zijn boven de rand van het schuimrubber.  

6. Het systeem dient tenminste drie uur te worden opgeladen bij eerste gebruik. 

7. De lichten zullen rood knipperen als de batterij bijna leeg is.

8. Geef de Tablet Controller ruim de tijd om alle lichten te herkennen. Alle lichten moeten binnen 90-120 secon-
den worden herkend. Als niet alle lichten worden herkend, start dan het systeem opnieuw op.

9. Om het systeem opnieuw op te starten, houd “On knop” aan de zijkant van de Tablet Controller voor 5 seconden 
ingedrukt.

TIPS
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GEBRUIKERS TIPS
..................................................................................................................................................................................................................................

GEBRUIKERS TIPS

De Tablet Controller zorgt ervoor dat u de FITLIGHT Trainer™ kunt gebruiken. U kunt methoden programmeren, 
data verzamelen en opslaan, oefeningen wijzigen en diverse workouts programmeren. De Tablet Controller kan 
ook worden gebruikt om data te downloaden naar de FITLIGHT™ Data Management Tool op uw computer voor 
verdere analyse.

Bepaal welk type Tablet Controller u heeft.

Gebruik de volgende instructies als uw Tablet 
Controller er zo uit ziet.

1. Zet de Tablet Controller aan door de On/O� knop 
voor 5 seconden in te drukken. Indien juist uitgevoerd, 
ziet u 5 pinguïn icoontjes aan de bovenkant van het 
scherm.

2. Op de thuispagina, klik het FITLIGHT™ icoon om de 
software op te starten. 

Gebruik de volgende instructies als uw Tablet 
Controller er zo uit ziet.

1. Zet de Tablet Controller aan door het indrukken van 
de On/O� knop.

2. De FITLIGHT™ software start automatisch. 

14
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GEBRUIKERS TIPS

A

B

C

D

E F G H I J

K

L

M

N

A. Geeft de status van de dongle aan
B. Geeft de status van de licht setup aan 
C. Geeft de status van de draadloze verbinding aan
D. Geeft de status van het opladen van de lichten aan
E. Maakt een foto van het scherm ( Screenshot )
F. Volume control van de tablet ( verlaagt het volume )
G. Vorig scherm
H. Thuis scherm 
I. Meerdere schermen van de  tablet
J. Volume control van de tablet ( verhoogt the volume )
K. Menu voor vastleggen Data
L. Menu voor draadloze verbinding van de lichten
M. Menu voor FITLIGHT™ Games
N. Menu voor Training Programma’s
O. Instellingen menu 

SNEL GIDS: MAIN MENU
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING
..................................................................................................................................................................................................................................

RANDOM TRAINING SET-UP

Selecteer 
Performance & Training

GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING

Selecteer Random Training

16
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING
..................................................................................................................................................................................................................................

GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING

1. De deactivate afstand kan worden ingesteld van 10 cm t/m 80 cm. 
2. De time-out kan worden ingesteld van 0.10 seconden t/m 10 seconden. 
3. Er zijn 3 deactivatie keuzes. Enkel Afstand, Enkel Impact of Beide, dat betekent dat de Lichten
door zowel Beweging als Impact kunnen worden gedeactiveerd.
4. Selecteer de “LED” modus voor het Light, er zijn 4 keuzes, die de LEDs van snel tot langzaam laat knipperen    
naar wens.
5. Selecteer als u Geluid wenst. 
6. Selecteer de gevoeligheid van “Impact” naar “soft hit of een �rm hit”.
7. Selecteer het aantal hits/Lights dat is vereist voor de oefening. In het voorbeeld: 25. Gebruik de +/- knoppen 
om    het aantal te verhogen of verlagen.
8. Selecteer de vertraging (“Delay”) interval tussen Lichten die na elkaar komen.
9. Er zijn 3 keuzes, Full Light, Perimeter Light of enkel de Centre of the Light dat oplicht.
10. Selecteer “Save Data” als u de resultaten van de oefening wilt opslaan voor toekomstige analyse.
11. Selecteer “Start by Light” als u de “Gebruiker” zelf de oefening wilt laten starten.
12. Selecteer “Start” als de oefening door de administrator moet worden gecontroleerd.
13. Dit laat de resultaten van de run zien, zie volgende pagina’s voor uitleg van de “Resultaten”.
14. Voeg een straf (penalty) toe voor de Lichten die niet zijn gedeactiveerd.
15. Dit geeft de mogelijkheid voor 6 verschillende kleuren. Zie volgende pagina’s voor meer info.
16. Selecteer “Load Preset” als de setup voorheen al is opgeslagen.
17. Selecteer dit om de huidige setup op te slaan. 
18. Als de setup voorheen als is opgeslagen, selecteer “Delete preset” om het te verwijderen.
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BELANGRIJK: Afhankeleijk van welke Tablet Controller u heeft, dient u wellicht omhoog of om-
        laag in de “Sequence Step Setup” te vegen om alle opties te zien.    
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING

UITLEG INSTELLINGEN

..................................................................................................................................................................................................................................

GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING

  LED MODE

STANDARD: Licht knippert niet als geactiveerd
FLASH: Licht knippert eerst als het wordt geactiveerd
SLOW BLINK: Licht knippert langzaam als geactiveerd
FAST BLINK: Licht knippert snel als geactiveeerd

  LIGHT MODE

FULL LIGHT: Licht schijnt volledig als geactiveerd
RING ONLY: Licht buiten ring schijnt als geactiveerd
CENTER ONLY:  Licht centrum schijnt alleen als geactiveerd

  SENSOR MODE 

DISTANCE:  Licht deactiveert bij beweging detectie
IMPACT:  Licht deactiveert bij impact detectie
BOTH:  Licht deactiveert bij beide

  BEEP MODE 

NO BEEP:   Geluid bij Licht is uitgeschakeld
BEEP WHEN ARMED: Geluid bij Licht is ingeschakeld
als geactiveerd   
BEEP ON HIT:  Licht piept als gedeactiveerd 
BEEP ON TIMEOUT: Licht piept als niet gedeactiveerd

18



GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING
..................................................................................................................................................................................................................................

GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING

LICHT KLEUR SETUP 

Selecteer “Select Colours” en een nieuw menu verschijnt.

3 keuzes verschijnen (zoals hierboven)

WILLEKEURIGE KLEUR KEUZE KIES HITS PER KLEUR GEBRUIK INDIVIDUELE KLEURGROEPEN
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING
..................................................................................................................................................................................................................................

GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING

1.Selecteer de Licht kleuren die u wenst voor de oefening door op de vakjes te tikken.

2. Selecteer “Done” als u alle kleuren heeeft geselecteerd die u wenst.

RANDOM KLEUR KEUZE SET-UP

1

2

FUNCTIE: De geselecteerde kleuren verschijnen willekeurig tijdens de oefening.
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING
..................................................................................................................................................................................................................................

GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING

1. Selecteer “De�ne hits per colour” en een nieuw menu verschijnt voor de keuze van aantal hits per kleur.

2. Selecteer het aantal hits per Licht door het balkje naar het gewenste aantal hits per kleur te bewegen. Het 
aantal hits per kleur wordt getoond en het totaal aantal hits wordt afgetrokken van de originele setup

3. Selecteer “Done” als alle hits zijn geselecteerd. 

SELECTEER AANTAL HITS PER KLEUR SETUP

1

2

3

FUCNTIE: Het programma zal willekeurig kleuren selecteren naar het aantal hits dat is gekozen per kleur.
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING
..................................................................................................................................................................................................................................

GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING

1. Selecteer “Use individual group colours” om diverse kleuren toe te wijzen aan groepen.

2. Selecteer “Done” als alle kleurgroepen zijn geselecteerd.

1

2

GEBRUIK INDIVIDUELE KLEURGROEPEN

FUCNTIE: Gebruik dit als u lichten aan groepen toewijst. Kleuren worden automatisch toegewezen. 
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING
..................................................................................................................................................................................................................................

RESULTATEN

GEBRUIK VAN SYSTEEM - RANDOM TRAINING

1. Toont de Groep of Groepen in de oefening

2. Toont het aantal hits daadwer- 
    kelijk in de oefening

3. Toont het aantal missers van de oefe- 
    ning

4. Toont de gemiddelde tijd per     
    hit / deactivatie

5. Toont de totale tijd gebruikt om de oefening 
    te voltooien

6. “Stop” kan op ieder moment worden 
gebruikt

6

1 2 3 4 5
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - PROGRAMMEER OF BEWERK SEQUENCE

GEBRUIK VAN SYSTEEM - PROGRAMMEER OF BEWERK SEQUENCE
..................................................................................................................................................................................................................................

PROGRAMMEER OF BEWERK SEQUENCE

Selecteer 
Performance & Training

Selecteer 
Program Sequences

24
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - PROGRAMMEER OF BEWERK SEQUENCE
..................................................................................................................................................................................................................................

Selecteer “ New Step”. Een drop down menu 
opent zodat u het licht nummer kunt
selecteren. 

PROGRAMMEER EEN SEQUENCE

Selecteer “New” om de prgrammering te starten.
Een nieuw menu opent zich. 

1. Selecteer het licht nummer door naar beneden te 
vegen.

2. Als het nummer verschijnt in het venster, druk 
    “OK”. In dit voorbeeld is Licht #1 geselecteerd.

3. Als “Ok” is geselecteerd verschijnt er een nieuw 
scherm dat toestaat om de instelling van alle lichten te 
kiezen 

1

2
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - PROGRAMMEER OF BEWERK SEQUENCE
..................................................................................................................................................................................................................................

PROGRAMMA / BEWERK EEN OEFENING

5

6 7 8

3

13

12
1

2

4

9 10 11

Geeft aan dat Licht #1 de 1e stap is en blauw is.

De Licht instellingen kunnen nu worden geselecteerd naar wens.
 
1. De deactivatie afstand kan worden ingesteld van 10 cm t/m 80 cm, gebruik de +/- om te wijzigen. Verhoging 
per 10 cm. 

2. De time-out kan worden ingesteld van 0.10 seconden t/m 120 seconden. Verhoging per 0.10 seconden t/m 10 
seconden, waarna het verhoogt met 10 seconden. De “Time Out” functie kan ook worden uitgeschakeld door 
    voorbij 120 seconden te gaan.

3. Selecteer Licht kleur als gevraagd door het selecteren van het kleur vakje.

4. Er zijn 3 deactivatie manieren om te selecteren. Enkel Afstand, Enkel Impact of Beide, dat betekent dat de 
Lichten door zowel
    Beweging als Impact kunnen worden gedeactiveerd. 
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - PROGRAMMEER OF BEWERK SEQUENCE
..................................................................................................................................................................................................................................

5. Selecteer de optie voor Lichten. Er zijn 3 keuzes, Full light, Perimeter Light of alleen de  Centre of the  
    Light dat oplicht. 

6. Selecteer de “LED” optie voor het Licht. Er zijn 4 keuzes, dat de LEDs snel of langzaam laat knipperen naar wens 
van voorkeur of zichtbaarheid.

7. Selecteer als u Geluid wenst.

8. Selecteer “Save” om het programma op te slaan. Een drop down menu verschijnt waar u het programma een 
naam kunt geven.

9. Selecteer clear om alle data te verwijderen. Een drop down menu verschijnt om te vragen of u het zeker weet, 
omdat alle data weg zal zijn en niet meer kan worden teruggehaald.

11. Selecteer “Apply to All” als u alle Lichten dezelfde instelling wilt geven.

12. Selecteer de gevoeligheid van  ‘Impact” als gevraagd, “soft hit of een �rm hit”.

13. Selecteer de vertraging ( “Delay” ) interval tussen de Lichten die na elkaar komen.
 

Herhaal het proces zoals de 
vorige stap voor alle andere 
Lichten die nodig zijn voor de  
Routine. In dit voorbeeld is 
Licht #3 het 2e Licht en de 
oefening en zal GEEL zijn. 

BELANGRIJK: Afhankelijk van de Tablet Controller die u heeft, dient u wellicht omhoog of omlaag te vegen 
        binnen de “Sequence Step Setup” om alle opties te zien.    
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - PROGRAMMEER OF BEWERK SEQUENCE
..................................................................................................................................................................................................................................

In dit voorbeeld, Licht #5 
wordt als derde licht in de 
sequeence met een GROENE 
kleur. 

In dit voorbeeld gaan Licht #3 en 
Licht #1 tegelijk aan.

In dit voorbeeld gaan Licht #5 en 
Licht #4 tegelijk aan.

VOORBEELD  VOOR ACTIVATIE MEERDERE LICHTEN
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - PROGRAMMEER OF BEWERK SEQUENCE
..................................................................................................................................................................................................................................

Als een Programma compleet is kan het worden opgeslagen door op “Save”  te drukken. Een drop down menu 
verschijnt om de oefening een naam te geven en op te slaan. 

Type de naam van de oefening zoals gevraagd door 
het keyboard op de Tablet te gebruiken. Het wordt 
aangeraden om de oefening een naam te geven, 
zodat u het later makkelijk herkent.

Als de naam is ingevoerd, selecteer  “OK”. Het wordt 
aangeraden om namen te gebruiken die het beste de 
oefening beschrijven. 

SAVE EN GEEF PROGRAMMA NAAM
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - PROGRAMMEER OF BEWERK SEQUENCE
..................................................................................................................................................................................................................................

De Licht instellingen kunnen nu worden geselecteerd naar wens.
 
1. De deactivatie afstand kan worden ingesteld van 10 cm t/m 80 cm, gebruik de +/- om te wijzigen. Verhoging 
per 10 cm. 

2. De time-out kan worden ingesteld van 0.10 seconden t/m 120 seconden. Verhoging per 0.10 seconden t/m 10 
seconden, waarna het verhoogt met 10 seconden. De “Time Out” functie kan ook worden uitgeschakeld door 
    voorbij 120 seconden te gaan.

3. Selecteer Licht kleur als gevraagd door het selecteren van het kleur vakje.

4. Er zijn 3 deactivatie manieren om te selecteren. Enkel Afstand, Enkel Impact of Beide, dat betekent dat de 
Lichten door zowel
    Beweging als Impact kunnen worden gedeactiveerd. 

Once the Sequence has been saved it will appear in the Sequence 
library for recall. It will also indicate the pro�le of the Sequence, 
date, number of steps etc. 

To generate a new sequence, touch “New” or 
touch “OK” to return to the main menu.
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - PROGRAMMEER OF BEWERK SEQUENCE
..................................................................................................................................................................................................................................

Druk en houd vast om de 
oefening te bewerken in het 
voorbeeld.

BEWERK / VERWIJDER STAP

BEWERK / WIJZIG / VOEG STAP TOE

Om een stap te bewerken of 
verwijderen, druk op de stap en 
een pop-up menu verschijnt. 
Selecteer “yes” om de stap te 
verwijderen of “No” om te annul-
eren.

1. Om een verkeerd ingevo-
erde stap te wijzigen, voeg 
dan eerst een juist Licht toe 
naast het Licht dat je wilt 
verwijderen. Als dit is gedaan 
ga dan door naar de volgende 
stap.

2. Druk en houd het Licht/de 
Stap die u wenst te verwij-
deren. Een pop-up menu 
verschijnt, selecteer “Yes” en 
de Stap wordt verwijderd en 
vervangen door de nieuwe 
Stap. 

Voorbeeld van stap 1 wijzigen van Licht #1 naar Licht #6

1 2
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - PROGRAMMEER OF BEWERK SEQUENCE
..................................................................................................................................................................................................................................

1. De volledige sequence die is geprogrammeerd wordt verwijderd. Eenmaal uitgevoerd                              kan het 
niet meer worden teruggedraaid.

2. Hiermee selecteert u dezelfde instellingen voor alle lichten in de sequence. Eenmaal geselecteerd kan het niet 
meer worden teruggedraaid.

SEQUENCE “POP UPS” UITLEG

1 2
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - DRAAI GEPROGRAMMEERDE SEQUENCE

GEBRUIK VAN SYSTEEM - DRAAI GEPROGRAMMEERDE SEQUENCE
..................................................................................................................................................................................................................................

DRAAI GEPROGRAMMEERDE SEQUENCE

Selecteer 
Performance & Training

Selecteer 
Run Programmed Sequence
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - DRAAI GEPROGRAMMEERDE SEQUENCE
..................................................................................................................................................................................................................................

Selecteer Sequence

Selecteer dan “Ok”

Als de instellingen zijn gemaakt ( stap 1 - 6 ) selecteert u “Start” om de sequence te starten. De instellingen staan 
uitgelegd op de volgende pagaina’s.
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - DRAAI GEPROGRAMMEERDE SEQUENCE
..................................................................................................................................................................................................................................

1

2

3 6

5

4

1. Repeats: Dit herhaalt de oefening naar het aantal door u ingesteld.

2. Start by Light: Dit start de sequence als het knipperende Licht is gedeactiveerd. 

3. Singular: Dit selecteert één Licht in een serie van Lichten. Deze optie wordt gebruikt meet meer dan 2 
                     Lichten achter elkaar.

4. Global Delay: Het systeem volgt de gebruikers hitrate. Als de gebruiker versnelt doet het systeem 
                            dat ook met triggering van de lichen. De Lichten worden ingesteld nav de snelheid waarmee ze 
worden geraakt.  

5. Save Data: Dit slaat de data op als een sequence is volbracht. 

6. Random Start:  Dit laat de sequence op een willekeurig punt in de sequence starten.

UITLEG VAN DE INSTELLINGEN
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - SPLIT TIME TRAINING

GEBRUIK VAN SYSTEEM - SPLIT TIME TRAINING
..................................................................................................................................................................................................................................

SPLIT TIME TRAINING SET-UP

Selecteer 
Performance & Training

Selecteer 
Split Time Test
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - SPLIT TIME TRAINING
..................................................................................................................................................................................................................................

1. Distance: Geeft de deactivatie afstand aan vanaf het midden van het Licht. 
2. Impact Sensitivity: Deze instelling is niet relevant voor Split Time testen.
3. Colour: Kies uit 6 verschillende kleuren. 
4. Sensor Mode: Voor Split Time testen, wordt geadviseerd om enkel “Distance” te gebruiken. 
5. Start by Light: Laat de gebruiker starten wanneer hij of zij dat zelf wil.
6. Retrigger: Dit laat de oefening automatisch opnieuw starten.  
7. Save Data: Laat de gebruiker de split tijden op te slaan. 
8. Load Preset: Wordt alleen gebruikt als de gebruiker de instellingen heeft opgeslagen.
9. Save Preset: Laat de gebruiker de huidige instellingen opslaan.
10. Delete Preset: Laat de gebruiker de voorheen opgeslagen instellingen verwijderen.

TIPS
- Bij gebruik van de Split Time Test, krijgt u een betere prestatie als de atleet lichte kleuren draagt. 
  zwarte of donkere kleding wordt afgeraden omdat donkere kleuren minder re�ecterend zijn.
- Voor een wijder deactivatie bereik kunnen lichten tegenover elkaar op 120 cm afstand worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de lichten opeenvolgend van 1 t/m 8 in the split secties zijn geplaatst. U kunt dit controleren 
door de sequence te bekijken in welke volgorde ze activeren. Als de Lichten zijn geplaatst
   gaat u verder met de oefening.

1 2 3

5 6 7

4

8 9 10
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - SPLIT TIME TRAINING
..................................................................................................................................................................................................................................

1. De resultaten worden getoond onder de rechter kolom voor iedere split.
2. De Ren en Totale Tijd wordt getoond aan de bovenkant.
3. Let op: bij Starting by Light, zal de eerste split op nul staan.

Groep

Ren Tijd

Tijd van gedeactiveerd Licht

Split Times worden opgenomen bij ieder Licht
 en hier getoond

GEBRUIK VAN SYSTEEM - SPLIT TIME TRAINING 38



GEBRUIK VAN SYSTEEM HAND / OOG COORDINATIE

GEBRUIK VAN SYSTEEM HAND / OOG COORDINATIE
..................................................................................................................................................................................................................................

HAND / OOG COORDINATIE SETUP

Selecteer 
Performance & Training

Selecteer Hand/Eye Coordination
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GEBRUIK VAN SYSTEEM HAND / OOG COORDINATIE
..................................................................................................................................................................................................................................

Selecteer de oefenings parameters voordat u “Start” selecteert. Alle parameters zijn gelijk aan voorgaande 
instellingen. 

1. De deactivatie afstand kan ingesteld worden van 10 cm t/m 80 cm. 
2. De time-out kan ingesteld worden van 0.10 seconden t/m 10 seconden. 
3. Er zijn 3 deactivatie methoden om te selecteren. Enkel afstand, Enkel impact of Beide, dat betekent dat een licht 
gedeactiveerd kan worden door beweging of impact.
4. Selecteer als geluid is gewenst. 
5. Selecteer de gevoeligheid van de impact, zacht of hard.
6. Selecteer de vertragingsinterval tussen de lichten die achtr elkaar aan gaan.
7. Geeft de duratie van de oefening aan.
8. Dit geeft een keuze van 6 verschillende kleuren.
9. Er zijn 3 keuzes, Full light, Perimeter light of alleen Centre of the Light dat oplicht.
10. Selecteer “Save Data”  als u de resultaten voor toekomstige analyse wilt opslaan.
11. Selecteer “Load Preset” als de setup eerder is opgeslagen.
12. Selecteer dit om de huidige setup op te slaan. 
13. Als de setup voorheen is opgeslagen, selecteer dan “Delete preset” om het te verwijderen.
14. Dit laat het systeem de hit rate van de gebruiker volgen, zodat de lichten sneller oplichten als de gebruiker 
sneller wordt. 
15. Dit laat de resultaten van de oefening zien.

BELANGRIJK: Afhanklijk van welke Tablet Controller u heeft , dient u misschien omhoog en omlaag te scrollen

Het doel van de test is om zoveel mogelijk lichten te raken in de geselecteerde tijd. 

1

2

3

4

11 12 13

10

9

8

7
5

6

15

14
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - FITLIGHT GAME

GEBRUIK VAN SYSTEEM - FITLIGHT GAME
..................................................................................................................................................................................................................................

FITLIGHT GAME SETUP

Selecteer 
Exercises & Activities

Selecteer 
FitGame
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - FITLIGHT GAME
..................................................................................................................................................................................................................................

1.Dit spel is gebaseerd op 2 of meerdere groepen mensen. Iedere groep krijgt een kleur toegewezen.  Het doel 
   van het spel is om 1 tegen 1 of 2 tegen 2 te spelen afhankelijk van het aantal lichten. Iedere speler heeft zijn of 
haar eigen 
   kleur en wanneer de speler een licht raakt wordt de kleur van de andere speler getriggerd. 

2. De tegenstander dient een rood licht te doven dat tegelijkertijd een rood licht op laat lichten aan 
    tegenstander’s zijde.

3. Bij het missen van een licht krijgen de spelers een punt toegewezen afhankelijk van wie het licht heeft gemist. 

4. De eerste die 25 punten scoort wint, het spel stopt en het licht van de winnaar knippert om de winnaar aan te 
geven.

5. Het spel wordt het beste gespeeld in een afrastering.

6. Afhankelijk van het aantal lichten dat is toegewezen, zal het systeem atomatisch de lichten evenredig verdelen. 
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - RESULTATEN / DATA

GEBRUIK VAN SYSTEEM - RESULTATEN / DATA
..................................................................................................................................................................................................................................

RESULTATEN / DATA

Selecteer 
Athletes Database

Selecteer New

ATLEET DATABASE SET-UP
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - RESULTATEN / DATA

..................................................................................................................................................................................................................................
GEBRUIK VAN SYSTEEM - RESULTATEN / DATA

1. Type naam en selecteer “Save”. 2. Naam verschijnt in de database. Selecteer “Ok”.

3. Selecteer “Performance & Training”.

5. Selecteer de naam.

1

2

4

4. Zorg dat “Save Data” box is aangevinkt voordat 
u de betre�ende oefening start. 

Let op: In stap #5, kunt u nog steeds de oefening 
doen. Aan het einde van de sessie of wanneer u klaar 
bent kunt u terug gaan naar de        Performance and 
Training menu en “Export Training Data” selecteren.

Herhaal deze stappen voor Split Time, Hand eye en 
Running. 
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - RESULTATEN / DATA

..................................................................................................................................................................................................................................
GEBRUIK VAN SYSTEEM - RESULTATEN / DATA

Select  Export Training Data

Select Unexported data only

EXPORT TRAINING DATA SET UP
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - RESULTATEN / DATA
..................................................................................................................................................................................................................................

Selecteer Email of View
Email: Zorgt voor export van de data naar de FITLIGHT™ Utlity 

View: Laat de gebruiker de data op de Tablet bekijken ( alleen als u de CSV Viewer app heeft gedownload )

Selecteer Email
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GEBRUIK VAN SYSTEEM - RESULTATEN / DATA

GEBRUIK VAN SYSTEEM - RESULTATEN / DATA
..................................................................................................................................................................................................................................

Geef E-mail adres in en verzend data.
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..................................................................................................................................................................................................................................
GROEP SET UP

EEN GROEP MAKEN

Selecteer 
Connect Fitlights

Selecteer 
Create New Setup

GROEP SET UP

EEN OF MEERDERE GROEPEN MAKEN

8 Lights are available
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..................................................................................................................................................................................................................................
GROEP SET UP

Selecteer het aantal groepen. In dit voorbeeld, 1 groep van 8 Lichten.

Groep “A” is automatisch geselecteerd
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..................................................................................................................................................................................................................................
GROEP SET UP

Lichten worden rood Tik ieder licht aan totdat ze paars worden

Als de lichten zijn toegewezen aan de groep, selecteer “OK”

Selecteer “Yes”

Geef nieuwe naam setup in door gebruik van de keypad en selecteer “Ok”
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..................................................................................................................................................................................................................................
GROEP SET UP

MEERDERE GROEPEN MAKEN

GROEP SET UP

Selecteer het aantal groepen. In dit voorbeeld: 4 groepen met 2 Lichten per groep

Selecteer Create New Setup
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..................................................................................................................................................................................................................................
GROEP SET UP

Selecteer “A” en tik 2 Lichten aan om te wisselen van ROOD naar PAARS

2 Lichten verbonden aan Groep A
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..................................................................................................................................................................................................................................
GROEP SET UP

Selecteer “B” en tik 2 lichten aan om te wisselen van ROOD naar GROEN

Selecteer “C” en tik 2 lichten aan om te wisselen van ROOD naar BLAUW
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..................................................................................................................................................................................................................................
GROEP SET UP

1. Selecteer “D” en tik 2 lichten aan om te wisselen van ROOD naar GEEL
2. Als alle groepen zijn toegewezen, selecteer “Ok”

Selecteer “Yes”

GROEP SET UP

1

2
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..................................................................................................................................................................................................................................
GROEP SET UP

GROEP SET UP

Geef nieuwe naam setup in door gebruik van de keypad en selecteer “Ok”

4
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GROEP SET UP
..................................................................................................................................................................................................................................

EEN GROEP LADEN

EEN GROEP VERWIJDEREN

Selecteer Load Setup

GROEP SET UP

Selecteer Delete Setup

Selecteer de setup om te laden. In dit voor-
beeld, “8 Light Set up” is eerder gemaakt en 
opgeslagen

Selecteer de setup om te verwijderen. 
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ONDERSTEUNING
..................................................................................................................................................................................................................................

PROBLEEM OPLOSSING

ONDERSTEUNING

TABLET CONTROLLER PROBLEMEN

De Controller gaat niet aan / geen stroom naar de Tablet Controller

1. Zorg er voor dat de batterij volledig is opgeladen. Indien onzeker laad dan opnieuw op totdat de volledig 
opgeladen indicator zichtbaar is.

2. Batterij is leeg en laad niet meer op. Onderhoud is nodig.

DISPLAY PROBLEMEN

De Display gaat niet aan / is niet zichtbaar

1. Zorg er voor dat de Controller volledig is opgeladen. Indien onzeker laad dan opnieuw op.
2. Zet de Tablet Controller uit en start opnieuw op.
3. Laad opnieuw de Firmware.

De FITLIGHTS™ veranderen niet van kleur

1. Controleer dat het programma is ingesteld om van kleur te veranderen.
2. Start de Tablet Controller opnieuw op.
3. Controleer of u een goede draadloze verbinding heeft met de lichten.

De FITLIGHTS™ maken geen verbinding met de Controller Tablet

1. Controleer of de lichten volledig zijn opgeladen. 
2. Start de Tablet Controller opnieuw op.
3. Controleer of de Tablet Controller volledig is opgeladen.
4. Start de draadloze verbinding opnieuw op door “restart” op het Tablet Controller setup scherm te kiezen.
5. Controleer of de Dongle op juiste wijze is verbonden met de Tablet Controller.

Het Touch Screen doet het niet

1. Zet de Tablet Controller uit en start opnieuw op.
2. Laad opnieuw de Firmware.
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ONDERSTEUNING
..................................................................................................................................................................................................................................

LICHT PROBLEMEN

FITLIGHT(s)™ gaat ( gaan ) niet aan / Geen stroom naar de FITLIGHT (s)™

1. Controleer of de polariteiten van de batterijen juist zijn geplaatst, positief (+) tegen positief (+) / negatief (-) 
    tegen negatief (-).
2. Zorg ervoor dat de batterijen volledig zijn opgeladen. Indien onzeker laad ze opnieuw op totdat de lichten 
groen zijn.
3. Probeer een andere set volledig opgeladen batterijen. Als het licht het doet dan betekent dat dat de levensdu-
ur van de vervangen batterijen voorbij is en de batterijen weggegooid dienen te worden krachtens het plaatselijk 
geldende afvalverwerkingsregelement.
4. Zorg er voor dat de juiste voltage van batterijen wordt gebruikt. Dit dient 1.2 volts DC te zijn.
5. Zorg er voor dat u oplaadbare batterijen gebruikt.
6. Zorg er voor dat alle batterijen volledig zijn opgeladen zonder een minder opgelade batterij binnen de groep.  
7. Controleer of u een goede draadloze verbinding heeft met de lichten.

OPLAAD PROBLEMEN

De oplader gaat niet aan / geen stroom naar de oplader

1. Controleer of er stroom richting de oplader gaat; zorg er voor dat het stopcontact goed werkt. U kunt dit contr-
oleren door simpelweg een lamp of mobiele telefoon in het stopcontact te steken om te zien of het werkt.
2. Controleer of de stekker juist in het stopcontact zit en juist in de oplaad ko�er.
3. Controleer of de kleine kabel niet los is van de oplaad ko�er, kijk onder het schuimrubber van de ko�er om te 
zien of de kabel juist is bevestigd.
4. Controleer of de stekker juist aan de kabel van de ko�er is bevestigd. Indien nodig roteer de kabelstekker om te 
zien of het probleem is verholpen.

De FITLIGHTS™ laden niet op

1. Controleer of de lichten op juiste wijze in de ko�er zijn geplaatst.
2. Zorg er voor dat er batterijen in de lichten zitten.
3. Check that the polarities of the batteries in the Lights are installed correctly, positive (+) to positive (+) / 
    negative (-) to negative (-).
4. Try a di�erent set of Batteries.  If the Light charges it indicates that the replaced battery life has been 
    depleted and the batteries should be discarded according to your local disposal regulations for batteries.
5. Make sure that the correct voltage batteries are inserted into the Lights. They should be 1.2 volts DC
6. Make sure that you are using rechargeable batteries.
7. Make sure that there is no weak charge battery within the group by replacing one at a time.
8. Make sure that the lights are making contact with the terminals in the charger.
9. Check that the power supply connection to the case cable is functional, rotate cable connection and  
    observe if problem is resolved.
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INSTALLEREN VAN DE OPLAADBARE BATTERIJEN

STAP 1

ONDERSTEUNING

Verwijder rubbere ring
Rubbere ring verwijderd en vier schroeven zichtbaar

Schroef de beschermkap los en maak de batterijen zichtbaar

LET OP: Er zijn 4 “O” Ringen op 
de hoeken van het plastic die 
niet mogen worden verzet. 
Deze “O” Ringen beschermen 
het Licht tegen water. 
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ONDERSTEUNING

STAP 2

Installatie van de FITLIGHTS™

Ben extra zorgvuldig met het plaatsen van de batterijen 
zoals aangegeven door de markering op de behuizing, 
zodat Positief+ en Negatief- juist zijn geplaatst. 

Draai het proces om om de lichten dicht te maken. Het is belangrijk dat de contactpunten op beide helften zijn 
uitgelijnd. 
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ONDERHOUD & OPLADEN

BATTERIJ & VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Batterijen lopen na enige tijd van niet gebruik leeg.
Batterijen kunnen ongeveer 600 keer opnieuw worden opgeladen.
Vermijd contact met extreme hittebronnen als vuur en direct zonlicht voor de batterijen.
Vermijd voor de batterij contact met electrisch of statisch geladen voorwerpen.
De batterijen mogen niet in aanraking met metaal of andere batterijen worden gebruikt of bewaard.
Stop de batterij niet in een magnetron.
Zorg dat de batterij niet breekt.
Vermijd contact met kinderen.
Zorg dat u de batterij niet vernietigd, uit elkaar haalt of opnieuw in elkaar zet.
Zorg dat u de batterij niet in een vochtige omgeving plaatst of bewaart.
Vermijd contact met water.
Vermijd contact met geleidend materiaal.
Vermijd verbranding van de batterij.
Bewaar de batterij niet op een plaats die onder kan lopen met water.
Vermijd lassen of solderen met de batterij
Gooi de batterijen enkel weg volgens de plaatselijk geldende verordening van uw woon- of verblijfplaats.

Verwijder niet de blauwe beschermhoes van de Tablet Controller.
Bewaar de FITLIGHT Trainer™ niet op warme locaties. Extreem hoge temperaturen kunnen de 
batterijen beschadigen.
Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken van de FITLIGHTS™, Tablet 
Controller of accessoires.
Laat het systeem niet volledig leeglopen.
Gebruik niet de Oplader of batterijen indien beschadigd.
Gebruik niet batterijen of opladers die niet bedoeld zijn voor het systeem.

Maak het FITLIGHT Training™ Systeem schoon met een vochtige doek voor optimale visuele werk-
ing. 
Zorg dat het systeem altijd voldoende is opgeladen. Het systeem staat nooit uit en dient derhalve 
zo goed mogelijk opgeladen te zijn.
Laad het systeem per keer maximaal 12 uur aan één stuk op.
Laad het systeem op voor iedere training sessie.
Zorg dat de contacten van de Lichten schoon zijn voor optimaal opladen.
Zet heet systeem uit indien niet in gebruik.
Verwijder de batterijen van uw systeem indien het voor langer dan een maand wordt opgeslagen.
Probeer de batterijen op kamertemperatuur op te laden voor optimaal opladen.
Het weggooien van de batterijen enkel volgens de plaatselijk geldende verordening van uw woon- 
of verblijfplaats. 
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WAARSCHUWING VOOR STROOMTOEVOER / ELECTRISCHE SCHOK

Enkel binnen opladen. Gebruik niet in vocht, vloeisto�en of hitte. Gebruik geen andere stroomtoevoer voor uw 
FITLIGHT Training™ systeem.

Het Systeem is getest en voldoet aan de navolgende vereisten:

EN 60950-1:2006 
EN 62471:2008
EN 62311:2008 
FCC CFR 47 Part 15 Subpart C
FCC CFR 47 Part 15 Subpart B
EN 300328V1.7.1:2006
EN 301489-1V1.8.1:2008
RSS-210
RSS102
RSS-Gen

Waarschuwing: 

Weet dat het gebruik van de �its optie van de lichten een reactie kan veroorzaken bij personen 
met epileptische aanleg. Voldoende voorzorgsmaatregelen zijn dan verplicht.

VEILIGHEIDSINFO SYSTEEM

Het Systeem is getest en voldoet aan de navolgende vereisten:

EN 60950-1:2006 
EN 62471:2008
EN 62311:2008 
FCC CFR 47 Part 15 Subpart C
FCC CFR 47 Part 15 Subpart B
EN 300328V1.7.1:2006
EN 301489-1V1.8.1:2008
RSS-210
RSS102
RSS-Gen

EU BATTERIJ RICHTLIJN
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NETWERK & DRAADLOOS TEST

Selecteer 
Connect Fitlights

Selecteer 
Wireless Test

NETWERK & DRAADLOOS TEST

DRAADLOOS TEST
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NETWORK & DRAADLOOS TEST

NETWERK & DRAADLOOS TEST

Selecteer “Yes”

Het resultaat van de test geeft aan dat de draadloze verbinding naar behoren werkt. Indien de draadloze verbind-
ing slecht is wordt aangeraden om “Manual Channel” te kiezen. Kijk bij “Wireless Channel” instellingen voor de 
setup procedure. 

64



..................................................................................................................................................................................................................................
NETWERK & DRAADLOOS TEST

Selecteer het tandwiel icoon

Selecteer  Settings

NETWERK & DRAADLOOS TEST

LICHT SETTINGS
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NETWERK & DRAADLOOS TEST

NETWERK & DRAADLOOS TEST

“LED intensity” wordt gebruikt om 
de helderheid van de lichten aan te 
passen. 

Selecteer “High” om de helderheid 
aan te passen.

Een menu opent zich om de 
instensiteit te kiezen. 
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NETWERK & DRAADLOOS TEST

NETWERK & DRAADLOOS TEST

Selecteer No ambient Sun
Een drop down menu verschijnt 
( zoals aangegeven ).

Selecteer het level van omgeving-
slicht (ambient sun) dat het beste 
past bij de licht intensiteit.

Let op: “No ambient Sun” betekent 
geen “direct zonlicht”. 

Selecteer AUTO om het systeem 
automatisch het beste kanaal voor 
de draadloze verbinding te kiezen. 
Een drop down menu verschijnt 
zodat u handmatig het beste 
kanaal kunt kiezen.

ZONLICHT SETTINGS

RF CHANNEL INSTELLINGEN
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NETWERK & DRAADLOOS TEST

NETWERK & DRAADLOOS TEST

SYSTEEM SOFTWARE 
Selecteer het tandwiel icoon

Selecteer  About

Laat de huidige geïnstalleerde software versie zien. Dit is handig 
om te weten wanneer u de software op uw systeem dient te 

vernieuwen. 
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NETWERK & DRAADLOOS TEST

NETWERK & DRAADLOOS TEST

SOFTWARE UPDATES

Selecteer het tandwiel icoon

Selecteer “Check for update”
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