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1. Hopspots laadstation
Functies:
Het laadstation heeft verschillende functies, het:
verbindt de iPad met de spots;
bevat een ingebouwde luidspreker;
laadt en bewaart de spots in de sleuven.
Opladen:
De Hopspots-spots moeten vóór gebruik worden
opgeladen. Je laadt de spots op door ze op de
laadplanken te plaatsen (g) en de kabel (i) aan het
laadstation en het stopcontact te bevestigen.
Verbind de iPad:
Voordat je met Hopspots kunt gaan spelen, moet het
laadstation verbonden zijn met de iPad. Plaats eerst de
iPad in de houder (b) en sluit deze dan aan op de iPadstekker (c). Schakel Bluetooth in op de iPad en schakel
in het laadstation (e) aan. Open de Hopspots-app (die
je kunt downloaden van de App Store) en log in de app
in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
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Ga naar ‘Instellingen’ in de app en zet ‘Spotmaster’
AAN. Druk op ‘Kleur
Koppelen’ en volg de instructies op het scherm.
Wanneer de kleuren zijn gekoppeld, kun je gaan
spelen (ga naar ‘Voor gebruik’ voor een uitgebreide
beschrijving).
Extra functies:
Je kunt de iPad aansluiten op een projector of een
groot scherm. Ook kun je met de iPad spelen zonder
deze aan te sluiten op de stekker van het laadstation,
bijvoorbeeld wanneer je de speaker niet wilt
gebruiken of de iPad wilt verbinden met een
projector of een groot scherm. Het laadstation moet
wel AAN staan en dus draadloos verbonden zijn met
de iPad.
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2. Voor gebruik
Spot Master:
Het is belangrijk dat de iPad die
wordt gebruikt om te spelen in de
app-instellingen als ‘Spotmaster’
AAN staat en dat andere iPads in
de buurt op UIT staan.
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op de
iPad wanneer je gaat spelen.
Schakelen tussen verschillende iPads:
Als je wilt overschakelen naar een andere iPad, dan
moet deze als enige Spotmaster verbonden zijn,
Bluetooth ingeschakeld zijn en de app opnieuw
worden opgestart.
Kleuren koppelen:
De allereerste keer dat een iPad wordt gebruikt met
Hopspots, moeten de kleuren van de spots worden
gekoppeld. Dat moet ook als je wisselt tussen
verschillende sets spots.
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In dat laatste geval kun je de kleuren voor het spelen
koppelen, zodat de spots geregistreerd worden op
de iPad.
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Druk op ‘Kleur koppelen’ onder Instellingen en volg de
instructies op het scherm (zie de afbeelding op pag. 7).
Stap op de spot die op het scherm wordt weergegeven,
bijvoorbeeld wanneer een gele spot verschijnt, dan stap je
op de gele Hopspot. De volgorde van de kleuren is vooraf
ingesteld en je stapt op de 12 spots in de volgorde die op
het scherm te zien is. Zo weet de iPad welke fysieke spots
overeenkomen met de spots in de app.
Heb je de kleur gekoppeld, dan ben je klaar om met
Hopspots te spelen. Kies welk spel je wilt spelen en volg
de instructies op het scherm.

3. Aanwijzingen voor het gebruik van Hopspots
Overzicht:
Let op het volgende wanneer je Hopspots gebruikt:
- Dompel de Hopspots-spots, laadstation of alle
onderdelen niet onder water of in een andere vloeistof.
- Draai het laadstation niet ondersteboven.
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- De spots zijn bestand tegen een maximale belasting
van 200 kg.
- Kan alleen binnenshuis gebruikt worden op droge
oppervlakken.
Let op! Zorg er altijd voor dat de rubberen antislipringen
aan de achterkant van de spots goed functioneren,
omdat de spots anders kunnen uitglijden en je kunt
vallen.
Waarschuwing! Dit product is niet geschikt voor
kinderen onder de 3 jaar.
Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van
Hopspots:
Je kunt Hopspots alleen binnenshuis op droge
oppervlakken gebruiken. Noch de spots, noch het
laadstation verdragen buitengebruik, water, vocht of
enige andere vloeistof. De spots zijn bestand tegen een
maximale belasting van 200 kg. Hopspots is niet geschikt
voor kinderen jonger dan 3 jaar. Het laadstation mag
tijdens het opladen niet ondersteboven liggen. De
garantie is alleen geldig wanneer deze aanwijzingen zijn
opgevolgd.
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4. Schoonmaak
De spots maak je schoon met een licht uitgewrongen
doek en wat mild schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat
de spots volledig opgedroogd zijn voordat je ze op de
laadplanken legt. Aan de achterkant van de spots zijn
rubberen antislipringen bevestigd die het beste
werken wanneer ze stof- en vuilvrij zijn. Deze kun je
net als het laadstation schoonmaken met een droge
doek.

5. Probleemoplossing
Een spot reageert niet of licht niet op, wat moet ik
doen?
1. Start de app opnieuw op.
2. Laad de spot op, deze is mogelijk leeg.
Er is geen verbinding tussen de iPad en de spots.
1. Is het laadstation ingeschakeld? Als dit niet het
geval is, schakel je deze in en controleer je de
verbinding opnieuw.
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2. Zijn er meer iPads tegelijkertijd als Spot Master
ingesteld?
Zet Spot Master op een iPad AAN en et hem UIT op de
andere iPads - gebruik de iPad die je net hebt
ingeschakeld om te spelen.
3. Start de app opnieuw.
4. Is het laadstation leeg? Sluit de stroomkabel aan het
laadstation en stop het andere uiteinde in een
stopcontact totdat het station volledig is opgeladen. Je
kunt spelen terwijl het oplaadt.
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Contact Paul Ruijgrok
Telefoon: +31 (0) 20 2470310
E-mail: info@hopspots.nl
Adres: Keizer Karelweg 412,
NL - 1181 RK Amstelveen

www.hopspots.nl

