4. GARANTIE

3. PROBLEEM OPLOSSEN

SERIOUS FUN!

SmartLight knippert oranje tijdens
gebruik?
Oplossingen:

Algemene garantiebepalingen SmartGoals

Extra SmartGoal toevoegen (blauw
of oranje) lukt niet?
Oplossingen:

1. Controleer of beide SmartLights correct geplaatst zijn.
2. Laad de SmartLights eerst volledig op en probeer opnieuw.
3. Controleer of er geen objecten zoals ballen, of spelers de

1. Als er meer dan 4 (vier) SmartGoals blauw of oranje “aan”
zijn, kan het zijn dat het niet lukt om er nog meer aan te
zetten.
2. Iets of iemand blokkeert (langdurig) de sensoren. Verwijder
de blokkade en probeer opnieuw.

Zodat de zon niet direct in de sensor kan schijnen.
5. Kijk of er vervuiling op de sensor zit. Verwijder het vuil met
een wattenstaafje.

SmartLights laden niet op?
Oplossingen:
1. Controleer of de SmartLight(s) correct in de SmartCharger
geplaatst en gelocked zijn. Zie Quick Start Guide

6. Controleer of de SmartLights van een andere SmartGoal de
sensor van de knipperende SmartLight detecteren. Indien het
geval; verplaats de SmartGoal.

Hoe lang is de garantie geldig?
SmartGoals geeft 12 maanden garantie op alle onderdelen, ingaand vanaf de datum van aankoop. Voor de accu’s
gelden speciale bepalingen, zie “Garantiebepalingen voor de accu’s”. De garantie is niet overdraagbaar.
Wat valt onder deze garantie?
Onder deze garantie vallen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De uitzonderingen
staan onder de kop “Wat valt niet onder deze garantie?”

sensoren blokkeren.
4. Bij een extreem lage zonstand, de SmartGoal verzetten.

Algemene garantie

Wat doet SmartGoals om het probleem te verhelpen?
Een door SmartGoals aangewezen deskundige onderzoekt het product en bepaalt op basis van eigen
deskundigheid of de garantie van toepassing is. Als de garantie van toepassing is, zorgt SmartGoals ervoor dat het
product wordt gerepareerd of wordt vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt niet onder deze garantie?
Niet onder deze garantie vallen normale slijtage, opzettelijk toegebrachte schade, schade als gevolg van het niet
naleven van de in de Instructie Manual vermelde gebruiks-/ veiligheidsvoorschriften, bliksem, onderdompeling
van water, vuur, overmacht, aansluiting op onjuist voltage, vallen, onoordeelkundig gebruik of enige andere
oorzaak die buiten de controle van SmartGoals vallen, en reparaties die niet zijn uitgevoerd door een door ons
geautoriseerde partij

2. Controleer of er vervuiling zit tussen de metalen delen
van de SmartCharger en de SmartLights. Zo ja, verwijder de
vervuiling.
3. Controleer of de stekker van de adapter goed in het
stopcontact zit.

Garantie op accu’s

4. Controleer of de magnetische connector goed op de

Een SmartGoal lijkt niet te werken?

5. Controleer of het stopcontact functioneert.

Oplossingen:

SmartGoals is een gepatenteerd product
SmartGoals is geproduceerd in Nederland
SmartGoals is CE gecertificeerd
Voor meer informatie:

1. Controleer of iets of iemand een sensor (langdurig)
blokkeert.
2. Extreme weersomstandigheden (zoals slagregen, hagel
of sneeuw) kan de werking van de sensoren negatief
beïnvloeden.
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Eigenschappen van accu’s
Het is normaal dat de capaciteit van een accu – dit geeft aan hoe lang een accu kan worden gebruikt alvorens deze
weer opgeladen dient te worden - in de loop van de tijd afneemt bij normaal gebruik. Hoe intensiever het gebruik,
hoe sneller capaciteitsverlies optreedt. Verder kunnen accu’s er niet tegen als ze volledig worden ontladen en zijn
ze niet bestand tegen het langdurig ongeladen bewaren. Ook blootstelling aan hoge temperaturen (volle zon) kan
leiden tot verlies van capaciteit.

Een SmartGoal valt spontaan uit?
Oplossingen:
1. Controleer of iets of iemand een sensor (langdurig)
blokkeert. Voorkom langdurige blokkades.

De aanwezigheid van bijv. GSM masten kan deze afstand

2. Verwijder de blokkade(s), hierna herstart (licht kort blauw
op) de SmartGoal automatisch zichzelf en doet vervolgens
weer mee.

verkleinen. Zet de SmartGoals dichter bij elkaar en probeer

Uitleg:

3. Het zendbereik van een SmartGoal is ongeveer 50 meter,

SMARTGOALS.NL

Speciale garantiebepalingen voor de accu’s
SmartGoals geeft op de accu’s 12 maanden garantie. Echter, accu’s hebben een beperkte levensduur, die mede
bepaald wordt door de wijze van gebruik.

SmartCharger is geplaatst.

het opnieuw.

Als een SmartGoal zijn signaal niet kan overdragen, probeert
de SmartGoal het automatisch een aantal malen opnieuw. Als
dat niet ook niet lukt, reset de SmartGoal zichzelf.
©SmartGoals. All rights reserved. SmartGoals and the SmartGoals logo are trademark of SmartGoals
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Wat valt onder deze garantie?
De garantie betreft uitsluitend defecten die optreden tengevolge van fabricage- of materiaalfouten. Onder een
defect wordt verstaan dat een accu totaal geen vermogen meer kan opslaan, vasthouden of afgeven.
Wat valt niet onder deze garantie?
De garantie vervalt als een defect is ontstaan door a) ondeskundig gebruik, b) reparaties door een niet door ons
geautoriseerde partij, c) stoot- val- of waterschade, d) kortsluiting, e) langdurige ongeladen opslag, of f) andere
omstandigheden die niet onder controle van SmartGoals zijn. Verder valt het eerder genoemde capaciteitsverlies
van een accu door gebruik en ouderdom niet onder de garantie.
©SmartGoals. All rights reserved. SmartGoals and the SmartGoals logo are trademark of SmartGoals
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INSTRUCTIE MANUAL

Lees voordat u met SmartGoals aan de slag gaat, altijd eerst deze instructie manual!

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Elektrische en elektronische apparaten en veiligheid
●Voorkom beschadiging van de apparaten.
●Laat de apparaten niet vallen en stel ze niet
bloot aan plotselinge schokken anders dan door
de impact van een bal tijdens gebruik.
●Gebruik voor het opladen van de SmartCharger
alleen de bijgeleverde magnetische connector
en adapter. De adapter moet op het lichtnet
aangesloten worden. Zorg er altijd voor, dat de
stekker van de adapter correct is aangesloten.
●Voorkom overbelasting van stopcontacten en
snoeren om het risico op brand en elektrische
schokken te voorkomen.
●Plaats de adapter en elektriciteitssnoeren zo
dat er niet op gestapt kan worden. Voorkom
beschadiging van snoeren en adapters door niets
op de snoeren te plaatsen.
●Gebruik de adapter uitsluitend binnen.
●Stel de adapter en andere apparaten
niet bloot aan extreme warmte of kou. De
apparaten mogen niet kouder dan -10°C en niet
warmer dan +40°C worden. Te hoge en te lage
temperaturen kunnen leiden tot onherstelbare
schade aan elektronica, accu’s en behuizingen.
●Trek voor het verwijderen van de stekker, aan
de stekker en niet aan het snoer.
●Ontkoppel direct apparaten die niet goed
werken, vreemde geluiden maken of vreemd
ruiken, van het lichtnet.
●Maak het apparaat nooit open en voer geen
interne modificaties uit. Dit geldt tevens voor de
adapter.
●Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
Vervang zelf geen onderdelen van het apparaat.
Neem contact op met SmartSports B.V. postbus
105, 5060 AC Oisterwijk of via smartsports.nl

Belangrijke opmerkingen vooraf

●Gebruik het apparaat niet in de buurt van een
pacemaker. Zorg ervoor dat er minstens 15 cm
afstand is tussen het apparaat en de pacemaker
als u het apparaat toch wilt gebruiken.

Ga altijd zorgvuldig om met de SmartGoals set
en/of onderdelen. Maak duidelijke afspraken
over verantwoordelijkheden over het gebruik,
het bewaren en het onderhoud van de
SmartGoals set en/of onderdelen. Zorg dat alle
betrokkenen hierbij op de hoogte zijn van de
veiligheids- en gebruiksvoorschriften.

●De SmartLights, SmartRemote en SmartCharger
zijn bestand tegen regen en spatwater; voorkom
echter onderdompeling van de apparaten in
water of andere vloeistoffen.

Veiligheid met accu’s

Voorschriften voor zorgvuldig gebruik van
SmartGoals en/of onderdelen.
● De SmartGoals (SmartFrames met de
SmartLights geplaatst) moeten altijd correct
geplaatst worden: rechtop (met de strip vlak op
een stabiele ondergrond) en de SmartLights op
de juiste wijze geplaatst in de SmartCones.

De SmartLights en SmartRemote werken op
accu’s.
●Voorkom beschadiging van de accu’s.
Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door:

- onverwachte schokken of laten vallen van het apparaat
- doorboren of anderszins beschadigen van het apparaat
- onderdompeling van het apparaat in water of andere
vloeistoffen

● Let op! De SmartFrames mogen alleen zonder
dat de SmartLights gemonteerd zijn, worden
gestapeld!

●Vervang nooit zelf de accu’s. Het foutief
installeren van accu’s, of het plaatsen van een
verkeerd type accu kan gevaarlijke situaties
opleveren.

●De SmartLights moeten altijd in de
SmartFrames, of in de SmartCharger geplaatst
zijn. Leg de SmartLights dus nooit los op het
veld! Ga zorgvuldig met de SmartLights om.
SmartGoals zijn niet bestand tegen spelers die er
op gaan staan of tegenaan schoppen.

●Gooi nooit accu’s zomaar weg. Als u aan het
einde van de levensduur een SmartLight wilt
weggooien, verwijder dan eerst de accu en lever
deze op een daarvoor bestemde plaats in.

●De SmartCharger wordt gebruikt om de
SmartLights op te laden en om ze van en naar
het veld te transporteren.

Veiligheid in en rondom het veld

●Zet de SmartCharger altijd rechtop, met de
brede voet op de grond, om vervuiling en
beschadiging te voorkomen.

●Plaats alle ongebruikte onderdelen van de set
SmartGoals tijdens de oefeningen op veilige
afstand van de oefeningen. Minimale afstand
hierbij is 10 meter.

●Wanneer u na een oefening met 6 SmartGoals
een oefening wilt doen met bijvoorbeeld 4
SmartGoals. Kunt u dit gemakkelijk doen door 2
SmartGoals te deactiveren.

●Monteer de SmartCones en SmartStrips. (Zie
Quick Start Guide) Bevestig de verbindingsstrip
uitsluitend met behulp van de bijgeleverde
boutjes en inbussleutel.
Let op! Draai de boutjes handvast.

●U deactiveert een SmartGoal door de
SmartLights te “unlocken”. Dit doet u door op
de SmartLight te drukken en de SmartLight
een kwartslag tegen de klok in draaien. De
SmartGoal is nu inactief. (Verwijder de inactieve
SmartGoal(s) van het speelveld)

●Plaats voor gebruik de SmartLights (12x) in
de SmartCharger en laad de SmartLights op.
(Zie Quick Start Guide) De eerste keer opladen
duurt maximaal 12 uur. SmartLights die oranje
knipperen zijn ze nog niet volledig opgeladen, bij
blauw licht zijn ze klaar voor eerste gebruik.
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●Laad de SmartRemote op. Zie Quick Start Guide
N.B. als u meerdere sets SmartGoals heeft,
houd dan de SmartLights met hetzelfde set
nummer bij elkaar. Zie verder de aan wijzingen in
paragraaf 2.7

●Indien alle SmartLights volledig zijn
opgeladen, verwijder de magnetische connector.
Laat de SmartLights in de SmartCharger zitten tot
het eerstvolgende gebruik.

●De SmartRemote, de SmartFrames en
SmartCharger met SmartLights opbergen en
opladen, op een veilige en droge plaats.

●Als u voor langere tijd de SmartLights niet
gebruikt, wordt aangeraden de SmartLights
minimaal 1x per maand volledig op te laden.Dit
om de levensduur van de accu’s te optimaliseren.

Zie ook Quick Start Guide

Opladen SmartRemote
Zie ook SmartRemote manual

2.5 Accu’s opladen

Indien een SmartLight “unlocked” is, zit de
SmartLight niet vast in het SmartFrame. Draag
deze dan niet ondersteboven, de SmartLight
zal er mogelijk uit kunnen vallen met eventuele
beschadiging tot gevolg.

De accuduur van de SmartLights en
SmartRemote is voldoende voor een lange
trainingsdag. Als de accu’s te ver zijn ontladen,
werken de SmartLights en de SmartRemote niet
optimaal.

2.3 De SmartRemote

Opladen SmartLights
●Zorg ervoor dat de SmartLights (12x) op de
juiste manier in de SmartCharger geplaatst zijn
Zie Quick Start Guide

●Met de oranje + of - knop kunt u het aantal
SmartGoals dat oranje oplicht verhogen of
verlagen.

2.2 Plaatsing van SmartGoals

●Met de blauwe + of - knop kunt u het aantal
SmartGoals dat blauw oplicht verhogen of
verlagen.

●Neem de SmartFames, SmartRemote en
SmartCharger met SmartLights mee naar het
trainingsveld.

●Met de oranje en/of blauwe SWITCH knop kunt
u handmatig van actieve SmartGoals wisselen.

●Haal de SmartLights uit de SmartCharger en
plaats ze in de SmartFrames.

●Met de 0-knop kunt u alle actieve SmartGoals
inactief maken.

●Plaats de SmartGoals op de voor de oefening
gewenste positie.

●De Bluetooth knop is voor toekomstige
functionaliteit(en) in combinatie met een
SmartApp. Beschikbaar eind 2014 (zie
SmartGoals.nl)

Zie ook Quick Start Guide

©SmartGoals. All rights reserved. SmartGoals and the SmartGoals logo are trademark of SmartGoals

2.4 Na gebruik

●Indien het lampje van de baterrij aanduiding
3x knippert, betekent dit dat de accu van de
SmartRemote (bijna) leeg is.

Waarschuwing:

●Leg de SmartFrames horizontaal neer op een
vlakke ondergrond, en stapel er niet meer dan 6
op elkaar.

●Gebruik nooit beschadigde apparaten of
voorwerpen.

©SmartGoals. All rights reserved. SmartGoals and the SmartGoals logo are trademark of SmartGoals

2.1 Voor eerste gebruik

●Verwijder mogelijke vervuiling die
de sensor van een SmartLight kunnen
blokkeren. Gebruik hiervoor een
wattenstaafje.
●Test bij het gebruik van schoonmaakmiddelen,
eerst op een klein oppervlak.
●Door (intensief) gebruik kunnen er
gebruikssporen ontstaan, zoals krassen en
strepen. Dit beïnvloedt de werking van de
SmartGoals niet.
●De SmartLights veroorzaken oppervlaktekrasjes
op de stalen plaat van de SmartCharger. Dit is
onvermijdelijk maar beïnvloedt de werking niet.

●Plaats de USB kabel in de USB adapter
●Sluit de USB adapter correct aan op het lichtnet
●Sluit de USB kabel aan op de SmartRemote
●Zolang de batterij aanduiding oplicht, wordt de
SmartRemote nog opgeladen

●Zorg ervoor dat de adapter correct is
aangesloten op het lichtnet.
(Zie verder de veiligheidsvoorschriften)

●De SmartRemote is volledig opgeladen als de
batterij aanduiding niet meer oplicht
●Als u voor langere tijd de SmartRemote niet
gebruikt, wordt aangeraden de SmartRemote
minimaal 1x per maand volledig op te laden. Dit
om de levensduur van de accu’s te verlengen.

●Plaats de magnetische connector van de
adapter op de SmartCharger.
●De SmartLights die oranje knipperen worden
opgeladen. Hoe sneller de SmartLights
knipperen, hoe voller de accu is.

2.6 Onderhoud en reiniging

2.7 Meerdere sets gebruiken

●Er zijn 6 (zes) verschillende sets SmartLights
leverbaar
●Het setnummer staat vermeld op de bovenkant
van iedere SmartLight en SmartRemote
●SmartLights en SmartRemotes met hetzelfde
setnummer horen automatisch bij elkaar.
●SmartLights met verschillende setnummers
reageren niet op elkaar.
●De SmartRemote kan alleen de SmartLights
bedienen met een overeenkomstig setnummer

●Als alle SmartLights blauw branden, zijn de
SmartLights volledig opgeladen en kunt u de
SmartCharger weer ontkoppelen.

●Maak de SmartLights, SmartRemote,
SmartCharger en SmartFrames regelmatig met
een vochtige doek schoon.

●Zorg ervoor dat alle SmartLights die u bij één
oefening gebruikt hetzelfde setnummer hebben.

●Zie verder separate: SmartRemote manual
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