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COPYRIGHT EN DISCLAIMER

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle rechten voorbehouden. Niets in dit materiaal mag worden vereenvoudigd, aangepast of 
vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interactive Play Systems (IPS), 
behalve voor zover toegestaan op grond van de wet op het auteursrecht. Garanties voor 
producten en services van IPS worden uiteengezet in de leveringsvoorwaarden. 

Niets hierin mag worden opgevat als een aanvullende garantie. Interactive Play Systems is niet 
aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

© 2019 Interactive Play Systems
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1 INLEIDING

1.1 BEDOELD GEBRUIK

De IPS Switch Box is bedoeld als accessoire voor het IPS spelsysteem. De Switch Box stelt 
gebruikers in staat om één of meerdere blowers aan te sturen zodra het IPS HIT systeem een 
winnaar bekend maakt. Elk ander gebruik dan beschreven in deze handleiding kan leiden tot 
schade aan het product en de garantie ongeldig maken.

1.2 OVER DEZE HANDLEIDING

Dit document is de gebruikershandleiding van de IPS Switch Box accessoire van het IPS 
spelsysteem en is opgesteld voor de eindgebruiker van dit product. 

Dit document bevat verwijzingen naar de IPS gebruikershandleiding. Lees beide handleidingen 
zorgvuldig voordat u de IPS Switch Box gebruikt.

De volgende iconen worden in deze handleiding gebruikt:

Waarschuwing! Indicatie van een situatie die kan leiden tot verwondingen of 
schade aan het product.

Let op! Belangrijke informatie over het gebruik van het product.

i Tip. Nuttige extra informatie over het gebruik van het product.

1.3 GARANTIE & KLANTENSERVICE

Voor dit product geldt een garantietermijn van 12 maanden. 

Voor meer informatie betreffende de garantievoorwaarden van dit product en over de inhoud 
van dit document kunt u terecht bij:

JB-Inflatable B.V. 
Ampère 10 
7942 DD  Meppel 
Nederland

tel. 0031 (0)522-246169 
info@jb-inflatables.nl
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2 VEILIGHEID

Dit hoofdstuk beschrijft de veiligheidsvoorschriften waar gebruikers zich aan moeten houden 
tijdens het gebruiken van de IPS Switch Box.

  Raadpleeg de IPS gebruikershandleiding voor alle voorschriften die veilig gebruik van het 
IPS spelsysteem garanderen.

Waarschuwing:

  De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevallen van materiële schade of persoonlijk letsel 
veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften. 
In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

  Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.

  Gebruik het apparaat niet nadat het is gevallen of op andere wijze beschadigd is. Laat het 
door de fabrikant controleren en indien nodig repareren.

  Schakel voor het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden het apparaat uit en koppel het 
los.

  Reinig de buitenkant van het apparaat met een droge zachte doek. 

  Het is niet toegestaan om het product open te (laten) maken of te (laten) repareren. 
In dat geval vervalt de garantie. Laat onderhoud en/of reparaties uitvoeren door de 
fabrikant.
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3 PRODUCTBESCHRIJVING

De IPS Switch Box is een accessoire van het IPS spelsysteem en bestaat uit de volgende 
onderdelen en bedieningselementen (figuur 1):

Figuur 1 De onderdelen van de IPS Switch Box.
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4 KOPPELEN EN ONTKOPPELEN

De IPS Switch Box werkt alleen wanneer deze is aangesloten op het electriciteitsnetwerk en 
gekoppeld is aan een IPS spelsysteem. 

1. Houd de START-knop van het IPS systeem 5 seconden ingedrukt. Het systeem start in 
stand-by modus.

5sHOLD

i   Na het aanzetten van het IPS systeem sluit u de Switch Box aan op het 
electriciteitsnetwerk. 

Houd de C en OK-knoppen drie seconden samen ingedrukt. ‘CONF’ verschijnt op het paneel.

2. Druk op de A-knop. ‘PAIR’ verschijnt op het paneel. Gekoppelde spots lichten groen op 
(blauw in HIT modus).

3. Als de Switch Box niet is gekoppeld dan knippert de Pair knop. Druk de Pair knop in. 
De Pair knop brandt solide als deze is gekoppeld met een scorebord. Druk de Pair knop 
nog een keer in en de Switch Box is ontkoppeld, de Pair knop knippert. 

4. Herhaal het bovenstaande proces om meer of minder Switch Boxen aan te sluiten.

5. Druk op de START-knop om de ‘PAIR’ modus te verlaten.
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5 GEBRUIK

Dit hoofdstuk geeft instructies voor het voorbereiden, activeren en gebruiken van de Switch 
Box.

5.1 AANZETTEN

1. Houd de START-knop van het IPS systeem 5 seconden ingedrukt. Het systeem staat in 
stand-by modus.

5sHOLD

i   Na het aanzetten van het IPS systeem sluit u de Switch Box aan op het 
electriciteitsnetwerk. 

5.2 SWITCH BOX MODUS ACTIVEREN

Nadat de Switch Box is gekoppeld aan het scorebord moet deze nog worden geactiveerd. 
Middels de thema knop Tractor kan de modus worden ingesteld. De Switch Box kent 3 
verschillende modussen. 

- 0 = Switch Box is niet geactiveerd 
- 1 = Winnend team wordt geactiveerd 
- 2 = Verliezend team wordt geactiveerd

1. Houd de C en OK-knoppen drie seconden samen ingedrukt. ‘CONF’ verschijnt op het 
paneel. 

2. Druk op de Traktor spelknop om de Switch Box modus te activeren en in te stellen.

3. Bevestig je keuze met de OK-knop.

4. Druk op de START-knop om terug te gaan naar het stand-by menu. 

TAPHOLD

+

3s
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5.3 INSTELLEN TIJD VAN DE SWITCHBOX 

Deze configuratie bestaat uit 2 delen:

- Starttijd instellen (0-10 sec)

De starttijd instellen maakt het mogelijk om een tijd voor het einde van een spel de Switch 
Box te laten (op)starten). Dit kan gebruikt worden om de Switch Box eerder te laten (op)
starten omdat de blower bijvoorbeeld tijd nodig heeft om iets op te moeten blazen. Deze is 
instelbaar van 0 t/m 10 seconden met stappen van 1 seconde.

- Duur van inschakeling (1-120 sec)

De duur van inschakeling van de Switch Box is instelbaar met de volgende opties: 
- 1 t/m 10 seconden (instelbaar in stappen van 1 seconde) 
- 15 seconden 
- 20 seconden 
- 30 seconden 
- 45 seconden 
- 60 seconden 
- 90 seconden 
- 120 seconden 

1. Houd de C en OK-knoppen drie seconden samen ingedrukt. ‘CONF’ verschijnt op het 
paneel. 

2. Druk op de Kroon spelknop om de Switch Box starttijd in te stellen. Druk tot u het 
juiste aantal seconden hebt geselecteerd (0 tot 10 seconden). 

3. Bevestig je keuze met de OK-knop. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Druk op de Kroon spelknop om de Switch Box duur van inschakeling in te stellen. 
Druk tot u het juiste aanstal seconden hebt geselecteerd (1 tot 120 seconden). 

5. Bevestig je keuze met de OK-knop. 
 
 
 
 
 

6. Druk op de START-knop om terug te gaan naar het stand-by menu

TAPHOLD

+

3s
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