Instructie LED Verlichting

Aan: trainers Warnsveldse Boys

Beste mensen,
Zoals inmiddels iedereen wel zal weten beschikken we sinds de zomer over LED
verlichting. De oude verlichting, inclusief de bediening buiten, is verwijderd.
In het begin was het alleen mogelijk om de LED verlichting aan/uit te doen in
de meterkast in de keuken. Inmiddels is de LED verlichting te bedienen vanaf
een tablet of smartphone. Het aan/uit zetten in de meterkast is alleen nog
nodig indien we onverhoopt geen internet zouden hebben c.q. sprake is van
een storing.
Voor het bedienen via smartphone hebben Koen Stein, Hans Wouters en Bas
de Bruijn rechten gekregen.
In de commissiekamer hangt een tablet (boven de EHBO doos) die alleen
gebruikt kan worden voor de bediening van de LED verlichting.

Het startscherm (zie hieronder) is heel eenvoudig:

Je kunt op een van de velden klikken waarna je het volgende scherm krijgt:

Hierbij heb je de volgende keuzes per veld:
• Loop: is minimale verlichting om mensen gelegenheid te geven om met
enige verlichting het veld te verlaten.
• Training: dit is de sterk aanbevolen stand en komt het meeste voor.
• Wedstrijd: is alleen bedoelt voor maximale verlichting bij wedstrijden
maar kost de meeste energie dus alleen te gebruiken bij wedstrijden.
• Uit: is om de verlichting op het betreffende veld uit te zetten.
• Veelal zal er gekozen worden voor het hele veld maar door op de andere
opties te klikken kun je ook alleen delen van het veld verlichten.

DRINGEND VERZOEK OM ZODRA TRAINING IS AFGELOPEN, EN MENSEN VAN
HET VELD AF ZIJN, DE VERLICHTING UIT TE SCHAKELEN.
GRAAG AANDACHT VOOR HET GEBRUIKEN VAN DE TRAININGSSTAND EN EVEN
KRITISCH TE KIJKEN OF HET VOLLEDIGE VELD VERLICHT MOET WORDEN OF DAT
EEN DEEL VOLDOENDE IS.
BEIDE DRINGENDE VERZOEKEN DRAGEN BIJ AAN MINDER ENERGIEVERBRUIK
EN DAARMEE KOSTEN
Indien er vragen en/of opmerkingen zijn kan contact worden opgenomen met
Hans Wouters (06-55133295) of Bas de Bruijn (06-10983350).
Hartelijke en sportieve groet,
Bas de Bruijn namens bestuur

