Handleiding afhangbord.
Het nieuwe afhangbordscherm is een touchscreen, m.a.w. door met uw vinger de
betreffende keuze op het scherm aan te raken, activeert u uw keuze.

De baan afhangen.
1.
2.
3.
4.

Toets Start.
Toets Baan afhangen.
Haal uw KNLTB-tennispas door de paslezer. De zwarte strip van uw pas links houden.
Op het scherm verschijnt uw naam. U bent eigenaar van deze planning. Alleen u kunt
spelers toevoegen en wijzigingen aanbrengen. Uw medespeler kan dat dus niet.
5. Toets Medespeler. Haal de tennispas van uw medespeler door de paslezer. Dit is het
minimaal aantal spelers dat u moet aanmelden. Eventueel voegt u meerdere
medespelers toe. Gaat u spelen met een introducé of iemand die nog geen KNLTBpas heeft, zoals een jeugdige Maak Kennis Met Tennis speler, dan toetst u de knop
Introducé en vermeldt u diens naam in. Als u het naamveld aanraakt, verschijnt het
toetsenbord.
6. Toets daarna Oké kies nu een baan. De beschikbare banen verschijnen. Al
gereserveerde banen zoals de ballonbanen, ziet u niet. Kies uw baan en bevestig uw
keuze.
7. Op het volgende scherm wordt uw keuze zichtbaar. Uw baan staat gepland.

Wijzigingen aanbrengen.
1. Komt u bij punt 7 tot de conclusie, dat u een wijziging wilt aanbrengen, bijvoorbeeld
een andere baan, dan kan dat o.a. vanaf dat scherm
2. U toetst dan Wijzig reservering en volgt de aanwijzingen.
3. Wijzigen is ook mogelijk vanaf het eerste scherm. Daartoe haalt u eerst uw pas weer
door de lezer en vervolgens toetst u Bevestig of wijzig reservering en volgt u de
instructies.

Let op de speeltijd!
U kunt per keer maximaal 1 uur plannen. Daarna moet u opnieuw afhangen, als u wilt
voorkomen, dat een ander uw baan gaat reserveren.

Plannen met de iPhone of de Smartphone.
Deze mogelijkheid is nog in ontwikkeling.

Bij problemen.
Bij technische problemen kunt u (voorlopig) contact opnemen met 0517-390455 of
06-22282268

