
 

1/1 

Infokaart - Baanverlichting 

Eigenaar Accommodatiebeheer | materiaal@avgm.nl  Versie 1.0, november 2021 
 

 
 

 

 Inleiding  

 Sinds 2021 beschikken we over LED-verlichting op onze accommodatie. De verlichting is in- en uit te schakelen via de 
tablet in de meterkast. Er zijn verschillende voorinstellingen geprogrammeerd, waarmee afhankelijk van de 

verlichtingsbehoefte op dat moment op (delen van) de accommodatie de verlichting kan worden ingeschakeld. 

 

 

 

Hoe werkt het in- en uitschakelen van de baanverlichting? 
Instructie in- en uitschakelen baanverlichting 

 

• Zie het stappenplan ‘In en uitschakelen baanverlichting’. 

 

Wat als..? 
Probleem Oplossing 

1. De tablet staat niet aan • Tik 2x (snel achter elkaar) op het scherm. 

2. De tablet gaat nog steeds niet aan 
• Vraag indien de kantine geopend is naar de tablet achter de 

bar. Op deze tablet is de Lumosa Touch-app ook geïnstalleerd. 

3. 
Ik krijg een inlogscherm te zien wanneer 

ik de Lumosa Touch-app open 
• Zie 2. 

4. 
De tablet en Lumosa Touch-app werken, 

maar de verlichting gaat niet aan 

• Controleer op de website de tijdvakken waarin de verlichting 
kan worden ingeschakeld. 

• Controleer m.b.v. de stappen op pagina 1 of je de juiste 

stappen hebt uitgevoerd om de verlichting in te schakelen.  

5. 
De tablet en Lumosa Touch-app werken, 

maar de verlichting gaat niet meer uit 

• Controleer m.b.v. de stappen op pagina 2 of je de juiste 

stappen hebt uitgevoerd om de verlichting uit te schakelen.  

6. 
De verlichting is uitgevallen en gaat niet 
meer aan 

• Controleer op de website de tijdvakken waarin de verlichting 
kan worden ingeschakeld. 

7. 
Ik weet niet hoe de verlichting werkt en 
kom er m.b.v. het stappenplan ook niet 

uit 

• Vraag een andere trainer of coördinator om de verlichting in te 

schakelen. 

 

Melden van storingen 
Prio Definitie Wijze van melden 

1 

• Probleem dat niet opgelost wordt 

door bovenstaande oplossingen 
• Gevaarlijke situatie(s) 

• Training kan geen doorgang vinden 

• Overlast voor omgeving 

Telefonisch melden bij de accommodatiebeheerder. 

2 • Overige problemen / verstoringen Per e-mail melden bij de accommodatiebeheerder. 

 

mailto:materiaal@avgm.nl
https://www.avgm.nl/vereniging/accommodatie/baanverlichting
https://www.avgm.nl/vereniging/accommodatie/baanverlichting

