Handleiding Perfect Play
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Perfect Play systeem!

Account activeren
Om uw Perfect Play installatie optimaal te kunnen gebruiken, dient u uw Philips CityTouch account te
activeren. Bij oplevering van uw Perfect Play installatie is uw e-mailadres toegevoegd aan het Philips
CityTouch platform om alle bedieningsmogelijkheden van Perfect Play optimaal te kunnen benutten.
Om uw account te kunnen gebruiken heeft u een e-mail op het opgegeven e-mailadres ontvangen
waarin u gevraagd wordt uw account te activeren.
De e-mail is afkomstig van no-reply@citytouch.com:

Afbeelding 1: voorbeeld CityTouch activatie mail

Let goed op dat uw account eerst moet worden geactiveerd alvorens u in kunt loggen op het Perfect
Play platform. Activeren van uw account gebeurt middels een druk op de blauw gemarkeerde tekst
“Activate account” of door het kopiëren van de snelkoppeling net onder de blauw gemarkeerde tekst
en deze te plakken in de adresbalk van uw internet browser.
Op de pagina die in uw internetbrowser verschijnt nadat u een van bovenstaande activatiemethodes
hebt gehanteerd, kunt u een wachtwoord kiezen dat bij uw account past. Zodra uw account is
geactiveerd kunt u gebruik maken van het online bedienen en monitoren van uw lichtinstallatie.
Gebruik hiervoor de eerstgenoemde snelkoppeling uit de activatiemail:
https://www.perfectplay.philips.com/

Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent of wilt wijzigen, dan kunt u dat met de laatstgenoemde
link uit de activatiemail doen:
https://account.identity.lighting.philips.com/core/
Het kan voorkomen dat mails afkomstig van CityTouch in uw spam of ongewenste berichten map
terecht komen. Controleer dus goed of u de activatiemail hebt ontvangen. Is dat niet het geval, neem
dan even contact op met ons of met uw installateur.

Lichtinstallatie bedienen
Met Perfect Play kunt u uw lichtinstallatie op verschillende manieren bedienen. Standaard zijn de
volgende methoden in uw installatie voorzien:
1. Middels de “Override Switch” of overbruggingsshakelaar
2. Middels een Antumbra Display Button Panel
3. Middels de web-app op het internet voor PC, tablet en Smartphone
Het kan voorkomen dat uw installatie voorzien is van een alternatieve bedieningsmogelijk of een
maatwerk oplossing. Wanneer dit het geval is, zou u van onze technici hiervan een uitgebreide
instructie moeten hebben ontvangen.
1. De overbruggingsschakelaar
Iedere Perfect Play installatie is voorzien van een overbruggingsschakelaar. Deze bevindt zich
in de Perfect Play kast die voor uw lichtinstallatie is aangebracht. Deze kast bevindt zich
doorgaans in de meterkast of in een buitenkast nabij het veld. De overbruggingsschakelaar is
bedoeld om in geval van nood (wanneer er geen verbinding is met de web-app of wanneer
andere bedieningsmethoden niet werken) de verlichting te kunnen schakelen.
Middels de overbruggingsschakelaar wordt het Perfect Play stuurapparaat uitgeschakeld en
wordt de verlichting door de stroomrelais in de kast geschakeld. Standaard schakelt de
verlichting door het bedienen van de overbruggingsschakelaar in zijn geheel in naar het
maximale lichtniveau. Dimmen of het apart schakelen van delen van de installatie middels de
overbruggingsschakelaar is NIET mogelijk.
Het gebruiken van de overbruggingsschakelaar is bedoeld om de verlichting in noodsituaties
toch te kunnen schakelen. Het gebruik van de overbruggingsschakelaar is dan ook een
indicatie dat er iets in uw Perfect Play installatie niet naar behoren functioneert. Wanneer dit
het geval is, en wanneer u de overbruggingsschakelaar onverhoopt moet gebruiken, raden
wij u aan de volgende werkdag hier melding van te maken bij ons of bij uw installateur.

2. Het Antumbra Display Button Panel
Middels het Antumbra Display Button Panel of kortweg
Antumbra Panel schakelt u uw lichtinstallatie op een
eenvoudige, intuïtieve wijze in alle mogelijke standen.
Het display van het Antumbra Panel is
geprogrammeerd naar de configuratie van uw
lichtinstallatie (een of meerdere velden). Heeft u
meerdere velden die u middels Perfect Play kunt
bedienen, dan kunt u na het kiezen van het veld dat u
wilt bedienen, een keuzen maken uit het perfect
passende lichtniveau voor dat veld of voor delen van
dat veld.
De icoontjes op het display geven de schakelmogelijkheden van uw installatie aan:

Schakelt de linkhelft van het veld op trainingsniveau

Schakelt het gehele veld op trainingsniveau

Schakelt de rechterhelft van het veld op trainingsniveau

Schakelt het gehele veld op wedstrijdniveau

Schakelt het gehele veld op oriëntatieniveau

Schakelt de gehele verlichting uit

Tabel 1: verklaring iconen Perfect Play

Uw Antumbra panel kan op verzoek geprogrammeerd worden met geavanceerde functies. U kunt
bijvoorbeld schakelstanden achter een PIN code laten zetten om te voorkomen dat de verlichting op
een te hoog niveau wordt aangezet op avonden waarop dat niet nodig is en daarmee maximale
energiebesparingen te realiseren. Ook kan het voorkomen dat de configuratie van uw lampen of
bekabeling het niet toestaat bepaalde schakelstanden te gebruiken. Mocht u meer willen weten over
geavanceerde functies op uw Antumbra panel? Neem dan even contact op met ons of met uw
installateur.
3. De web-app
Middels de web-app kunt u, overal ter wereld, uw lichtinstallatie bedienen en monitoren. U kunt de
web-app benaderen middels PC, tablet of Smartphone. Door simpelweg de volgende URL te volgen
wordt u doorgeleid naar inlogscherm van de web-app:
https://www.perfectplay.philips.com/
Met de accountgegevens die u hebt gebruikt voor het activeren van uw CityTouch account kunt u
inloggen waarna u wordt doorgestuurd naar de bedieningspagina van het Perfect Play platform. Het
bedieningsscherm toont de velden die bij uw Perfect Play installatie horen. Onder de namen van de
velden toont het scherm of deze velden aan of uit staan.

Het bedieningsscherm activeert op uw PC of laptop meteen de modus “volledig scherm” in uw
browser. Om terug te schakelen naar de normale weergave van uw internetbrowser drukt u
simpelweg op de ESC toets.
Heeft u meerdere Perfect Play installaties, dan kunt tussen deze installaties bladeren via het
dropdown menu “Sites” links boven in het scherm. Rechts boven in het scherm ziet u het e-mailadres
van de account waar u mee bent ingelogd. Door op dit adres te klikken, wordt de mogelijkheid om uit
te loggen getoond.

Selecteert u in het bedieningsscherm een veld, dan kunt u dat veld in op het juiste lichtniveau
schakelen. De schakelmogelijkheden komen in basis overeen met de mogelijkheden op uw Antumbra
Panel. Ook toont de web interface dezelfde icoontjes als opgenomen in tabel 1 van deze handleiding.
De namen van de velden kunnen wij voor u aanpassen. De namen van de schakelmogelijkheden per
veld zijn vooraf gedefinieerd en kunnen niet worden aangepast. Afhankelijk van de configuratie van
uw veldverlichting, kunnen bepaalde schakelmogelijkheden gedeactiveerd zijn. Ook kunnen
maatwerk aanpassingen de oorzaak zijn dat de schakelmogelijkheden op de web-app verschillen van
de mogelijkheden op uw Antumbra panel.
Wanneer u meerdere personen binnen uw vereniging of organisatie gebruik wilt laten maken van de
web-app, dan kunt u de e-mailadressen van deze gebruikers doorgeven via
support@perfectplaysystems.com. Wij verzoeken u daarbij aan te geven op welke
schakelmogelijkheden per veld deze gebruikers rechten mogen hebben. Het schakelen van wedstrijd, training- of comfortstanden kan per gebruiker worden aan of uit gezet.
Voor al uw overige vragen, opmerkingen en tips kunt u contact opnemen met Perfect Play Systems:

Perfect Play Systems
Lelystraat 93e
3364 AH Sliedrecht
Voor technische vragen of ondersteuning:
support@perfectplaysystems.com
Voor prijzen, offertes of algemene informatie:
sales@perfectplaysystems.com
www.perfectplaysystems.com
0031 85 210 47 70

