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TECHNISCHE INFORMATIE IPOS APP 

Lees meer over de App in de Info PDF op onze website!  

• De IPOS App is compatibel met de meest recente Android-versies (aanbevolen minimaal Versie 7) 

• Controleren: ga naar instellingen, onder "Over telefoon" of "Systeem", optie "Android-versie" 

• Je hebt de accelerometer en gyroscoopsensoren nodig om de verschillende gangen van je paard 

te detecteren 

• Met de volgende smartphones zal de app niet werken, omdat deze geen accelerometer, gyroscoop 

of Bluetooth 4.0 hebben: 

o Samsung Galaxy J3 2016 

o Huawei P9 Lite 

o Huawei P8 Lite 2015 

o HiSense L830 

o Samsung Galaxy A3 2016 

o Samsung Galaxy A5 2016 

o Samsung Galaxy J5 2016 

• Controleer alsjeblieft de technische specificaties van je smartphone oma te controleren of je een 

accelerometer, gyroscoop en Bluetooth 4.0 of hoger hebt 

• Bluetooth 4.0 of hoger is nodig 

• De app werkt zonder wifi-verbinding 

• Zorg ervoor dat je de app toestemming geeft om actief te blijven als je het scherm vergrendelt. Dit 

doe je bij 'Instellingen', onder 'App-lancering'. Daar schakel je voor de Ipos App 'Automatisch beheren' 

uit. 

• Te gebruiken voor dressuur, springen, mennen, draf- en rensport, en longeren 

• De telefoon moet in ieder geval op het paard zitten 

• Het paard moet ten minste 1,40m hoog zijn voor gangendetectie 

• We raden aan de app niet te gebruiken bij pony's kleiner dan 140 cm, omdat de gangen niet altijd 

correct gedetecteerd worden 

• De app detecteert de gangen met 98% betrouwbaarheid 

• App slaat gegevens op van slechts één account met paard 

• Smartphone moet tijdens het rijden op het paard zijn (in/op een sjabrak of in de zak van je 

jas/rijbroek) 

• Delen, maar geen exporteren 

• Overgangen van 3 seconden of minder worden niet gedetecteerd door de applicatie 

• Gegevens worden opgeslagen zolang de betalingen voor de app lopen 

• Het stoppen van de betalingen betekent het kwijtraken van de gegevens 

• De dubbele draadloze oplader is ontworpen om twee teugelsensoren tegelijk op te laden en heeft 

een totale maximale output van 20W. 
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