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Activeer
Voordat je de ProChip FLEX kunt gebruiken, dien 
je deze eenmalig te activeren. Verbind de ProChip 
FLEX met de USB aan je computer. Download de 
gratis ProChip FLEX Manager software op 
�ex.mylaps.com en volg de instructies aan de 
binnenzijde van deze handleiding.

Door de ProChip FLEX met de USB aan je 
computer te verbinden, kun je eenvoudig de 
status van je batterij controleren, zien hoe lang je 
abonnement duurt en je abonnement verlengen.

Registreer
Registreer je ProChip FLEX op je gratis account op 
mylaps.com om je resultaten online te bekijken, analyseren en te 
delen. Wanneer het circuit een MYLAPS systeem heeft dat online is, 
worden je resultaten automatisch zichtbaar in je account.  

Bevestiging
De ProChip FLEX kan worden bevestigd met een enkelband. 
Op de �ets kun je gebruik maken van de MYLAPS ProChip FLEX bike 
holder. Deze is te koop in de MYLAPS webshop.

Jaarabonnement
Aan de ProChip FLEX is een abonnement verbonden dat  1, 2 of 5 jaar 
geldig is. Deze periode start wanneer je de chip activeert met ProChip 
FLEX Manager. De abonnementsperiode kan na a�oop met 1, 2 of 5 
jaar worden verlengd. 
Abonnementen zijn verkrijgbaar op mylaps.com. Met een geldig 
abonnement heb je garantie op je ProChip FLEX en is deze verzekerd.

WAARSCHUWING: Gebruik je de chip in combinatie met je �ets, zorg er dan voor dat de chip op de juiste manier 
bevestigd is. Een onjuist bevestigde MYLAPS ProChip kan gevaarlijk zijn en ernstige ongevallen veroorzaken. MYLAPS kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of ongevallen als gevolg van onjuist bevestigde ProChips. Controleer voorafgaand 
aan iedere wedstrijd met de organisatie de juiste bevestigings-positie voor de chip. 
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Lay-out ProChip FLEX Manager 
Meer infomatie op http: //�ex.mylaps.com

Instructies

Diagnostiek: beweeg de muis over 
deze punten voor meer informatie

Activate-knop: activeer je chip

Batterijstatus: controleer hoe lang 
de batterij nog meegaat

Berichten: wijzig de manier waarop 
MYLAPS je berichten stuurt wanneer 

je abonnement bijna afloopt.

Op de ProChip; LED voor USB 
verbinding, batterij status en 

abonnement 

Controle abonnement- en 
batterijstatus 

Schud de chip gedurende 
10 seconden

Plaats de chip vervolgens 
5 seconden op een volledig 
stilstaand oppervlak.

De chip zal 2 keer oplichten:

Eerste keer: abonnement 
 Groen: abonnement OK 
 Rood: abonnement verlopen 

Tweede keer: Batterij status 
 Groen: batterij OK 
 Rood: batterij (bijna) leeg

Hoe activeer je de ProChip FLEX met 
FLEX Manager

De ProChip Flex transponder is compatible met USB 2.0 Full Speed

STAP 1
Verbind de ProChip FLEX met de USB aan je computer. 
Download de software op: http://�ex.mylaps.com

STAP 2
Installeer de software. De software installeert de 
ProChip FLEX Manager en de benodigde USB-drivers.

STAP 3
Start de ProChip FLEX Manager. De software zoekt 
automatisch naar de verbonden ProChip FLEX.

LAATSTE STAP
Activeer je ProChip FLEX transponder door in de 
software op de knop ACTIVATE te drukken.
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