
 

Augmented Reality 

 

VAAK GESTELDE VRAGEN 

V – Waarom kan ik het JLG-logo in mijn garage moeilijk zien? 

A – Soms heeft de app moeite met het herkennen van glimmende vloeren.  Verplaats het logo 
naar een donkerde of gladdere achtergrond/vloer en probeer het opnieuw.  Zodra u gele 
punten/pixels ziet, zal het JLG-logo spoedig verschijnen.   

 

V – Wat moet ik doen als het JLG-logo niet verschijnt als ik de hulpmiddelen voor visualisatie 
van machines of sets gebruik? 

A – Blijf uw smartphone naar de vloer gericht houden.  Zorg ervoor dat de achtergrond/vloer 
niet glimt/niet te sterk is verlicht.  Als u gele punten/pixels ziet, moet u uw smartphone met 
kleine stapjes blijven bewegen totdat het JLG-logo verschijnt.  

 

V – Waarom blijft mijn scherm donker, waarom werkt de trilfunctie niet? 

A – Sommige functies zijn afhankelijk van de instellingen van de telefoon.  Controleer de 
instellingen van de telefoon en pas deze indien noodzakelijk aan om deze functies in te 
schakelen. 

 

V – Welke smartphones zijn compatibel met de app? 

A – De meeste iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X en iPhone SE toestellen zijn compatibel.  
Klik op deze link voor een volledige lijst met iPhones.  

Apple:  Klik hier 

Google: Klik hier 

 

https://developer.apple.com/library/archive/documentation/DeviceInformation/Reference/iOSDeviceCompatibility/DeviceCompatibilityMatrix/DeviceCompatibilityMatrix.html#_blank
https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices


V – Door welke iPads of tablets wordt de app ondersteund? 

A – Normaal gesproken de nieuwere iPad-versies - 5e generatie en hoger en alle iPad Pro's.  
iPad Air en iPad mini kunnen de app voor toegevoegde realiteit niet ondersteunen.  Als u een 
iPad bezit waarvan u hierover niet zeker bent, kunt u de volgende link gebruiken om vast te 
stellen welk toestel u precies hebt, via het modelnummer dat aan de achterkant is vermeld.  

Apple: Klik hier.   

Google: Klik hier 

 

V – In welke landen kan ik de app downloaden? 

A – De app voor Augmented Reality is beschikbaar op plaatsen waar u Apple- en Android-apps 
kunt downloaden.  Voor een lijst met landen gaat u naar:   

 Apple: Klik hier 

 Google: Klik hier 

 

V – Hoe verplaats ik machines of sets in de app? 

A – Als u wilt draaien, gebruikt u twee vingers tegelijk.  Als u een machine of set wilt 
verplaatsen, tikt u op de afbeelding op het scherm en verplaatst u deze naar wens.  

 

V – Kan deze app dienen als vervanging voor een formele training en voor het doorlezen van de 
bijgesloten bedieningshandleidingen? 

A – Nee. Alle bedieners zijn verplicht om toepasselijke training te voltooien en moeten alle 
bijgesloten handleidingen lezen en begrijpen voordat zij de lift mogen gebruiken. Deze app IS 
NIET bedoeld ter vervanging van vereiste handleidingen of trainingen voor uw machine. 

 

 

https://support.apple.com/en-us/HT201471#_blank
https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices
https://support.apple.com/en-us/HT204411
https://support.google.com/googleplay/answer/143779

