
basismenu

Als je de app opent dan kom je automatisch bij 
dit beginscherm terecht.
Alle functies verlopen via dit basismenu. 
Aangezien het intern geheugen van deze 
specifieke sensor beperkt is (slechts 8 mb flash) 
is het noodzakelijk de data via Bluetooth met 
de smartphone (continu) te streamen. Je hoeft 
eigenlijk alleen het submenu 'stream' te 
gebruiken. Indien de sensor niet meer goed 
werkt dan kan het zijn dat de batterij leeg is of 
dat er iets mis is met de firmware. Hiervoor 
kan je het submenu 'diagnostic' gebruiken. 
Telkens moet je dan eerst een verbinding 
maken met de sensor via 'connect'. In een 
noodgeval kan het zijn dat je de firmware dient 
te upgraden. Submenu's 'log' en 'download' 
ga je niet hoeven te gebruiken. 

- App detecteert beschikbare sensoren in de buurt. Maak verbinding met sensor en 
geef de sensor een naam. Selecteer dan uit alle mogelijke meetwaarden: 

Accelerometer op 25Hz
Ambient light op 0.5Hz

- Druk daarna op 'start'. Meting is met 'success' gestart, druk op 'ok'
- Daarna kan je de smartphone gewoon gebruiken, echter niet de Metabase app 
afsluiten. Je kan aan de toenemende 'samples' controleren of de app goed meet 
(ongeveer stijging per sec volgens max aangeduide Hz).

(1) START

(3) Indien 
problemen

naam app: Metabase
ontwikkelaar: Mbientlab Inc.
gratis beschikbaar
Mac OSX (iPhone) en Android
Belangrijk: Bluetooth verbinding aan!
Niet te veel afstand tussen sensor en 
smartphone.

(2) OPSLAAN

- Als je op 'stop' duwt (paarse venster) dan start app onmiddellijk met downloaden.
- Data voor nacht (ongeveer 8u = 60-70 MB), dit is teveel om per mail te sturen. Daarom beter via 
Dropbox of Onedrive. Dropbox app kan je ook gewoon delen. Je kan dan een folder aanmaken vb. 
'naam_sensor' en deze folder met mij delen, door toevoegen 'joris.vangeneugden@gmail.com'. 

Opladen is normaal niet nodig, indien wel via een micro-USB kabeltje. Het kan soms zijn 
dat de sensor geen data heeft geregistreerd. Doe dan (1) via 'diagnostic' een 'update 
firmware' en sluit de sensor even aan met de micro-USB kabel op het stroomnet.


