SportIdent Danmark,

Start af SportIdent enheder inden et løb.
Læg alle enheder du skal bruge til løbet på et bord også spec. enhederne.
Find SI-master enheden og service off samt programmeringsstaven frem
Start SI-master enheden med service off brikken og check om tiden er rigtig i displayet.
Er den forkert så skal den stilles via en aflæser enhed og en computer der har rigtig tid.
Vær især opmærksom på sommer/vintertid! Og om hvor lang tid SI-master er aktiv. Da den overføres til
enderne ved brug af stilling 3. skal nok være 6 timer.
Se den udvidede manual SportIdent for Dummies som ligger på Østkredsens hjemmeside,
Fra firmware 614 er der tilføjet flere fiktioner fra 4 til 6
Tag fat I SI-masteren den har 6 stillinger ved brug af service off brikken
1 alm. Enhed: Det er her uret kan stilles, den kan være programmeret til post, eller spec. enhed
2 time master uden clear af backup i enheder. Display: TIMEMA
3 time master med clear af backup i enheder. Display: EXT MA .
NB! Tiden SI-masteren er aktiv i overføres til enhederne i denne stilling så sørg for den står til normalt 6
timer, dette stilles i stilling 1. for ikke 1´ løber på posten skal starte enhederne.
4 standard master ny funktion test den ! se anden info om brug Display: STD MA
5 start ur, kun hvis set i start mode Display: STACLK
6 sluk.
Så skal der lægges tid I enhederne.
Stil SI-masteren I stilling 3, put staven I hullet, og læg den oven på enhederne på bordet efter tur og afvent
den siger pip. Enhederne behøves ikke startes først, men sluk dem efter programmering, hvis de ikke straks
skal bruges. Brug service off brikken.
Når alle enheder har fået tid fra SI-master, er det tid til at kontrollere om tiden er rigtigt og alle har rigtigt
post nr.
Clear en brik og put den I samtlige enheder efter tur, bruger du START skal du starte med den, kan alle
stemplinger ikke være I brikken så aflæs den på en stræktidsprinter og gentag det derefter med resten af
enhederne.
Aflæs strimlen og se om alt er som det skal være, giv strimlen til den der har styr på udsætning af enheder I
skoven.
Når enhederne sættes ud, er det vigtigt at der er en brik med, husk at clear den, som puttes i enheden når den
er sat på plads, og at brikken aflæses i træktidsprinteren når man kommer hjem, for kontrol af at enheder er
sat rigtigt ud, dette gøres i samarbejde med banelægger.
Er enheder programmeret forkert eller er du I tvivl hvordan du opretter et løb I Sportsoftware programmerne
kan jeg henvise til SportIdent for Dummies manualen på Østkredsens hjemmeside.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Mogens Jørgensen mogens@sportident.dk 40 56 44 96
Læs også på www.sportident.dk
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