Startur med tablet ARCHOS familypad 2
Instruktion for brug
Opladning af tablet:
tilslut strømforsyningen til stikket på siden, rød lampe lyser medens opladning, bliver grøn når
opladet
Opladning af ekstern højtaler:
tilslut spec. usb kabel til line/dc indgangen, og den anden ende USB A stik til en usb
strømforsyning 5 volt, eller anden usb port med strøm, rød lampe lyser indtil den er opladet,
herefter slukker den.
Ved brug:
Tilslut den eksterne højtaler til mini Jack lyd udgangen på tablet, markeret med hovedtelefon
symbol
Start tablet ved at holde tænd / sluk knappen nede til der kommer logo på skærmen, afvent den er
startet op.
Sæt højtaleren på on blå lampe lyser, hold knappen mellem + og – knappen, nede til lysdioden
skifter til grøn, tryk på + tasten til lyden er ønsket styrke, på – knappen kan lyden skrues ned
Når computeren viser ikoner så find frem til det vindue med ikon med indstillinger og O-clock
Tryk på indstillinger og find frem til Dato og tid der må ikke være hak i automatisk dato og tid
Check dato om den er ok, angiv tid, find frem til en si enhed og aflæs tiden på display i bunden,
NB. enderne skal være synkroniseret med si-master enheden til det aktuelle løb før dette gøres,
tryk på angiv tid, stil tiden og når tiden er den samme på sec. så tryk udført.
Tryk pil tilbage så du kommer til o-clock ikonen tryk på denne og kontroller tiden er ok med si
enheden
Med de 3 lodrette prikker kan du sætte starturet op ved tryk på settings
Ønsker du at bruge det til fremkald trykkes på prestart time (fremkald) og antal min stilles,
Ønsker du titel øver på uret så tryk show title og derefter edit title
Ønsker du spec stat interval så tryk choose interval kan stilles på alt fra 10 sec. til 120 sec.
Når alt er indstillet så tryk pil tilbage
Og så er uret klar til at bruge
Når man er færdig
Slukkes uret: ved at holde tænd/sluk knappen nede til der kommer en menu på skærmen
Tryk på sluk og godkend med ok til du vil slukke tablet
Højtaleren: ved at sætte on/off knappen på off,
Kablet mellem tablet og højtaler fjernes
Sørg for at tablet og højtaler er opladet og slukket inden aflevering
Mogens Jørgensen
Sportident
40564496

