SPORTident – stræktidsprinter
I det følgende er de vigtigste funktioner ved brug af stræktidsprinteren kort forklaret. For yderligere informationer
henvises til manualen, der er vedlagt i printer-kufferten.

Strømforsyning / Batterier
Printeren kører ca. dobbelt så hurtigt på strømforsyning som på batterier, og det anbefales derfor at anvende
strømforsyning ved terminslisteløb o.lign. Til træningsløb m.v. er udskrift med batteritilslutning dog tilstrækkeligt, og
det er jo også sjældent man har strøm ved denne type løb.

Opladning
Sørg for at oplade batteriet inden løbet – gøres ved at trykke på tænde-knappen og holde denne nede i 6-7 sekunder
indtil den grønne lampe blinker. Derefter slippes knappen, og så længe lampen blinker oplades batteriet. Når batteriet er
fuldt opladet lyser lampen konstant.
Når printeren ikke er i brug aflades batteriet. Pil det derfor ud når printeren ikke er i brug, og sæt det i igen når den skal
bruges. Dette gælder uanset om den skal køre på strøm eller batterier.

Tilslutning til Briklæser
Det lille ”telefonstik” tilsluttes i højre side af printeren – forrest under gummi-lappen. Dernæst tilsluttes den anden ende
af ledningen til den sorte aflæser-enhed – den lille kontakt på stikket skal vende hen mod det stik den sættes sammen
med – ellers er der ikke forbindelse…
Når det hele er samlet tændes aflæserenheden med magneten og printeren tændes på den forreste af de to knapper.
Herefter skulle printeren gerne virke – test dette ved at aflæse en tilfældig brik – printeren udskriver nu en stræktidsliste
med det der måtte være på brikken – også selvom der ikke er klippet nogle poster siden brikken sidst blev clearet.

Tilslutning til PC
Det lille ”telefonstik” tilsluttes i højre side af printeren – forrest under gummi-lappen. Dernæst tilsluttes den anden ende
af ledningen til en ledig COM-port på en computer i netværket – evt. den samme som er tilsluttet en af de røde
aflæserenheder i målet (men dette kræver at denne PC har mindst to COM-porte). Fra menuen <Læs SI-brikker> i
OE200x/OS200x/… vælges <Automatisk udskrift> (…af stræktider), og der vælges derefter udskrift på
stræktidsprinteren (kræver at denne er installeret som printer i Windows under <Kontrolpanel>+<Printere>+<Tilføj
printer>…
Endvidere kræves for at få dette til at virke at opsætningen af dip-switche for selve printeren ændres – se
printermanualen side 23. HVIS disse indstillinger ændres SKAL de ændres tilbage igen inden aflevering af udstyret,
således at den almindelige brug med direkte udskrift via brikaflæser til printeren fungerer!

Simple resultalister
Printeren kan lave en helt simpel resultatliste, hvor alle aflæste brikker printes med briknummer og samlet tid – med
hurtigste tid første osv. For at undgå at listen indeholder en masse gamle tider skal hukommelsen i aflæsningsenheden
først cleares, hvilket gøres med den lilla specialbrik ”Clear memory”.
Herefter kan på et vilkårligt tidspunkt udskrives resultatliste for alle brikker der er aflæst efterfølgende – uanset bane
m.v., som printeren jo ikke har information om.

Skift af papirrulle
Vend bunden opad og skub plastik-skjoldet ved papirrullen væk. Hiv den gamle papirrulle ud og læg en ny i. Printeren
skal være tændt, og papiret føres nu ind i revnen på printeren. Når det er tilstrækkeligt langt inde trækker printeren det
automatisk det siste stykker, hvorefter plastikkappen igen sættes på og printeren er klar til videre brug.
Bemærk: Det er lettest at få printeren til at tage fat i papiret hvis rullen er skåret lige over. Nogle af de nye ruller er
skåret i en spids, og det gør det markant sværere/umuligt at få printeren til at tage fat.

