
 

Popis funkcí a ovládání časomíry ALLinONE verze SCORE. 
Datum verze časomíry od 20.06.2021 (zobrazí po testu displeje) 

Základní 

nastavení 

Nastavuje se podržením tlačítka během testu po zapnutí časomíry. Zatím nevyužito. 

Jas displeje PROG levý PLUS     …. ubrání jasu displeje          

PROG pravý PLUS   .... přidání jasu displeje             

Přepnutí 

funkce 

PROG + levý PLUS + pravý PLUS     …. Současně podržet          

Funkce 1 Ukazatel skóre s načítáním času 1-99min 
Po stisku tl. Prog se spustí načítání času 0-99min.  

 

Body + Levý/Pravý + 

Body - Levý/Pravý - 

Nulování Oba -- nebo Prog 

Záměna ovl. stran Oba ++ 

Funkce 2 Ukazatel skóre s odpočtem času 1-99min 
Po stisku tl. Prog se spustí  odpočet nastavitelného času 

max 99min. 

Body + Levý/Pravý + 

Body - Levý/Pravý - 

Nulování bodů Oba --  

Nulování času Oba -- a  Prog 

Záměna ovl. stran Oba ++ 

Start/Stop času Prog. 

Přidání času Prog. a Pravý - 

Ubrání času Prog. a Levý  - 

Funkce 3 Ukazatel skóre pro tenis  
Vstupy 1 a 2 načítají body, 3 a 4 odečítají body. Uprostřed se 

načítají gemy 0-9 oddělené tečkou. 

Body + Levý/Pravý + 

Body - Levý/Pravý - 

Nulování Oba --  

Záměna ovl. stran Oba ++ 

Funkce 4 
Stopky pro 1 dráhu s odesíláním času 
Po odstartování se detekují vstupy. Při sepnutí vstupu č. 1 

nebo 3 (protnutí optozávory) zastavuje čas, odešle do PC a 

čeká na Reset. Při sepnutí vstupu č. 2 nebo 4 je čas také 

odeslán do PC, ale stopky se nezastavují. Mezi jednotlivým 

sepnutím musí být cca 0.5sec.  

Start/Stop času Jedno z tlačítek + 

Nulování Oba ++ nebo Prog 

Pouze stop času Jedno z tlačítek -- 

Funkce 5 Hasičská časomíra 
Po dokončení útoku se přepínají zobrazované časy a krátce 

zobrazí čas rychlejšího útoku s označením L nebo P 

Start Jedno z tlačítek ++ 

Nulování Oba ++ nebo Prog 

Stop času Jedno z tlačítek -- 

Funkce 6 Teploměr-hodiny-datum 
Střídavě zobrazuje. Vstup do nastavení času se provede ve chvíli 

zobrazení času stiskem PLUS+MINUS a blikající tečka ukazuje 

co nastavujete. Dalším stiskem PLUS+MINUS přepnete na 

další číslici. Potom stiskněte tlačítko PROG. Stejně postupujte 

při nastavení datumu. Zde se rok nastavuje překročením čísla 12 

při nastavení měsíce. Potom stiskněte opět tlačítko PROG. 

Při zobrazení teploty, lze nastavit 

korekci zobrazené teploty +/-1◦C 

Funkce 7 Stopky pro 2 dráhy 
Pokud někdo nechtěně protne optozávoru před 

odstartováním, lze po 2sec. odstartovat. Výsledné časy se 

po dokončení střídavě zobrazují s označením L/P. 

Start času Jedno z tlačítek ++ 

Nulování Oba ++ nebo Prog 

Pouze stop času Jedno z tlačítek -- 

Funkce 8 Odpočet času 1-99min nastavitelný po 30sec 
Výstup (siréna-option) je po dokončení sepnut na cca 1sec. 

Do nastavení lze vstoupit pouze při neodstartovaném 

odpočtu. Zastavit odpočet lze jedním z tlačítek mínus a 

pozastavit a opět spustit lze tlačítky plus. 

Start odpočtu  Jedno z tlačítek ++ 

Nastavení a 

uložení 

Tl.  Prog a oba --  
(pro uložení 
stiskněte potom 
Prog.) 

Nulování Oba ++ nebo Prog 

Funkce 9 Stopky 1 dráha do 99hodin po 1sec  
Po zastavení se odešle čas do PC 

Start odpočtu  Jedno z tlačítek ++ 
Stop času Jedno z tlačítek -- 



Funkce xx Displej pro PC 
Tato funkce se nezobrazuje. Časomíra se do ní přepne 

automaticky po obdržení dat z PC a lze ji tak využít jako 

zobrazení časů a některých písmen z vašeho stávajícího 

programu v PC. 

 

   

 

 


