Časomíra ALLinONE SCORE
Hasičská časomíra s funkcemi ukazatele skóre sportovních zápasů.
Levý/Pravý +
Funkce 1 VOLEJBAL
Přidání bodů
Ubrání bodů

Levý/Pravý

Nulování

Oba

Prohození stran

-Oba ++

Prog

nebo tl.

Po stisku tl. Prog se spustí načítání času 0-99min.
Funkce 2

FOTBAL

Nulování bodů

+
Levý/Pravý Oba - -

Nulování času

Tl. PROG a oba

Start (stop) času

Tl. PROG

Přidání času

Tl. PROG a Pravý

Ubrání času

Tl. PROG a Levý

Prohození stran

Oba

Přidání bodů
Ubrání bodů

Levý/Pravý

--

-

-

++

Po stisku tl. Prog se spustí odpočet nastaveného času 0-99min.
Funkce 3

Funkce 4

TENIS

STOPKY

Ubrání bodů

+
Levý/Pravý -

Nulování

Oba

--

Prohození stran

Oba

++

Start /stop času

Jedno z tlačítek

Nulování

Oba

Pouze stop času

Jeden nebo oba

Přidání bodů

Levý/Pravý

++

+

nebo tl.

-

Prog

Plusové tlačítka po 1sec jsou opět aktivní a mohou zastavit nebo spustit čas.
Nulování oběma plus tlačítky je možné pouze přes ochranné diody.
Funkce 5

ČASOMÍRA

+

Start času

Levý nebo pravý

Stop času

Postupně (současně) oba

První stop

Krátce zobrazí

Nulování

Tl. PROG, oba +

L nebo P s časem

Odstartování lze provádět akustickým spínačem pomocí startovací pistole.
Funkce 6

TEPLOMĚR
HODINY

--

Střídavě zobrazuje Datum --- Čas --- Teplotu

+ přes diody

Funkce 7

ŠTAFETA

Start času

Levý nebo (a) Pravý

Stop času

Jednotlivě oba

+

První stop

-Střídavě zobrazí L a P čas

Nulování

Tl. PROG, oba

+ + přes diody

Pokud někdo před odstartováním nechtěně protne optozávoru, lze po 2sec odstartovat.
Pozor na špatně nastavené optozávory.
Funkce 8

Funkce 9

ODPOČET
ČASU

STOPKY
0-99hodin

+

Start odpočtu času

Levý nebo (a) Pravý

Nastavení a uložení

Tl. PROG a oba - - (uložení PROG)

Nulování

Tl. PROG, oba

Start času

Jedno z tlačítek

Nulování

Oba

Stop času

Jeden nebo oba

++

+ + přes diody

+

nebo tl.

-

Prog

Do nastavení lze vstoupit pouze u neodstartovaného odpočtu.

Nastavení času.

V Mode 6 stisknout

Oba ++

t"

…… a zobrazí se vpravo "

+/- čas.
Stisknout pro potvrzení Oba -Nastavit pomocí tlačítek +/- datum.
Nastavit pomocí tlačítek

(hh.mm)

(dd.mm.yy)

Roky se nastaví překročením 12 měs. při nastavování.
Stisknout pro potvrzení Tl.

Korekce zobrazené
teploty.

PROG

V Mode 6 stisknout současně PROG a obě tl.

-

Vlevo se zobrazí ⁰C a pomocí levého a pravého tl.

-

si nastavte korekci v desetinách stupně C. Po nastavení
stiskněte tl. PROG a hodnota se uloží.

Přepnutí funkce:

Současně tlačítka

Nastavení jasu:

Stisknout a držet Tl. Prog …. ubrání jasu levým

Prog .. Levý + .. Pravý +

+

…. přidání jasu pravým

Funkci a jas lze měnit pouze po vynulování.

+

Zapojení konektorů CNC. Všechny vstupy se aktivují připojením s GND.

Příklad ovládacích tlačítek… (lze změnit dle vašeho požadavku, nebo připojit vaše ovládání)

