Časomíra ALLinONE SDH 2-3-4 dráhová
Funkce:
1. Hasičské stopky 0-9min (2 dráhy)
2. Odpočet přípravy (nastavitelný 1-99min) Dokončení zahouká 1sec a přepne na Funkci 1
3. Stopky 2-3-4 dráhy 0-9min, časy se odešlou do PC
4. Zobrazuje Čas-Datum-Teplota
5. Stopky 1 dráha 0-99min. Optozávora či tlačítko zastaví čas a odešle jej do PC.
6. Stopky 1 dráha 0-99min, ale každé protnutí optozávory 1/3 odešle čas do PC a 2/4 zastavuje.
7. Stopky AGILITY. Optozávora 1/3 startuje (po 5sec protnutí zastavuje) a 2/4 zastavuje čas.
8. Funkce stopky do 99hod kde stiskem tl. Start se zobrazí mezičas a každé protnutí opta odesílá
čas do PC, současně se odečítá čas odpočtu a poté krátce sepne výstup a znova začne
odpočítávat čas na pozadí (pro Motorsport). Nebo funkce rozstřel u dvouřadé časomíry.
9. Ukazatel SKORE, vstup L/P (1/2) načítá body, tl. Start spouští načítání času 0-99min, stisk tl.
Reset poprvé nuluje čas a podruhé vše.
10. Displej pro PC po RS232 (funkce se nezobrazuje, automaticky se přepne po přijmu dat)
Tato funkce není u dvouřadé časomíry.

Funkce ovládacích tlačítek:
PROG….přepínání funkcí (při nastavování času ukládá nastavené hodnoty)
MINUS...nulování-reset (při nastavování času ubírá čas)
PLUS…..ruční start
(při nastavování času přidává čas)
Kombinace:
ve Funkci 1
PROG + PLUS ….přidání jasu displeje
PROG + MINUS ....ubrání jasu displeje

ve Funkci 2
přidání času odpočtu
ubrání času odpočtu

PLUS + MINUS ….. ve Funkci 4 vstup do nastavení času. Po nastavení hodnoty
uložte stisknutím tlačítka PROG.
Pokud po zapnutí časomíry (při nápisu HELLO), podržíte tlačítko PROG, přepne se časomíra
ze 2 na 3 či 4 dráhy a opačně. Pokud se stiskne tlačítko MINUS, nastaví se „autostart“ odpočtu
času. V něm je možné odstartovat před dokončením odpočtu pomocí výstřelu z pistole.
Všechny nastavované hodnoty (autostart, jas, počet drah, čas odpočtu) jsou uloženy v paměti a
vyčteny při příštím použití časomíry.

…příklad ovládacích tlačítek…

Zapojení CNC konektorů u časomír pro vaše další možné využití.
Veškeré vstupy se aktivují spojením s GND.

