Gebruiksaanwijzing BTX6015 Scorebord
Het scorebord is te bedienen met de draadloze afstandsbediening.
1. Sluit het scorebord aan op de netspanning.
2. Druk op START/STOP gedurende 3 seconden om de bediening aan te zetten. Er
begint een LED op de bediening snel te knipperen. Het scorebord start nu op met
de ingestelde wedstrijdparameters.
3. Druk op START en de wedstrijdtijd begint te lopen.
4. Met + en – linksonder kan de score van het thuis-team aangepast worden. Met de +
en – rechtsonder kan de score van het gast-team aangepast worden.
5. Druk op STOP om de wedstrijdtijd te stoppen.
6. Druk gedurende 3 seconden op RESET om de wedstrijdtijd terug te zetten.
7. Druk op OK gedurende 3 seconden om een nieuwe wedstrijd te starten.
8. Druk op < of > om tijdens een wedstrijd een time-out te activeren (als deze
ingesteld is). De time-out begint op het scorebord af te tellen. Om een time-out te
kunnen activeren moet de wedstrijdtijd eerst gestopt worden.
Instellen van een wedstrijdtype in het scorebord:
1. Bij het starten van een nieuwe wedstrijd met de OK-knop geeft het scorebord het
ingestelde type wedstrijd weer. Bv P8, 1x 10 minuten,
2. Met < en > kan een ander ingesteld wedstrijdtype gekozen worden.
3. Bevestig dit met OK.
Wijzigen parameters wedstrijdtype:
1. Druk gelijktijdig gedurende 3 seconden op < en > om naar het parameter-menu te
gaan. Het scorebord geeft nu de verschillende parameters weer. Bv P-, tP 10.
2. Met + en – kan een paramter gewijzigd worden.
3. Met < en > kan naar de volgende of de vorige parameter gestapt worden.
4. Bevestig met OK.
Weergave dagtijd:
1. Druk op OFF om de dagtijd weer te geven.
2. Druk nogmaals op OFF om opnieuw de wedstrijdtijd weer te geven.
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De volgende parameters kunnen ingesteld worden:
Scorebord Parameter
Waarde
TP

Periodetijd

1 .. 99 minuten

NP

Aantal periodes

1 .. 99

Co

Optellen of aftellen

UP (optellen) of do (aftellen tot 0:00)

CP

Cumulatieve periodettijd: tweede
N (niet), Y (activeren)
periode doortellen in tijd, bv van 45
t/m 90 minuten

Et

Extra-time: verlenging

0 .. 99 minuten

nE

Aantal verlengingen

0 .. 99

to

Time-out tijd

0 .. 99 seconden

nt

Aantal time-outs per team

0 .. 99

HS

Weergave dagtijd en score of
wedstrijdtijd en score

Y: weergave dagtijd en score
n: weergave wedstrijdtijd en score

Hn

Geluid van de interne hoorn

Y: geactiveerd
n: uit

nS

Aantal punten per set

0: geen score management
1 .. 99 maximum aantal punten per set

AFSTANDSBEDIENING
De afstandsbediening is voorzien van een twee 1,5V AA9 Volt alkaline batterijen.
Voor een goede werking van de afstandsbediening dient de batterij eenmaal per jaar
vervangen te worden.
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