BEDIENING SCOREBOARD - TURFSCHIP
OPSTARTEN
Sluit het scoreboard aan op het stopcontact. Zet met het ijzeren handeltje aan de rechterkant van
het bedieningspaneel het scoreboard aan.
Je ziet op het bedieningspaneel de letters verschijnen.
INSTELLEN SCOREBOARD VIA BEDIENINGSPANEEL

Instellen scoreboard in op de voorgeprogrammeerde stand voor Icehockey:
De voorgeprogrammeerde instelling is time 20:00, break 5:00, time down
-

Druk tegelijkertijd de twee knoppen Master Reset in en hou deze ingedrukt:

-

Als er nog een scoreboard actief was zie je nu in het display de sport (bijv. basketball) staan
en diverse instellingen. De letterknoppen onder het display corresponderen met een keuze
die het LED display aangeeft:

Kies voor EXIT (knop B) om de sport die staat ingesteld te resetten en naar het hoofdmenu te
gaan.
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-

Je ziet nu het volgende display:

-

Ga met ↑ (knop E) of ↓ (knop F) naar de juiste sport, ICEHOCKEY (in het midden zie je het
rode ledlampje naast de sporten ook mee verspringen).
Selecteer vervolgens deze sport met SELECT (knop G)

Als het goed is zie je nu in het display:

Uitleg Display:
Wedstrijdduur speelhelft aanpassen:
TIME (knop E)
Voer vervolgens de gewenste tijd in met het numerieke toetsenbord
Pauzetijd tussen speelhelften/wedstrijden instellen:
BREAK (knop F)
Voer vervolgens de gewenste tijd in met het numerieke toetsenbord
Klok laten aftellen:
TIME DOWN (knop G) zorgt ervoor dat je kunt wisselen tussen optellen (UP) of aftellen (DOWN).
Het is handig hier te kiezen voor DOWN omdat je dan ziet hoeveel tijd er nog te spelen is.
Zorg allereerst dat het LED-lampje brand bij de sport Icehockey (5e lampje van de sporten in het
midden van het bedieningspaneel).
Automatisch signaal (WERKT NIET!):
HORN MAN. (knop H) zorgt ervoor dat je switcht tussen MANual en AUTomatic.
Optie is vermoedelijk niet geïnstalleerd bij het Turfschip.
ANDERE TEKST IN LED DISPLAY?
Het kan zijn dat je in het LED display een andere tekst ziet staan (met Period en straffen e.d.). Druk
op MENU om weer de andere tekst te zien.
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TIJD STARTEN EN STOP PEN (1 E HELFT, RUST EN 2 E HELFT)
Voor ieder tijdsblok moet je handmatig de tijd starten. Dus per wedstrijd is dat de start voor de 1e
helft, de start van de rust en de start voor de 2e helft.

Start 1e wedstrijdhelft
Start de klok door aan de linkerzijde op de groene knop START te drukken en geef een fluitsignaal ten
teken dat de tijd is gestart.
De klok gaat nu aftellen, zowel op het bedieningspaneel als in op het grote bord in de zaal.
Na 20 minuten dien je zelf een signaal te geven dat de speeltijd is afgelopen (fluitje).
Pauzetijd 5 minuten
Vervolgens komt er 5 minuten (voor de pauze) in het display te staan.
Druk wederom op START om de pauzetijd in te laten gaan.
Geef een signaal af als de 2e helft binnen 1 minuut gaat aanvangen.
Start 2e wedstrijdhelft
Start de klok door aan de linkerzijde op de groene knop START te drukken en geef een fluitsignaal ten
teken dat de tijd is gestart.
Fluit bij het einde van de 2e helft (na 20 minuten) om aan te geven dat de speeltijd erop zit.
DE TIJD LOOPT BIJ ZAALHOCKEY ALTIJD DOOR, DUS DE STOPKNOP HEB JE NIET NODIG
SCORE BIJHOUDEN
De score hou je eenvoudig bij door aan de linkerkant van het
bedieningspaneel op – of + te drukken bij H (huis) of G (gasten).
Bovenin het LED display zie de score veranderen.
Deze wordt echter pas naar het scoreboard in de zaal over gebracht als
je op RESULT hebt gedrukt.
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