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Manual 
 

Sportmanöver 
Radioversion 

 

 

Information 
Detta dokument beskriver handhavandet av Westerstrands radiomanöver till BASIC LED-tavlor. 
 

Batteri 
Manöverapparaten har ett internt återuppladdningsbart litiumjonbatteri som laddas med den 
medföljande batterieliminatorn. När batteriet laddas lyser en röd LED på baksidan av 
manöverapparaten. När batteriet är fulladdad lyser dioden istället grönt. 
 
Försök aldrig att byta ut batteriet på egen hand. Batteriet måste alltid bytas ut av en servicetekniker 
och får endast bytas till ett batteri av samma typ. 
 
OBS! Om ett felaktigt batteri installeras i manöverapparaten kan detta leda till att produkten skadas 
eller orsaka eld! 
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Uppstart 
 
Innan manöverapparaten slås på måste resultattavlan startas. Starta sedan manöverapparaten 
genom att ställa brytaren på baksidan i ”ON”-läge. Vid uppstart visas alla tillgängliga sporter. Välj en 
sport för att starta den eller tryck på ”Meny” för att visa/ändra inställningar. 
  
Om resultattavlan inte är igång när manöverapparaten startar kommer felmeddelandet ”Fel: Radio 
utom räckvidd” att visas. I detta fall, stäng av manöverapparaten, slå på spänningen till resultattavlan 
och slå sedan på manöverapparaten igen. 
 
Om resultattavlan är på och manövern fortfarande visar ett felmeddelande, kontrollera att en och 
endast en resultattavla är ställd i ”serverläge”, se separat dokumentation. 
 

Ändring av inställningar 
 
Från startskärmen, tryck ”Meny” för att visa och ändra inställningar. 
 
Ändra ljusstyrka för manöverapparatens display 
Välj ”Skärmens ljusstyrka”. Ljusstyrkan kan anges från 1-95. Tryck på ”Ok” för att acceptera eller 
”Avbryt” för att gå tillbaka utan att ändra. 
 
Ändra tavlans ljusstyrka 
Välj ”Tavlans ljusstyrka”. Siffran 50 visas alltid först oavsett vilken ljusstyrka tavlan har då 
manöverapparaten inte kan läsa av ljusstyrkan från tavlan. Ljusstyrkan kan anges från 1-95. Tryck på 
”Ok” för att acceptera eller ”Avbryt” för att gå tillbaka utan att ändra. 
 
Sätt på eller stäng av knappljud 
Vid leverans är manöverapparaten inställd så att den piper vid varje knapptryckning. Detta kan 
avaktiveras eller aktiveras med hjälp av knappen ”Knappljud”. Den aktuella inställningen visas inom 
parentes efter knapptexten. 
 
Quickscore  
Funktionen ”Quickscore” kan aktiveras för att underlätta inmatning av individuella poäng då en tavla 
för att visa dessa finns. Om individuella poäng inte kan visas bör valet vara ”Av”. 
 
Ställa in vilka tavlor som används 
Om tavlor finns för att visa individuella utvisningar eller foul så måste detta ställas in i 
manöverapparaten. Detta är normalt inställt vid leverans. Välj knappen ”Moduler” för att aktivera eller 
avaktivera en modul.  
 
Ändra språk 
Tryck på ”Ändra språk” för att ställa in vilket språk som skall användas. Välj sedan språk. Detta är 
normalt inställt vid leverans. 
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Sportinställningar 
Sportinställningar kan ändras på två sätt: För att ändra inställningar permanent väljs 
”Sportinställningar” i huvudmenyn. För att tillfälligt ändra inställningar, starta en match och välj ”Ny 
Period/Avsluta” följt av ”Inställningar” och ”Sportinställningar”. De inställningar som ändras kommer att 
vara kvar till dess att sporten avslutas. 
  
Se manualen för respektive sport för att se vilka inställningar som finns tillgängliga. 
 
Realtid  
Tryck på knappen ”Realtid” för att ändra inställningarna för visning av realtid. Följande val finns: 

• Ställ in realtid: Tryck för att ställa in realtiden 
• Visa: Tryck för att visa realtiden på tavlan 
• Göm: Döljer realtiden 
• Automatisk visning på: Gör så att realtiden automatiskt visas på tavlan efter 8 sekunder när 

ingen match spelas. 
• Automatisk visning av: Inaktiverar den automatiska visningen av realtid. 

 
Segmenttest  
Segmenttestet är en testfunktion som innebär att alla siffrorna på tavlan konstant räknar från 0 till 9. 
Tryck på ”På” för att sätta på testet och ”Av” för att avbryta det. När testet pågår måste det först 
avbrytas innan någon match kan startas. 
  
Version 
Visar den aktuella programvaruversionen. 
 
Avancerade inställningar 
Lösenordsskyddade inställningar som endast kan ändras av servicetekniker. 
 
Batteriinformation 
Välj ”Batteriinformation” för att se information om batteriet. Manöverapparaten visar bland annat den 
återstående kapaciteten i batteriet. 
 
Radioaddress 
När fler än en manöver används måste dessa ha olika radio-ID:n. Detta ställs in genom att välja 
”Radioadress”. Fem olika ID:n kan väljas. Aktivera eller avaktivera ett ID genom att trycka på 
motsvarande numerisk knapp. 
 
Exempel: 
Radiomanövern skall skicka data till tavlor med ID1 och ID2 men visar ”12345”. Avaktivera de ID:n 
som inte skall användas genom att trycka på sifferknapparna 3, 4 och 5. Nu kommer endast 1 och 2 
visas på skärmen. 
 

Vad händer när manöverapparaten stängs av? 
Manöverapparaten sparar kontinuerligt all information i ett internt minne. Då den stängs av stoppas 
klockan och all information kan återställas vid uppstart. När manöverapparaten slås på visas frågan 
”Återställa data?”. Tryck ”Ja” för att återställa. Tavlan kommer automatiskt att uppdateras.  
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Vad händer när batteriet laddas ur? 
När batteriet laddas ur under en viss nivå stängs manöverapparaten av automatiskt. För att starta 
manövern igen måste laddaren anslutas. 
 
I vissa fall kan manöverapparaten startas igen utan att laddaren ansluts, men kommer då att stängas 
av igen efter några minuter. Om detta sker upprepade gånger i följd kan batteriet laddas ur så pass 
att manöverapparaten tillfälligt inte startar, även om laddaren är ansluten. Den kan då behöva laddas i 
upp till 30 minuter innan den startar igen. 


