HANDLEIDING AB4SW DRAADLOZE BEDIENING
Standaard functies:
Schakel het scorebord in door deze aan te sluiten op 220 Volt.
Het scorebord kent de volgende modes:
1. Mode voetbalscorebord instellen speeltijd
2. Mode voetbalscorebord met optellende speeltijd
3. Mode scorebord voor korfbal, aftellend vanaf 30 minuten
4. Mode scorebord voor hockey, aftellend vanaf 17,5 minuten
5. Mode dagtijd en dimmen
6. Mode dagtijd en score
7. Mode stopwatch
8. Standby
Indien de LEDS gedoofd zijn (scorebord in standby mode) en de resest knop gedurende langere tijd
wort ingedrukt, worden bovenstaande modes doorlopen. Indien de gewenste mode bereikt is kan men
de reset knop loslaten.
Met de start/stop knop kan de speeltijd worden gestart of gestopt. Door middel van het kort indrukken
van de thuis knop en de gasten knop gaat de score thuis of score gasten met een punt omhoog. Door
middel van het lang indrukken van de thuis knop en de gasten knop gaat de score thuis of score
gasten omlaag. Het scorebord kan worden gereset indien de speeltijd niet loopt en de reset knop kort
wordt ingedrukt. De speeltijd kan worden verlaagd indien de speeltijd niet loopt en de start/stop knop
lang wordt ingedrukt.
Voor scoreborden waarbij de speeltijd enkel in minuten wordt weergegeven (2 karakters voor
speeltijd) is het starten en stoppen van de speeltijd als volgt zichtbaar. Wanneer bij een stilstaande
speeltijd op de start/stop knop wordt gedrukt, knipperen de karakters een aantal maal in een laag
tempo. Hieraan kan men zien dat de speeltijd is begonnen met op- of aftellen. Wanneer bij een
lopende speeltijd op de start/stop knop wordt gedrukt, knipperen de karakters een aantal maal in een
hoog tempo. Hieraan kan men zien dat de speeltijd is gestopt. Voor deze scoreborden zijn de modus
4 t/m 7 niet beschikbaar.
1. Mode voetbalscorebord instellen speeltijd
Indien de LEDS gedoofd zin (scorebord in standby mode) en er wordt op reset gedrukt komt het
scorebord in mode voetbalscorebord met optellende speeltijd. Gedurende de eerste 3 seconden
wordt de speeltijd getoond in de tijddisplays. Nu kan de speeltijd aangepast worden. De 2 tijddisplays
tonen het aantal minuten voor de eerste helft. Bij opstarten wordt in tijddisplays 45 getoond (speeltijd
1e helft: 0 – 45 minuten en speeltijd 2e helft: 45 – 90 minuten).
Door kort indrukken van de thuis knop kan men nu de speeltijd per minuut laten oplopen. Door lang
indrukken van de thuis knop kan men nu de speeltijd per minuut laten aflopen.
Voorbeeld: Vanuit standby mode druk op reset totdat 45 in de tijddisplays verschijnt. Druk nu meteen
herhaald op gast totdat bijvoorbeeld 30 in de tijddisplay verschijnt. De speeltijd in de 1e helft loopt van
0-30 minuten en in de 2e helft van 30-60 minuten.
2. Mode voetbalscorebord instellen speeltijd
De speeltijd loop standaard op van 0 tot 45 minuten (voetbal) en na afloop van de 1e helft, indien weer
op start/stop gedrukt wordt van 45 minuten naar 90 minuten.
Indien tijdens de wedstrijd de speeltijd opnieuw moet worden ingesteld (bijvoorbeeld door
spanningsuitval) moet de start/stop knop worden ingedrukt en vastgehouden. De klok loopt nu op in
hele minuten (seconden staan op 00). Zodra degewenste tijd is bereikt, moet deze knop worden
losgelaten en kan de klok op de stand weer worden gestart en gestopt.

3. Mode scorebord voor korfbal
Indien men de reset knop ingedrukt houdt komt het scorebord in de korfbal mode met aftellende
speeltijd vanaf 30 minuten.
Indien tijdens de wedstrijd de speeltijd opnieuw moet worden ingesteld (bijvoorbeeld door
spanningsuitval) moet de start/stop knop worden ingedrukt en vastgehouden. De klok loopt nu af in
hele minuten (seconden staan op 00). Zodra degewenste tijd is bereikt, moet deze knop worden
losgelaten en kan de klok op de stand weer worden gestart en gestopt.
4. Mode scorebord voor hockey
Indien men de reset knop ingedrukt houdt komt het scorebord in de hockey mode met aftellende
speeltijd vanaf 17,5 minuten.
Indien tijdens de wedstrijd de speeltijd opnieuw moet worden ingesteld (bijvoorbeeld door
spanningsuitval) moet de start/stop knop worden ingedrukt en vastgehouden. De klok loopt nu af in
hele minuten (seconden staan op 00). Zodra degewenste tijd is bereikt, moet deze knop worden
losgelaten en kan de klok op de stand weer worden gestart en gestopt.
5. Mode dagtijd en dimmen
Indien men de reset knop ingedrukt houdt komt het scorebord in de mode dagtijd en dimmen.
Voor het instellen van de dagtijd wordt de thuis knop gebruikt om de uren in te stellen (kort indrukken
is uur erbij, lang indrukken is uur eraf) en de gasten knop wordt gebruikt om de minuten in te stellen
(kort indrukken is minuut erbij, lang indrukken is minuut eraf).
Om de LED’s van het scorebord feller te laten branden wordt de start/stopknop kort ingedrukt. Om de
LED’s van het scorebord te dimmen wordt de start/stopknop lang ingedrukt. Wanneer het scorebord
in gedimde stand uit wordt gezet dan blijft deze in gedimde stand staan.
6. Mode dagtijd en score
Indien men de reset knop ingedrukt houdt komt het scorebord in de mode dagtijd en score. Hierbij
wordt de dagtijd weergegeven en kunnen ondertussen de scores worden bijgehouden door middel
van de knoppen thuis en gasten.
7. Mode stopwatch
Indien men de reset knop ingedrukt houdt komt het scorebord in de mode stopwatc.
Voor het instellen van de tijd wordt de thuis knop gebruikt om de minuten in te stellen (kort indrukken
is minuut erbij, lang indrukken is minuut eraf) en de gasten knop wordt gebruikt om de seconden in te
stellen (kort indrukken is seconde erbij, lang indrukken is seconde eraf).
Na het indrukken van de start/stop knop begint de tijd af te tellen. Vervolgens springt de tijd weer
terug naar de ingestelde tijd.
8. Standby
Indien men de reset knop ingedrukt houdt komt het scorebord in de standby mode. De LED’s zijn dan
gedoofd. Deze stand wordt ten zeerste aanbevolen indien het scorebord niet in gebruik is.

LET OP! Het scorebord niet uitschakelen door middel van de voedingsspanning! Het
scorebord moet continu op spanning blijven staan, dit is voor het behoud van de elektronica.

