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2 Innstilling av utstyret  

Denne dokumentasjonen beskriver som om Timy-klokken har printer og at resultattavle er oppkoblet. 
Har din installasjon ikke disse elementene, ser du bort fra den de delene av dokumentasjonen. 
 

2.1  Innstilling av Timy 
 
• Slå på Timy  ved <START>tasten 
• Velg programmet STOPWATCH  vha. opp/ned pilene  
• Bekreft med  <OK>tast (grønn eller rød)  
• Nullstill minnet ved å bekrefte med YES (F0-tasten). Trykk deretter en tilfeldig tast. 
• Still inn klokkeslett og bekreft med  <OK>tast (grønn eller rød) 
• Still inn dato og bekreft med <OK>tast (grønn eller rød) 
• Start klokken (synkroniser) med å taste <START>  
 
Kontroller at parametersettingen er riktig, ved å gå inn i Timy’s meny ved å trykke på menytasten. 

Meny-tast 
Flytt markør opp og ned 
Gå til neste under-meny 
Gå tilbake til foregående meny-nivå 
Bekreft innstilling 
 

Gå helt ut av menyen ved å taste menytasten igjen.  
 
 
2.1.1 Startnummer på start : UP  
  
CLASSEMENT  PREC-ROUNDING START     MANUELLY  
GENERAL CHANGE HEAT FINISH   >UP  
CANNELS  STN-AUTOMATIC AUTOMATIC-TIME   DOWN 
DISPLAY 
 
 
2.1.2  Startnummer på mål : FINISH 
  
CLASSEMENT  PREC-ROUNDING START     MANUELLY  
GENERAL CHANGE HEAT FINISH     START  
CANNELS  STN-AUTOMATIC AUTOMATIC-TIME >FINISH 
DISPLAY 
 
 
2.1.3  Visningstid på tavlen 
 
Angir hvor lenge tiden skal vises på tavle (og klokke) før, klokken skifter til neste løper (forutsetter 
at Startnummer ved mål =FINISH) 
Angis i sekund SS. 
  
CLASSEMENT  RUNNING TENTH  
GENERAL DELAYTIME 1  
CANNELS  DELAYTIME 2  
DISPLAY 
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2.1.4  Printer 
 
Under denne type tidtaking, ønsker en at tider skal skives på printeren:  
  
CLASSEMENT  PRINTER-MODUS  PRINTER OFF  
GENERAL PRINT STARTTIME > PRINTER ON 
CANNELS  AUTO LINE FEED 
DISPLAY START  LOGO 
INTERFACE 
PRINTER 
PROGRAMS 
 
 
2.1.5  Skriv start-tider  
 
Valg om start-tid skal skrives umiddelbart ved start (i tillegg til ved målgang) 
  
CLASSEMENT  PRINTER-MODUS  PRI START OFFPRINTER OFF  
GENERAL PRINT STARTTIME > PRI START ON 
CANNELS AUTO LINE FEED 
DISPLAY START  LOGO 
INTERFACE 
PRINTER 
PROGRAMS 
 
 
2.1.6  WTN  
 
Sett at WTN modulen i Timy er i funksjon: 
 
PROGRAM  WTN-POWER  OFF 
STOPWATCH     > ON 
WTN    
KEYBOARD-LOCK 
 
 
2.1.6  WTN –innstillinger , TEAM 
 
Sett inn et felles TEAM nummer for wtn-modulene i alt utstyret. 
 
PROGRAM  WTN-POWER   Angi felles TEAM nummer for 
STOPWATCH  -    alle WTN-enhetene (Timy, fotoceller, 
WTN   TEAM    tavle-WTN) 
KEYBOARD-LOCK     TEAM=1 
         
 
 
Still inn hver parameter og bekreft. 
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2.2  Innstilling av fotoceller PR1aW  
 
Påse at funksjonsmåte står på ”Norm” (bryter opp) når fotocellen skal brukes med 
refleks. 
 
 START-fotocelle 
 Innstilt på : TEAM = 1 og Timing Channel = 0 
STOPP-fotoceller 
 Innstilt på : TEAM = 1 og Timing Channel = 1 
 
Fotocellene er forhåndinnstilt som dette. 
 
Slå på fotocellene (”On”), sikt inn slik at lampen ”Sig/Bat” lyser grønt og fest. 
Se for øvrig egen manual for dette. 
 
 
 
2.3  Innstilling av WTN-DB for tavle 
 
Dersom WTN-DB benyttes, skal TEAM 
også stilles inn på denne 

 
Forhåndinnstilt på : TEAM = 1 

  
 
 
 
 
Dersom WTN-DB ikke benyttes, kobles tavlen til Timy med 2-lederkabel : 
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3. Bruk av systemet 
 
 

3.1 Oppstart 
 
Slå alltid Timy3 klokke på først. Se pkt 2.1 overfor. 
 
Slå deretter på fotoceller og koble til WTN-DB til tavlen. 
 
WTN-modulene synkroniserer seg nå selv. La det gå noen minutter før tidtakingen begynner. 
 
Påse at innstillinger i pkt 2. er riktig. 
 
 

3.2 Forklaring av Timy-skjerm/display 
 

 
3.2.1 Start display (1) 
 
Angi startnummer fra 1 opp til 9999. Dersom nytt startnummer angis, kvitter med <grønn OK>-tasten. 
 
Pil opp  Dette startnummer har ikke startet. Neste startnummer telles automatisk oppover med +1.. 
Pil ned  Dette startnummer har ikke startet. Neste startnummer telles automatisk nedover med -1. 
U  Dette startnummer har startet  
blank  Dette startnummer har ikke startet. Ingen automatikk i startnummer (dvs. at dette  

startnummer blir stående ette start, og indikator skifter til U) 
 
 
3.2.2 Mål display (2) 
 
Viser startnummer til mål, og anvendt tid til denne. 
Tastes inn startnummer 0, vises klokketid. 
Kvitter med <rød OK>-tasten når startnummer angis. 
 
 
3.2.3 Tid-liste (3) 
 
Hver deltaker som har startet, vises i kronologisk rekkefølge. RT (”run time”) betyr at det er anvendt tid. 
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3.2.4 Funksjoner for tid-liste 
 
Taskes en av disse tastene, vises siste stoppede tid i toppen av tid listen 
 
Tastes disse 2 tastene samtidig, vises fra toppen i listen.  
 
Tastes disse 2 tastene samtidig, vises bunnen i listen.  
 
Tid listen ruller framover ett startnummer 
 
Tid listen ruller bakover ett startnummer 
 
 
3.2.5 Kommandolinje (4) 
 
Kommandolinje for spesielle funksjoner. 
 
 

3.3 Innjustering av fotocellene 
 
Når fotocellene skal justeres inn mot reflektorene, kan det komme signal til klokken som oppfattes som start- 
og stoppsignal. For å unngå at dette ”forstyrrer” startrekkefølgen på klokken (bruker startnummer du har 
tenk å bruke til tidtaking), kan det være lurt å sette klokken til et startnummer som helt sikkert ikke skal 
benyttes. 
 
 
3.3.1 Forslag til prosedyre 
 
Forslag til fast prosedyre når fotocelle skal justeres, både ved igangsetting og underveis i stevnet: 
 
A) Noter deg startnummer som klokken har klar for start, kalt ”Neste Startnummer”. 
 (ved oppstart vil dette være 1) 
 
B) Tast inn startnummer 9000 og kvitter ved Grønn-OK-tasten 
 Tast inn startnummer 9000 og kvitter ved Rød-OK-tasten 
 
C) Utfør innjustering av fotocelle(ne). Det vil underveis komme inn start- og stoppsignal på 

startnummer 9000. 
 
D) Klargjør tidtakerklokken til fortsatt tidtaking ved : 

Tast inn startnummer ”Neste Startnummer” og kvitter ved Grønn-OK-tasten 
Tast inn startnummer ”Neste Startnummer” og kvitter ved Rød-OK-tasten 
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3.4 Praktisk tidtaking (uten uforutsette hendelser) 
 
Vi forutsetter at Timy klokken er satt opp slik som beskrevet i pkt. 2.  
Dersom parameter (f.eks. STN-AUTOMATIC innstillinger) endres, vil klokkens funksjonalitet også 
forandres. 
 
 
3.4.1 Start 
 
Start-fotocellen  Brytes 
Start-display  Viser kort U som indikator, og (neste) startnummer økes med 1, og er klar (pil opp) 
Mål-display  Løpende tid starter 
Tid liste  Løpende tid starter 
Tavle (D-LINE) Løpende tid starter 
 
 
3.4.2 Mål 
 
Mål-fotocellen   Brytes 
Mål-display  Løpende tid stopper på anvendt tid 
Tid liste  Løpende tid stopper på anvendt tid 
Tavle (D-LINE) Løpende tid stopper på anvendt tid 
 
Display-delaytime (se pkt.2) angir hvor lende stuttiden skal vises. Når denne er overskredet skjer følgende:  
 
Mål-display  Viser neste startnummer og tid er nullstilt. 
Tavle (D-LINE) Viser neste startnummer og tid er nullstilt. 
 
Det er klart for neste deltaker, og denne sekvensen pkt. 3.4 gjentas. 
 
 

3.5 Falsk start-signal 
 
Dersom noe/noen bryter start-fotocellen før deltaker skal starte, kan dette takles på flere måter: 
 

• Stopp den falske starten vha. <STOPP>-tasten på Timy. Man er klar for nytt startnummer. 
• La dette startnummer forsette, uten at målgang skal foretas. 

Påse at dette startnummer også hoppes over på mål-displayet (angi riktig startnummer og kvitter 
med <rød OK>, eller ta fram neste startnummer med <rød OK> 

• Tast da forrige startnummer (det med falsk start) og kvitter med <grønn OK>-tasten. 
Tast så <CLR>-tasten. Kvitter med <grønn OK>. Startnummer er tilbake til ”klar for start”. 
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4. Slett alle data i klokken 
 
Dersom en ønsker å slette alle data/tider i klokke, gjøres dette best og enklest uten å slå av klokken. 
 
Gå inn i menyen ved hjelp av <MENY>-tasten: 
 
CLASSEMENT  PROGS ON OFF CLR MEMORY     
GENERAL GPS LEAP YES  Bekreft med rød/grønn <OK> 
CANNELS  CLR MEMORY     
DISPLAY 
 
 

5. Slå av 
Timy slås av ved å holde inne <STOP>-tasten, inntil du blir bedt om å bekrefte for avslutning 
 
Husk også å slå av fotocellen. 
 


