1. Ställa in matchtid

1) Tryck Knapp E - Ställ in matchtid (15 min) - Tryck ENTER

2) Tryck Knapp F - Ställ in paustid (5 min) - Tryck ENTER

3) Tryck Knapp G - (Anger om tiden ska räknas upp eller ner). Välj,
räknas upp - Tryck ENTER

4) Tryck Knapp H - Ska stå på auto - Tryck ENTER

ENTER

5) Tryck Knapp A - Sparar inställningarna

2. Starta klockan och registrera mål

1) När domaren blåser igång - Tryck start Grön knapp - Starta klockan

2) Vid mål - Tryck stop Röd knapp - Stoppa tiden

3) Tryck Knapp + H = Hemmalag gör mål
Tryck Knapp + G = Bortalag gör mål
Siffran 1 anges i fönstret för det lag som har gjort mål
4) När domaren blåser igång efter mål - Starta tiden - Tryck start Grön
knapp

STOP

5) Tryck knapp Result - För att få upp resultatet på resultattavlan.

START

3. Utvisningar

1) Tryck stop Röd knapp - Stoppar tiden.

2) Tryck knapp C eller D beroende på om hemmalag eller
bortalag får utvisning

3) Ange spelare - Tryck vilken siffra som helst - Tryck ENTER

4) Ange utvisningstiden, tex 2 min, tryck knapp A - Tryck ENTER
Utvisningstiden kommer upp på resultattavlan
STOP

START
ENTER

5) Starta klockan när domaren blåser igång spelet - Tryck start
Grön knapp
Utvisningstiden börjar att räknas ner på resultattavlan.

4. Avbryta/nollställa utvisningstid

1) Tryck stop Röd knapp - Stoppar tiden.

2) Tryck knapp C eller D beroende på om det är hemmalag eller
bortalag som är utvisad, och dess tid ska nollställas

3) Ange spelarnummer (den siffra som angavs vid
utvisningstillfället) - Tryck ENTER

4) Tryck knapp G - Reset - Tryck ENTER
Utvisningstiden förvinner från resultattavlan
STOP

START
ENTER

5) När domaren blåser igång spelet - Starta tiden -Tryck start
Grön knapp

5. Timeout

1) Tryck stop Röd knapp - Stoppar tiden.

2) OBS! Utförs när spelarna har kommit till båset!
Tryck knapp F eller G beroende på om hemmalag eller bortalag
tar timeout.
Tiden sätts igång direkt på resultattavlan
3) Efter slut av timeout - När domaren blåser igång spelet - Starta
tiden -Tryck start Grön knapp

STOP

START
ENTER

6. Starta/avbryta tid periodvila

1) När signalen går för slut av period - Tryck start Grön knapp
Tiden för periodvila startas på resultattavlan
2) När periodvilan är slut och domaren blåser igång matchen Tryck start Grön knapp
Tid för period startar på resultattavlan
3) Om pausen ska brytas i förtid (domaren blåser igång matchen
innan periodvilan är slut) - Tryck stop Röd knapp - Tryck knapp
Reset - Tryck ENTER

4) När domaren blåser igång spelet - Starta tiden -Tryck start

Grön knapp

STOP

START
ENTER

