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1. Check tidtagerbordet er indstillet til håndbold

2. Check/indstil spilletid - Tryk Sport-> Indstillinger -> "Periode nr. 2 + 2EP" er korrekt
indstilling til 2 halvlege

3. Tryk Periode nr. 2 + 2EP. Check periode ved hjælp af piletaster - her er korrekt indstillet
periode 1 til 20 minutter. Tryk på piletast for at vælge periode 2.

4. Tilret spilletid for periode 1. Tryk Min og ret ved hjælp af piletaster eller tastatur. Godkend
på Enter. Gentag for periode 2, godkend med Enter. Tryk Esc for at komme tilbage.

5. Start af kamp - tryk Start og tryk Nej for download af tidligere kamp

6. Sæt Start/Slut knappen til Slut, og når dommer er klar og kampen fløjtes igang,
sættes Start/Slut knappen til Start, og tiden kører
7. Mål til Hjemme, tryk +1 i venstre side, mål til Gæster, tryk +1 i højre side

8. Fjern mål til Hjemme, tryk Shift og -1 i venstre side, fjern mål til Gæster, tryk Shift og -1 i
højre side

9. For stop af tiden, sæt Start/Slut knap til Slut.
10. Udvisning til Hjemme, tryk symbol med hånd i venstre side. Tryk F2 for 2 minutter, F1 for 4
minutter. Tryk på Enter sætter udvisningen igang. Hvis tiden er stoppet, startes udvisningen
først, når Start/Slut knappen står på Start. Udvisning til Gæster, tryk symbol med hånd i
højre side og gentag step 10.

11. For flere udvisninger, gentag step 10 - udvisningstider ses i displayet

12. Skift til 2 halvleg(periode), sæt Start/Slut knap til Slut. Tryk Prd, tryk Ingen nulstilling, tryk
Ingen Pause og tidtagerbord er klar til 2. halvleg. Tiden startes på Start/Slut knappen.
13. Når kampen er færdigspillet, tryk Esc, tryk Ja til at forlade kampen - tidtagerbordet er klar til
næste kamp😊

