
 VOORBEREIDING
     Sluit het scorebord aan op het lichtnet en schakel het scorebord in (schakelaar op I)
    Wacht enkele seconden tot het scorebord klaar is voor gebruik (initialisatie).
    Het scorebord is reeds voorgeprogrammeerd voor basketball dus GAME-SELECT toets NIET gebruiken!*
           oMDATIndien de SHOTCLOCK niet op [00] staat moet deze eerst gedeactiveerd worden. Dat doen we door 

in het blauwe shotclockgedeelte de seconden met             alsnog terug te zetten naar [00]
 BEDIENING KLOK 

Druk op                      om de klok te STARTEN of te STOPPEN

M+1 en M-1 pas indien nodig de wedstrijdtijd aan in MINUTEN
S+1 en S-1 pas indien nodig de wedstrijdtijd aan in SECONDEN
RESET TIMER zet de wedstrijdklok terug naar 10 minuten voor 

de start van een nieuwe periode (kan ook voor de rust gebruikt worden)
CLEAR  en 1/10 SEC  deze toetsen gebruiken we niet! 

 BEDIENING SCORES

(GUEST)SCORE (HOME)SCORE / Twente Buzzards

foutief opgeteld punt corrigeren

      LINKS     RECHTS

HANDLEIDING ELEKTRONISCH TAFELSCOREBORD  - TWENTE BUZZARDS



 BEURTELINGS BALBEZIT (BALVAST / voorheen SPRONGBAL)

Druk op          en           om het 'beurtelings balbezit' op het bord
aan te geven (vervangt de oude houten pijl)

Afwisselend gaat er een driehoekje oplichten links of rechts naast de tijdwaarneming
Let op:     SET en SET     knoppen gebruiken we niet!

 TEAMFOUTEN

         LINKS om de teamfouten van de GASTEN in te voeren
         RECHTS om de teamfouten van de BUZZARDS in te voeren

Druk op FOUL CLR   na iedere periode om de teamfouten te herstellen. Als er een fout wordt gemaakt 
in het toekennen van teamfouten druk dan ook op deze toets en voer opnieuw het aantal teamfouten in

 PERIODES

Druk op           om de periode (max. 4) in te stellen

Er gaan 1, 2, 3 of 4 ledjes branden. 

 GELUIDSSIGNAAL

Druk op           om een extra geluidssignaal af te geven voor een wissel of time-out

De sterkte van het geluidssignaal kan met de volume-toets geregeld worden.

* Het scorebord is reeds voorgeprogrammeerd voor basketball. Indien de instellingen niet correct zijn, 
dan moet het scorebord opnieuw geprogrammeerd worden.
• Druk eenmaal op GAME SELECT . De led naast timer & score knippert
• Druk op CLEAR . Stel vervolgens de timer in met M+1/M-1 en S+1/S-1 [10:00] en stel de balbezittimer in 
   met S+1/S-1 in het shotclockmenu [00]
• Druk op START/STOP in het timermenu om de timer en de balbezittimer te starten en laat beide 
   enkele seconden lopen. Druk opnieuw op START/STOP in het timermenu
• Druk op RESET TIMER en RESET SHOT CLOCK . Het scorebord geeft de laatst opgeslagen weergave weer
• Druk meerdere keren op GAME SELECT  om het instelmenu te verlaten en de instellingen op te slaan

Druk op


