Bruksanvisning Stramatel på under 40
punkter!

1. Trykk på grønn knapp. (startknappen oppe i hjørnet!
2. Fransk språk i display
a. Trykk 9 + 23
3. Ny melding kommer kanskje
a. Trykk 0
4. Mode Radio – Nå søker den etter Klokketavla
5. Vent til den rullerende menyen
6. Hold inne knapp 27 (PROG) i to sekunder for å gå til innstillinger
7. velg så under Configuration Language à Grønn knapp 23 for å se valg
a. velg 1 for engelsk
8. trykk så 2 for håndball.
9. Nå vil du se i fem sekunder se innstillingene som er satt.
10. Er du fornøyd, trykk 9
11. Skal du gå gjennom innstillinger på nytt trykk 0
12. trykk så null igjen
13. Velg 0 (COUNT UP) for opptelling eller 9 for nedtelling (COUNTDOWN)
a. 9 er vanlig.
14. PERIODS ADDING UP
a. à Velg 0
15. TIME LEFT BEFORE MATCH START (Nedtelling til kamp)
a. Legg inn ønsket tid, men 10 sek holder sikkert
b. Velg så 23 (Grønn V knapp)
16. DURATION OF PLAY PERIODS
a. Skriv inn kamplengde, eksempelvis 25 min. Trykk så velg. (23)
17. DURATION OF TIME OUTS (lengde på Timeout)
a. Velg 1 min
b. Trykk så 23 (grønn knapp)
18. CLEAR TIME OUT (TO)
a. Trykk 9 (yes)
19. DISPLAY nb. Of TO
a. Velg 9 (Vise)
20. DISPLAY TO/ Rest time
a. Velg 9 (yes)
21. Exdu STOP TIMER
a. Velg 0 (da kan du sette 2 minuttere uten å stoppe kampen.
22. PROGRAM DURATION (ekstraomganger)
a. Kan stå på 5 min.
b. Velg med 23 (grønn knapp.)
23. Da får du en ny oversikt over innstillingene du nå har valgt. Dette får du nå et valg om du vil
lagre eller spille med.
24. Save data og velg 23 hvis det er noe nytt.
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a. Velg så et navn som du kan finne tilbake til senere. Dette finner vi ikke igjen, så
kanskje like greit å bare velge play og fikse hver gang inntil vi har oppdatert
duppedingsen.
ANDROID CONNECTION
a. Har du en androide telefon (Ikke IPHONE) så kan du koble til denne med en ledning.
Dette må du ha med sjøl.
b. Her er det lettere å skrive inn eksempelvis lagnavn og velkomstbeskjed.
HOME TEAM og GUEST TEAM
a. Gi navn til lagene.
b. Koble til tastatur for å få til dette, M funker ikke eller bruk telefon
c. Velg 23 Grønn knapp når du er fornøyd
Start Match. Trykk 18. Da ser du 1 omgang på tavla.
Trykk 18 igjen for å starte. Klokka skal gå.
MÅL
a. Trykk 10 for hjemmelag eller 26 for bortelag.
b. Fjern mål ved å trykke C først (16) og 10 eller 26 for hjemme og bortelag.
TIMEOUT
a. Trykk 18+19+17
Trykk 18 for å starte Matchen igjen.
UTVISNINGER
a. For 1 ganger 2 min à trykk 13 for hjemmelag og 23 for bortelag.
b. Ved ny to minutter velg så 12 for nummer to på hjemmelaget og 24 for bortelag.
c. Ved en 3 utvisning så velger du 14 for hjemmelag og 22 for bortelag. På
Fjernkontrollen ser du ikoner for fengselet i rødt. I displayet ser du antall x for
displayet.
d. Fjern en 2 minutter ved å holde inne 16 og 13 for hjemmelaget og 16 og 23 for
bortelaget. (knapp nummer 16 har en stor C på seg for å indikere at det er clear og
brukes til flere oppgaver)
For å gå videre til neste omgang etter pause trykker du 28
for å avslutte kampen trykker du 15 og 16 sammen.
Hold inne 27 i et par sekunder for å komme tilbake mot menyen igjen. Dette kan være litt
kjeitete, så prøv et par ganger.
Du får først opp valget med nye innstillinger i samme sport.
hold inne 27 igjen for å komme helt ut i menyen
trykk 27 igjen for å endre på rulleteksten på klokken som er aktiv før og etter kamp, samt
under pausen.
Husk å skru av Hele greia når du er ferdig! Lykke til!

