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Sportmanualer  
 

För LED och Elektromekaniska resultattavlor 
 

Basket, Handboll, Volleyboll, Futsal, Innebandy, Ishockey, Tennis, Badminton, Bordtennis, 
Inomhusfotboll, Korfboll och Minifotboll 
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Generell information 
 

Gemensamt för alla sporter 
 
= Hemmalag 
 
= Bortalag. Tryck för att uppdatera resultattavlan 

   
 
= Acceptera / Ja / Fortsätt 
 
 
= Nej / Avbryt 
 

 
= Manuell signal. Sirenen ljuder i ca. 3 sekunder. 
 
 
= Realtidsinställningar. Följande val kan göras: 
 

  [Start]  Visar realtiden på tavlan. Om automatisk realtid är inaktiverad blankas tavlan. 
[Stop] Tar bort realtiden från tavlan och visar matchinformation. 
[Yes] Ställ in realtiden och aktivera automatisk visning av realtid. 

  [0]  Inaktivera automatisk visning av realtid. 
Automatisk visning av realtid innebär att tavlan släcker ner matchinformationen och börjar visa 
realtid några sekunder efter att manöverapparaten kopplas ur. 
 
= Starta ny match eller avsluta. Tryck på knapp [New Match]. Om en ny match skall spelas, tryck 
[Yes]. För att avsluta, tryck [No]. Du kan sedan välja en ny sport.  
 

 
Som option finns handtag för start, stopp och manuell signal och handtag för 
enbart start och stopp. 
 
Tryck på START för att starta matchklockan. 
 
Tryck på STOP för att stoppa matchklockan. 
 
Tryck på SIGNAL för manuell signal. Sirenen kommer att ljuda under ca 3 
sekunder. 
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Handboll 
20957-04 

 

 
 

Displayöversikt 

 
 

Tidtagning 
Klockan startas och stoppas med knapparna [Start] och [Stop] eller genom att använda 
START/STOP-handtaget. 
 

För att ändra periodtiden och/eller räkningsriktning, tryck [Match 
Time]. Ange ny periodtid och acceptera med [Yes]. 
  
 
Välj sedan räkningsriktning. Tryck [No] för att växla mellan 
nedräkning och uppräkning och tryck sedan [Yes] för att acceptera. 

 
Tid och räkningsriktning återställs till standardinställningar då sporten avslutas. 

Matchtid     20:00.0 

Matchtid     20:00.0 
Nedräkning N/J? 



 WESTERSTRAND SPORTSYSTEM Dokument: 4285sv01.docx 
 Författare: CF 
 Multisport och Basic Datum: 2017-01-25 
 Page: 13 av 35 
 Sportmanualer   

 
 
 

 
WESTERSTRAND URFABRIK AB   
 

Box 133 Tel. 0506 48000  Internet:  http://www.westerstrand.se 
545 23  TÖREBODA Fax. 0506 48051  E-Mail:  info@westerstrand.se 

Poäng 
 
 

 

Poäng läggs till med [Score]-knapparna. Använd -knappen för att lägga till poäng för hem- eller 

bortalag. Använd -knappen för att ta bort poäng.  
 

Utvisning 
 

 
 
 
 

 
Tryck på [2 min]-knappen för att starta en 2-minuters utvisning. Flera utvisningar kan matas in 
samtidigt. Tryck på [Start] för att starta utvisningarna. 

 
Tryck på [No:]-knappen för att lägga till en personlig utvisning eller en utvisning med annan 
längd än 2 minuter. Mata in spelarnummer och tryck på [Yes]. Ange sedan utvisningens längd 
antingen genom att trycka på [2 min]-knappen eller valfri siffra. Flera utvisningar kan anges 

samtidigt. Tryck på [Start] för att starta nedräkningen. 
 

 Tryck på [�0]-knappen för att ta bort en utvisning. Tryck på [No]-knappen tills önskad 
utvisning visas och tryck sedan [Yes] för att bekräfta borttagningen. 
 

Max fem utvisningar per lag kan matas in. Max två utvisningar per lag kan visas åt gången i 
manöverapparaten. Om extra moduler för att visa utvisningar finns kan max två utvisningar per lag visas 
på dem. Om inga utvisningsmoduler finns, visas endast en utvisning per lag på resultattavlan. 
 
För redigering av utvisningar, se stycke ”Korrigera tider”. 

Ny halvlek 
Tryck på knappen [Period] för att starta en ny halvlek. Ange period-nummer och acceptera med 
[Yes]. Frågan ”Återställa tid” visas. Tryck [Yes] för att återställa tiden till noll. Tryck [No] för 
att fortsätta utan att ändra tiden. 

Time-out 
Använd [Time Out]-knapparna för att starta en time-out för antingen hemma- eller bortalaget. 
Matchklockan behöver inte stoppas. Acceptera med [Yes]. En nedräkning kommer att startas. 
Nedräkningen kan stoppas med [Stop]-knappen. I displayen på manöverapparaten kommer 

asterisker att visas, en för varje time-out (*, **, ***). 
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Korrigering av tider  
För att korrigera matchklockan eller utvisningar eller för att korrigera antal time-outs, tryck på 
knappen [Change]. Detta kan endast göras när matchklockan är stoppad.  
 

Matchtiden visas. Ange den korrekta tiden med det numeriska tangentbordet och acceptera med [Yes].  
 
Nu visas pågående utvisningar i tur och ordning. För att automatiskt justera utvisningarna efter 
matchklockan, tryck [No] för att stega förbi dem. För att manuellt ändra en utvisningstid, tryck [No] tills 
den utvisning som skall ändras visas. Ange spelarnummer och acceptera med [Yes]. Ange sedan 
utvisningstiden och acceptera med [Yes].  
 
Nu visas texten ”Time-out –H/G?”. Tryck på [Time Out]-knappen för ett lag för att ta bort en time-out 
eller tryck [No] för att avsluta.  

  


