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Funktionsöversikt 
 

 
 
Huvudfunktioner fotboll 
´ 
             ON / OFF (knapp på sida) 

1. F1 – Ljusstyrka nivå 1-9, Nivå 0 = automatisk.   (Ändra ej inställt värde) 
2. F2 – Ingen funktion 
3. Öppnar timer menyn 
4. PERIOD – Vid ny halvlek, tryck en gång period, tavla ställer sig på 45,00 
5. Aktiverar signalhorn (OBS ej standard, kräver signalhorn) 
6. F3 – Släcker/tänder matchuret (OBS viktigt att inställning “Show real time” = ON) 
7. F4 – ingen funktion 
12. Gäster poäng +1 (upp) eller -1 (ner) 
19. Hemma poäng +1 (upp) eller -1 (ner) 
20. ESC - Tryck 3 gånger. Välj ” New Game” + Enter. Matchuret nollställs (Ny match) 
21. Navigering i menyn - rulla upp 
22. Navigering i menyn - rulla ner 
23. ENTER – bekräftar ändringar 
24. START – startar matchtiden 
25. STOP – stannar matchtiden 
8-11, 13-18, 26-27 Numrerade i övre högra hörnet för att mata in siffror. 
Övriga funktioner är avsedda för andra sportgrenar 
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Generella meny-knappar 
 
ESC – Backar till föregående meny, utan att spara parametrar 
ENTER – Sparar parametrar, därefter visas föregående meny 
GULA PILAR (upp och ner) – navigerar i menyn upp/ner  
 
 
 
 
Justering av tider, TIME 
Tangenten TIME – har några undermenyer: 
 
-Warming up 
Ställ in en tid för uppvärmning tex 10,00 
Tavla räknar ned när du startar och stannar automatiskt när tiden når ner till 0:00. 
 
-Enter current time 
Ändra befintlig matchtid. 
 
Exempel: 
För att ändra matchtid till 48,30, gå in på TIME - Enter current time. 
I menyn använder du navigeringspilarna och Enter (ESC för att ångra) 
Tryck på tangent 4+8+3+0+Enter (välj tangenter med svart sifferruta) 
 
-AutoStop 
Inställning för matchtid som räknar upp.  
AutoStop = 1 Innebär att matchtiden stannar automatiskt efter varje period. 
AutoStop = 0 Innebär att matchtiden fortsätter att räkna upp till manuellt STOP sker. 
Matchtid som räknar ner kommer alltid att stanna automatiskt vid 0:00. 
 
-Adjust RT Clock 
Ger dig möjlighet att ställa in realtidsklockan. 
 
- Show real time  
Visar realtid i stället för matchtid. 
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Huvudmenyn - Inställningar 
ESC – tryck tre gånger för att komma till huvudmenyn 
 
-Continue game 
Återgår till matchvisning och är redo att fortsätta 
 
-Start new game 
Starta en ny match, nollställa matchtid och resultat 
 
-Configuration 
 Period - Periodlängd 45:00 (standard) 
  Time way – Upp eller nedräkning av matchtid 
 No of Period – Antal perioder (1-9) 
 
-Language 
Välj språk du vill ha i kontrollpanelen 

       English, German, Czech, Finish, Italian 
 
-Keyboard Type  
Välj tangentborstyp för rätt teckenuppsättning 
(Kräver tillbehör: PC-tangentbord för skriva tex. lagnamn) 
English, German, Czech, Finish 
 
-Scorer console 
Typ av resultattavla. Måste alltid vara inställd på värdet 0  
 
 
 
Laddning och drifttid 
 
En kontrollpanel som är fullt uppladdad men som står oanvänd under en längre period har 
en viss självurladdning beroende på omgivningstemperatur mm. Därför rekommenderar vi 
att du i god tid laddar den trådlösa kontrollpanelen innan och/eller under match. 
  
En helt urladdad kontrollpanel tar 10-12 timmar att ladda upp till 100% 
 
Om LCD-skärmen varnar ”Low battery” samtidigt som kontrollpanelen ljuder ”BEEP” bör du 
ansluta den till laddning för att undvika att få ett avbrott under pågående match. 
 
En fullt uppladdad kontrollpanel har en drifttid på 10-12 timmar, vilket motsvarar 6-7 
matcher vid normalt användande. 
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Tillbehör (Engelska) 
 
 
PC tangentbord 
 

 
 

 
Keyboard functions for soccer 
 
ESC – Pressing 3 times enter main menu  
F1 - Home score +1  
F5 - Guest score +1  
F9 - Enter to time menu  
F10 - Period +1 
F12 – Enter to team names menu  
CTRL LEFT - Start game time  
SHIFT- Hold for oposit function  
ENTER – Confirm changes  
CTRL RIGHT – Stop game time 
 
 
 
Team names     
  
For scoreboard models that have team names, by pressing 'Teams' (PC keyboard - F12) will 
activate two options:  
Home team  
Guest team  
 
Choose team and enter name with PC keyboard. You can see team names also on CKN display. 
Maximum length of team name is 12 characters.  
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Player numbers and names   
 
For scoreboard models that have players numbers and/or players names, pressing ’Player 
numbers’ button (PC keyboard – PAGE DOWN, CKN foil keyboard button - F3) will activate five 
options:  
 
Home players – Home team players numbers and names menu  
Guest players – Guest team players and names menu  
Default players - Predefined players numbers  
Clear guests – Clears players numbers and names only of guest team  
Clear all – Clears all players numbers and names  
 
Choose team and than select player position from 1 to 18 for chosen team.  
Enter player number from 0 to 99 and confirm with ‘ENTER’. Then cursor will appear in the 
name field. Now you can enter player name using PC keyboard and press ‘ENTER’ to confirm. 
Otherwise you can leave player name field blank by pressing ‘ENTER’ to skip this option. 
Maximum length for player name is 20 characters.  
Option Default player sets players numbers on predefined values (from 4 to 21). By choosing 
this option, names of the players will be cleared.  
Option Clear guests clears players numbers and names only for guest team.  
Option Clear all clears all players numbers and names.  
 
 
Display commands: 
 
Using PC keyboard, it’s possible to send several commands to the ID or RTNM displays.  
Press DispList button (‘Q’) to enter to the list menu. Selected list became active display list.  
Press EffectList button (‘W’) to enter to the effect menu. Selected effect will appear on the 
display (will be inserted into the current display list).  
 
Buttons Effect1 – Effect8 (‘1’ – ‘8’) are shortcuts for effect menu. Pressing any of this buttons 
will start appropriate effect animation on the display immediately.  
*More information about ID and RTNM displays, as well as list and effect possibilities, find in 
‘Display studio manual’ and in ’UP125_Using_matrix_display_as_sport_scoreboards’ template 
delivered with scoreboard. 

 
 

 


