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Printer
Printerstation (avläsningsenheten) inkl kabel
Kabel mellan Printer och Printerstation
Kabel mellan Printerstation och dator (9SUB)
Strömkabel 230volt
Strömkabel 9volt för NiMH-batteri
Magnet
Off-bricka
Clear backup bricka
Print results bricka
Papper

Funktioner
- Direktutskrift från löparbricka
- Resultatlista direkt från Printern
- Brickdata från Printerstationen till PC
- Laddning av det interna batteriet

Direktutskrift från löparbricka
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koppla in kabeln mellan Printern och Printerstationen
Anslut strömkabeln.
Starta Printerstationen genom att föra magneten över Sportident märket på ovansidan tills signal ko mmer.
Starta Printern genom att trycka på knappen "ON" på ovansidan.
Grön lampa skall lysa med fast sken. (Om lampan är gul är det för lite ström, batteriet urladdat)
Läs av en löparbricka. Efter 1-2 sekunder skall utskriften komma.
Printerstationen stängs enkelt av genom att "stämpla" med den lila Off-brickan i hålet.

Resultatlista direkt från Printern
Genom att ”stämpla” med brickan ”print results” skriver printern ut en resultatlista där alla brickor sorteras efter
sluttiden (måltid-starttid)
Gör så här:
Före träningen/tävlingen tömmer man minnet i Printerstationen genom att ”stämpla” med brickan ”clear
backup”.
Avvakta klarsignal från printerstationen (4 korta pip) innan ni börjar använda den. Tömningen kan ta åtskilliga
sekunder beroende på hur många brickor som finns lagrade i Printerstationen.
För att få ut en resultatlista ”stämplar” man med ”print results” brickan. Printern skriver då genast ut en
resultatlista.
OBS! Glöm inte att tömma printerns minne före träningen/tävlingen eftersom det hela tiden lagras brickor i
denna. Max är 509 brickor, därefter skriver den över den först lagrade.

Brickdata från Printerstationen till PC
Printerstationen kan lagra 509 löparbrickor. När Printerstationen är full skrivs den första brickan över, dvs. det
kan hela tiden finns de senaste 509 löparbrickorna i Printern. Man kan läsa in alla brickdata som har lagrats i
Printerstationen till en PC med t.ex. OE2002 installerat.
1.
2.
3.

Anslut Printerstationen med hjälp av den extra kabeln till datorns com-port.
Starta Printerstationen genom att föra magneten över Sportident märket på ovansidan tills signal kommer.
Starta programmet i datorn och se Användarhandbok Träning för mer info.

Före nästa användningstillfälle måste minnet i Printerstationen nollställas.
Se Användarhandbok Träning.

Laddning av det interna batteriet
Printern är försedd med ett internt batteri som klarar att skriva ut cirka 200 löparbrickor på en uppladdning. När
du använder det interna batteriet får printern hälften så snabbt jämfört med när du använder 230volt. Gör så här
för att ladda det interna batteriet:
1.
2.

Anslut strömkablen för 230 volt.
Tryck på power knappen på printerns ovansida i minst 5 sekunder tills den börjar blinka. Detta indikerar att
det interna batteriet laddas.

Efter cirka 10 timmar är batteriet laddat och lampan övergår till att lysa med fast sken.
Det går inte att använda printern under tiden som den laddas.
Lycka till med användandet av denna Printer!
Sportident International AB, telefon 08-654 71 40

