
                                Emit printer og aflæserenhed.  
 
Betjeningsvejledning  når emitudstyret bruges til trænings- og  klubmesterskabsløb.  
Hvis udstyret skal tilkobles PC, kontaktes klubbens PC specialist.   
 
Aflæserenheden (nr. 250) forbindes til printeren med ledningen påmonteret den 9 polede 
substik. Aflæserenheden tændes ved at vende  9 volt batteriet under batteridækslet på 
undersiden, så den får korrekt forbindelse til metalpolerne på aflæserenheden; der høres en 
kortvarig pibetone når aflæserenheden er klar. 
 
Printeren tændes med afbryderen på venstre side, og den grønne powerlampe skal nu lyse. 
Hvis den gule battery lampe også lyser, er der for lidt strøm på det indbyggede batteri og det 
må lades op før videre brug  (ladetid 16 timer), da det ellers hurtigt vil gå hel tom. Hvis der 
ikke er tid nok, kan man dog måske klare sig med færre ladetimer, hvis det kun er til et 
klubmesterskabsløb.  Ladestikket tilsluttes i venstre side af printeren.  Det er lettest at oplade 
printeren i kufferten, da laderen er fast monteret der, og netledningen i kufferten tilsluttes så 
220V.  Printeren vil som regel være nyopladt når kufferten med emit-sysemet afhentes hos 
mig til et klubmesterskabsløb, eller hvis jeg medbringer kufferten på løbsdagen, men hvis 
kufferten afhentes flere dage før løbet for at banelæggerne kan afprøve systemet derhjemme, 
er dette dog ikke sikkert;  om der skal lades, aftales så når kufferten afhentes.  
Hvis batteriet er tomt, og man har 220V til rådighed på løbsstedet, kan man tage laderen ud 
af kufferten og slutte til printeren, og  efter nogen tid, når der er ladet nok på batteriet til at 
printeren kan skrive, kan man nu udskrive så længe laderen er tilsluttet. Hvis der er mere 
end ca.  50 - 100 løbere der skal printes ud, er det nødvendigt at have laderen tilsluttet 
permanent, da der ikke er strøm nok på batteriet til så mange udskrifter, selv med hel opladt 
batteri.    
 
Udskrivningen foregår ved at lægge emit brikken i aflæserenheden (nr. 250), og printeren vil 
da udskrive mellemtiderne og samlet tid.  Man kører papiret frem ved at trykke på den røde 
�paper feed� knap på printeren, så papiret kan afrives.  Hvis man vil have flere udskrifter fra 
samme emit brik, lægges brikken igen i målposten (nr. 100), og derefter igen i aflæserenheden 
(nr. 250). På denne måde kan man få det antal udskrivninger man ønsker, men man skal dog 
være opmærksom på, at den sidste mellemtid i emit brikken, forsvinder hver gang brikken 
lægges i målposten og udskrives.  Den samlede løbstid bevares dog altid, uanset antal 
udskrivninger på denne måde, det er kun mellemtiderne der gradvis forsvinder.  Hvis man vil 
have flere udskrifter med alle mellemtider, må man lægge en fremmed brik i aflæserenheden, 
før den ønskede ilægges næste gang.   
 
På venstre side af printeren er der en firkantet åbning med adgang til  8 vippekontakter. De 
er til at omstille printeren til forskellige formål;  evt. omstilling skal foretages med slukket 
printer.  Normal er de alle nede undtaget nr. 4, der skal være oppe.  Hvis man ønsker større 
udskriftstyper vippes knap nr. 5 op, det giver dog færre udskrifter pr. batteriopladning, så 
det bruger vi som regel ikke. 
 
Husk efter løbet at afbryde aflæserenheden ved at endevende batteriet, så der er strøm på 
også til næste løb.  Der er reservebatteri og reservepapirrulle i kufferten.  Papiret skal 
monteres så der afrulles fra undersiden af rullen når den ligger i printeren, ellers kommer der 
ingen skrift på papiret.  Papiret isættes lettest, hvis man klipper papiret skråt før det stikkes i 
papirindgangen.  Papiret køres så frem med �paper feed� knappen. 
 
Start- og målpost går i dvale og lukker for strømforbruget, når de ikke har været i brug et 
stykke tid.  Det er derfor meget vigtigt, at der ikke opbevares emitbrikker i kufferten sammen 
med posterne, da de vil forhindre dvaletilstanden, hvorved batterierne hurtigt bliver tømt, så 
start- og målposterne ikke mere kan bruges.              
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