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Forbind kablet mellem aflæser og printer som vist på billedet. Kablet skal forbindes i ”B” 

indgangen på aflæseren.  Aflæseren tændes ved, at trykke på on knappen ca. 2-3 sek; efter 

kort tid vises den aktuelle tid i øverste display. Printeren tændes med den sorte knap i venstre 

side; den grønne lampe i printeren lyser og systemet er nu klar til brug.  

Brikaflæsning foregår ved, at lægge brikken på aflæseren som vist på billedet, hvorved 

printeren  udskriver mellemtider og sluttid. Bemærk, at tiden nederst på udskriftet ikke er 

løbetiden, men derimod tiden fra nultid til aflæsning. Løbetiden er den tid der står ud for 

tallet 100 (målbrik tid), lige over den nederste tid. 

Ønskes flere udskrift af samme løber trykkes på feltet ”D” (reprint e-card). 

 

Det er forekommet nogle gange, at aflæseren har nægtet at aflæse en brik, hvis den har stået 

ubenyttet i nogen tid. Hvis det sker slukker og tænder man for aflæseren (på on knappen), 

hvorefter den igen arbejder normalt. 

Nyt papir ilægges printerens papirholder ved, at trykke samtidig på de to låseclips på siden af 

låget over papirrullen og trække opad. Papiret skal afrulles nedefra og stikke ud under låget, 

ellers skrives der ikke på papiret.  Der vil som regel være en ny rulle papir i emit kufferten. 

Hvis rullen er for stor må man afrulle så meget papir, at rullen kan være i holderen. Det 

afrullede papir kan rulles sammen og genbruges. 

Ønskes flere oplysninger om udstyret må man læse den originale vejledningen der ligger i 

kufferten.  

 

Printeren vil som regel være opladt når udstyret hentes hos mig. Som kontrol kan man 

tilslutte laderen i venstre side af printeren og tilslutte netledningen til laderen og til 230 volt; 

hvis lampen i laderen lyser grønt er printeren fuldt opladt; hvis lampen lyser rødt er 

opladning i gang, og man lader så laderen være tilsluttet til lampen lyser grønt. 

Aflæseren har indbygget batteri der ikke skal oplades. Vi får så se hvor længe det varer før 

der skal foretages noget med den.  Husk at slukke for aflæser og printer efter brug. 
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