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Grundläggande användning

Slå på konsolen:    Tryck på 

Stäng av konsolen:   Tryck på              och

Välj sport:  Tryck på pekskärmen
eller på de blåa och gula knapparna 1-4

Avsluta sport:    Tryck på              och                   och sedan

Starta/stoppa spel:    Tryck på              eller  

Lägg till/dra bort poäng för hemmalaget: Tryck på              eller        

Lägg till/dra bort poäng för bortalaget  Tryck på              eller 

Återställ matchtid:    Tryck på               och     och sedan 

Manuellt signalhorn:   Tryck på

Ångra det senaste valet:   Tryck på 

Navigera i menyerna på NAUCON-1000-enheten

Val av sport eller hem-
malagsfunktion

PÅ/AV

Manuellt 
signalhorn

Tidsåter-
ställning

Stoppa 
match

Starta 
match

Match-
återställning

Meny

Konfiguration

Dra bort poäng för hem-
malaget

Lägg till poäng för hem-
malaget Ångra ändringar Ange ändringar

Välj funktion Lägg till poäng för 
bortalaget

Dra bort poäng för borta-
laget

Val av sport eller borta-
lagsfunktion
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Navigating the menus of the NAUCON-1000 unit

Sport Select or 
Home Function

ON/OFF

Manual 
Horn

Time 
Reset

Stop 
Game

Start 
Game

Game 
Reset

Menu

Setup

Subtract Home 
Score

Add Home Score
Undo changes Enter changes

Select function Add Guest Score

Subtract Guest 
Score

Sport Select or 
Guest Function

Basic use
Turn ON console:  Press 

Turn OFF console:  Press   and

Select sport:  Press the touch screen 
or the blue and yellow buttons 1-4

Exit sport: Press            and    and then

Start/stop game:   Press   or  

Add/subtract home score: Press   or        

Add/subtract guest score: Press   or 

Reset game time:  Press            and       then 

Manual horn:   Press

Undo last choice:  Press 
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Redigera hemmalagets/bortalagets laguppställning
Menyn för hemmalagets/bortalagets laguppställning kan nås från alla 
sporter, genom att man trycker på knappen Edit home/guest team 
edit lineup (Redigera hemmalagets/bortalagets laguppställning) i 
sportinställningsmenyn (bild 1).

När tryckt på knappen visas ett fönster med alternativet att ändra namnet 
på laget/spelarnas nummer och namn (bild 2).

Funktioner för hemmalagets/bortalagets laguppställning
När du redigerar hemmalagets/bortalagets laguppställning är följande 
funktioner tillgängliga.

Lagets namn: Tryck på knapparna för att ändra lagets namn. När du valt 
den här funktionen visas ett tangentbord där lagets namn kan anges. Det 
går att ange upp till 32 tecken (som i bild 3).

Spelarens namn: Tryck på knapparna för att ändra den specifika 
spelarens namn. När du valt den här funktionen visas ett tangentbord där 
spelarens namn kan anges. Det går att ange upp till 20 tecken (bild 3).

Spelarnummer: Tryck på knapparna för att ändra det specifika 
spelarnumret. När du valt den här funktionen visas ett numeriskt 
tangentbord där spelarnumret namn kan anges. Det går att ange numren 
0-99 (bild 4).

Standardnamn och -nr: Tryck på knappen för att återställa alla namn och 
nummer till standard (bild 2). 

USB-import: Den här funktionen importerar laguppställningstexter för 
hemmalag/bortalag som har sparats på en USB-pinne.

Om du vill importera sparade laguppställningstexter för hemmalag/bortalag 
sätter du in en USB-pinne och trycker på USB-importknappen (bild 2).

USB-export: Den här funktionen exporterar laguppställningstexter för 
hemmalag/bortalag till en USB-pinne.

Om du vill exportera laguppställningstexter för hemmalag/bortalag sätter du 
in en USB-pinne och trycker på USB-exportknappen (bild 2). 

Redigera reklam
Menyn för reklam kan nås från alla sporter, genom att man trycker på knappen Edit advertising 
(Redigera reklam) i extramenyn (bild 5).

När du väljer det här alternativet visas ett komplett qwerty-tangentbord. Max. 1000 tecken kan anges. 
Reklamtexten visas i hemmalagets/bortalagets textdisplay.

bild 1

bild 2

bild 3

bild 4

bild 5
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Editing home/guest team lineup
The home/guest team lineup text menu can be accessed 
via all sports, by pressing the edit home/guest team lineup 
button placed in the sport setup menu (fig. 1).

When selected, a window is displayed with the option to edit 
the team name/player numbers and names (fig. 2).

Home/guest team lineup functions
When editing home/guest team lineup, the following 
functions are available.

Team name: Press the buttons, to edit the team name. 
When selected, a keyboard is displayed where the team 
name can be entered. It is possible to enter up to 32 
characters (like fig. 3).

Player name: Press the buttons, to edit the specific player 
name. When selected, a keyboard is displayed where the 
player name can be entered. It is possible to enter up to 20 
characters (fig. 3).

Player numbers: Press the buttons, to edit the specific 
player number. When selected, a numeric keyboard is 
displayed where the player number can be entered. It is 
possible to enter the numbers 0-99 (fig. 4).

Default names & no: Press the button, to reset all names 
and numbers back to default (fig. 2). 

USB import: This function imports home/guest team lineup 
texts that have been saved on a USB-key.

To import saved home/guest team lineup texts, insert a 
USB-key and press the USB import button (fig. 2).

USB export: This function exports edited home/guest team 
lineup texts to a USB-key.

To export home/guest team lineup texts, insert a USB-key 
and press the USB export button (fig. 2). 

Editing advertising
The advertising menu can be accessed via all sports, by pressing the edit 
advertising button placed in the extra menu (fig. 5).

When selected, a full qwerty keyboard is displayed. Max. 1000 characters can be 
entered. The advertising text is shown in the home/guest team text display.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5
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Felsökning

 D1, Huvud
Om D1-lampan är släckt:
Kontrollera säkring F3.

D2, 230 VAC LED
Om D2-lampan är släckt:
Kontrollera huvudströmmens anslutning.

D3, 12 VDC Signalhorn
Om D3-lampan är släckt:
Kontrollera säkring F1.

D4, 24 VDC Siffra
Om D4-lampan är släckt:
Kontrollera säkring F2.

D5, 24 VDC för NAUCON-1000
Om D5-lampan är släckt:
Ta bort alla kontakter anslutna till J2, J3 och J4. 
Om D5-lampan tänds kan det finnas en trasig 
krets i kablarna eller i NAUCON-1000.

D6, Datakommunikation
Om D6-lampan är släckt:
Inga data tas emot.

D7, Intern funktion
Om D7-lampan är släckt:
Interna enheter i resultattavlan kan vara 
skadade.

D8, Trådlös kommunikation
Om D8-lampan är släckt:
Inga radiosignaler tas emot. Kontrollera att 
NAUCON-1000 är påslagen.

Laddning
Vid laddning av NAUCON-1000-kontrollpanelen, anslut strömförsörjningen (artikelnr. 92050080).

Hela innehållet i den här användarhandboken kan komma att ändras. 

För support - besök www.nautronic.se!


