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”SNABBGUIDE” 
för drift av kontrollpanelen NT-PULT 

Uppstart: När kontrollpanelen är ansluten startar den i den senast valda sporten,
eller i den valda sporten som standard.

Ändra sport: Tryck   + samtidigt.
Tryck  för att komma till huvudmenyn.. 
Med &  byta mellan sport 
Tryck  för att välja sport.  

Inställningar: För att ändra inställningar på speltid, manuell / automatisk tuta etc., se 
"Inställningar" längst ner i den här handboken.

Tryck  eller 

Tryck  eller   på H(hem) eller G(gäst) sida.Tryck  för att uppdatera poängen 
på resultattavlan.

Tryck   eller 

 

Allmän drift:

 Start / Stop matchtid: 

Poäng:

Time-out: Utvisning / 

fel: Tryck  k  eller 

 för att starta H(hemma) eller G(gäst) time-out.   

för att tilldela H(hemma) eller G(gäst) spelare en 
utvisning eller fel. 

Nästa period (halvlek): När förste perioden (halvlek) är slut, tryck  efterföljt av  för att starta 
nästa period (halvlek). 

Tryck 

Tryck 

 +  samtidigt för att nollställa poäng och tid.   

(Används endast om manuell tuta är valt. Se “Inställningar” nederst 

Återställ match: 

Tuta (manuell): 

Korrigeringar: 

i guiden). 

Tiden kan korrigeras under matchen. Stoppa tiden: tryck . 
Tryck därefter . Ange den nya tiden med hjälp av siffertangenterna 

 Bekräfta med. . 

Tryck  före någon tangent  från  för att återställa inmatningen.
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Särskild drift, volleyboll och tennis: 

Serve: Serveindikatorn växlar automatiskt till laget som har vunnit den sista poängen. 
Tryck  H(hem)  eller G(gäst) för att ändra visningsläget. 

Särskild funktion, Vattenpolo:: 

Utvisning: Tryck  eller  för att tilldela H(hemma) eller G(gäst) spelare en utvisning.

Särskild funktion, ishockey: 

Utvisning: Tryck  eller  för att tilldela H(hemma) eller G(gäst) spelare en utvisning. 
Ange spelarnummer och bekräfta med. . Tryck  ,  ,  ,  ,  eller 
för att välja tid för utvisningen. Bekräfta med . 

************************************************************************************* 

Använda NTSSR-kontrollknappen för skottklockor (24 s. Klockor): 

Start/Stop 24 sek. ur: Tryck “Start/Stop” knappen på kontrollhandtaget.

Återställ 24 sek. Klocka:  Tryk “Reset” knappen på kontrollhandtaget. 

************************************************************************************* 

Uppsättning: 

För att ändra den allmänna inställningen måste systemmastern återställas. Tryck   samtidigt. 

Ställ in matchtid: 

  

Try ck      skriv in den nya önskade matchtiden med hjälp av siffertangenterna. 
Bekräfta med för att spara den nya generella matchtiden.

 Tryck för att välja om matchtiden ska räknas upp 

Tryck för att växla mellan auto och manuell tuta. 

Tryck på (EXIT) & sen 

Ställ in matchtid, upp/ner:Tryck 

Ställ tutan, aut./man.: Tryck 

Inställning klocka:                 Tryck  (SETUP). Med  &  skifta mellan 
Inställningsmöljligheterna. Tryck  när det står “Ställ klockan”. 

Ange aktuell tid  med numreriska tangentbordet. Bekräfta med . 

Spara / Avsluta: Tryck  för att spara ändringar  Tryck  för att lämna utan ändringar. 

************************************************************************************* 

För ytterligare detaljer. Läs den kompletta bruksanvisningen. 
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