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A Multitalent verseny találatjelző gép megfelel a FIE szabályainak és a FIE által
hitelesítve van. A MultiTalent találatjelző rendszer az alap, edző találatjelzőt
kiegészítő oldalpanelekkel modulszerűen felépítve, távkezelővel ellátva, eredmény és
idő kijelzős berendezéssé alakíthatjuk.
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Összeszerelés:
A MultiTant Basic találatjelzőt párosítható a kiegészítő oldalpanelekkel együtt.
Ezekkel kiegészítve az alap gépet, verseny sportolásra is alkalmas gépet kapunk,
mérkőzés idő, mérkőzés számok, találatok, büntetőlapok és kedvezményezett
kijelzéssel. A MultiTalent Basic alapgépet az oldalsó csatlakozó lapok cseréjével lehet
alkalmassá tenni a kiegészítő oldalak csatlakoztatására. Az oldallapokon a 4db banán
aljatok kívül a 15 pólusú D.SUB csatlakozóknak is szerepelni kell. A színes banán
anya csatlakozóknak és az anya D.SUB csatlakozóknak az alapgépen, az APA
csatlakozóknak a kiegészítő kijelzőkön kell szerepelni. Értelemszerűen, szemből
nézve a piros a bal, a zöld csatlakozók a jobb oldalra kerülnek.

Az alapgépet és a kiegészítő oldalpaneleket egy segédállványra kell szerelni. Az
összecsatlakoztatott gépet az állványon lévő kulcsnyílású csatlakozókkal rögzítjük az
alábbi sorrendben:

Először az alapgépet helyezze az állványra. A készülék hátulján lévő, függőleges,
kulcs-nyílású lyukakat helyezze az állvány megfelelő csapjaira és engedje, hogy saját
súlyától az állványra csússzon.
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Az oldalpaneleket oldalról kell az állványra csúsztatni úgy, hogy szintén az
oldalpanelek hátulján lévő de vízszintes kulcs-nyílású furatok az állvány megfelelő
csapjára helyezzük és óvatosan a csatlakozók egybecsúszásával toljuk a helyére. Az
oldalpaneleket az állványon a kék nyíllal jelzett szabadon mozgó tájoló csapok
biztosítják kicsúszás ellen. Az összetolás alkalmával az állványt kicsit emeljük meg,
hogy a csap visszacsússzon a fészkébe. Az összetolás után, az asztalra helyezve az
állványt a csap a doboz alján elhelyezett furatba tolódik.
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A készülékhez opcionális kiegészítőként magasított állványt is tud rendelni. Az
állványt szintén kulcs-nyílású csapokkal lehet összeszerelni.
Először a talpakat helyezze a lábakra, majd a lábakat egyesével az alapállványra és
legvégül a középső összekötő elemet helyezze a helyére.
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Csatlakozók:

Az oldalpanelek csatlakoztatása után a fegyvernemi csatlakozókat és a tápfeszültség
csatlakozó aljzatát a gép hátulján találja.

Kijelzők:
Az alapgépen található bekapcsoló gombbal tudjuk ki és bekapcsolni a komplett
készüléket.
Bekapcsolás után az oldal kijelzőkön láthatóak a számok, melyeknek jelentése a
következő:
Nagy kék számok: Az eredmény kijelzés.
Bal oldali panel dupla, piros számok: a két szám az aktuális mérkőzésszámot és a
küzdelmek összes asszószámát jelölik. Tehát az 1-3 jelentése, az első mérkőzés egy
három mérkőzéses küzdelemből. A küzdelmek beállításánál 1-től 9-ig lehet számot
megadni.
Bal oldali panel szimpla, piros szám: A beállított mérkőzés alapidő.
Jobb oldali panelen a négy piros szám a mérkőzések idejét jelzi. Futó óra.
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Működtetés:
Bekapcsolás után és a küzdelmek vagy mérkőzés megkezdése előtt egy Resettel és a
mérkőzés számok illetve a mérkőzés idő beállítással kezdeni.
Első lépés: FN+Reset. Ekkor minden szám alaphelyzetbe áll, a büntető pontok és a
kezdeményezett jelzés törlődik és az oldal paneleken a piros számok 3 másodpercig
villognak. Ez alatt az idő alatt kell beállítani:
- mérkőzés számot: Match +- növeli, FN+ Match +- csökkenti a mérkőzés
számot. Körmérkőzések esetén a mérkőzés számot 1-re kell állítani.
- mérkőzés idejét: Sec .+1-1 növeli, FN+Sec.+1-1 csökkenti a mérkőzések
alapidejét. Percben értendő.
A három másodperc leteltével vagy az FN+Reset újbóli megnyomásával tárolódnak a
beállított értékek és megszűnik a villogás.
El lehet kezdeni a mérkőzést a Start/Stop gomb megnyomásával.
A futó óra indulását és megállítását illetve az idő leteltét hangjelzés is jelzi. A
mérkőzési idő letelte után a zsűrinek kell indítani az 1 perces pihenő időt a Pause
gomb megnyomásával. Szükségszerűen a gomb újbóli megnyomásával az 1 perces idő
a végére állítható, így folytatódhat a küzdelem.
Az utolsó mérkőzés idejének letelte után ha az eredmény döntetlen, engedi a gép a
kedvezményezett sorsolását. De csak abban az esetben ha a letelt idő döntetlen
eredménnyel zárul! A kezdeményezett sorsolást a Priority gomb megnyomásával lehet
indítani, amit a gép automatán sorsol. A sorsolás után az óra 1 percre áll és kezdődhet
a hosszabbítás.
A mérkőzés idejét 3 karakter jelzi 2:45 tehát 2 perc és 45 másodperc van hátra a
mérkőzésből. Amikor a mérkőzés az utolsó 10 másodperchez ér a futó óra átvált 4
karakteres kijelzésre, így a századmásodpercek is kiírásra kerülnek. Tehát például a
08:35 kijelzés 8 egész 35 századmásodpercet jelent. Az időt, szükségszerűen a
mérkőzés közben is lehet állítani a Sec .+1-1 és az FN+Sec.+1-1 gombokkal.
Passzív vívás kezelése: Ha a zsűri passzív vívást ítél meg, leállítja az órát és CARD
gomb hosszú megnyomásával tud büntető kártyát adni, amit a gép a P-CARD felirat
mögött egy sárga, illetve két piros LED-del jelez. A passzív büntető lapok az FN +
CARD gomb hosszú, együttes megnyomásával visszavonhatóak. A készülék hang és
fényjelzéssel tud a zsűrinek figyelmeztetést adni az egy perces passzív vívás lejárta
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előtt, négy rövid hangjelzéssel és találat kijelzés villogtatásával. Az egy perces
figyelmeztető idő nincs kijelezve, egy belső időzítő számolja. Ez az idő találat adással,
passzív büntető kártya adással, Load Time gomb nyomásával és az FN + reset gombok
nyomásával indul újra.

Távkezelő használata:

PBT HUNGARY KFT

9

Card Sárga, piros:

Magában felfelé, FN-nel lefelé számol. Hosszan nyomva magában a passzív
büntető lapokat adja, FN-nel visszavonja.

__________________________________________________________________________________
Start/Stop:

Mérkőzés idő indítása és megállítása.

+/- Piros:

Magában növeli a találatokat a bal oldalon, FN-nel csökkenti a találatokat a
bal oldalon.

+/- Zöld:

Magában növeli a találatokat a jobb oldalon, FN-nel csökkenti a találatokat
a jobb oldalon.

__________________________________________________________________________________
Mach +/- :

Mérkőzés szám. Magában növeli a mérkőzések számát, FN-nel csökkenti.
Reset után 3 másodpercen belül a mérkőzések száma beállítható egy adott
küzdelmen belül.

Pause, Medical :

1 perc szünet indítása a mérkőzések között. Esetleg végére ugrás.
FN-nel orvosi, 5 perces szünet indítása. Esetleg végére ugrás.

Sec +1 -1:

Idő módosítás, beállítás. Mérkőzés közben, szükségszerűen beállítható az
idő. Magában növeli, FN-nel csökkenti a számokat. 1 nyomás 1
másodperc, nyomvatartva 10 másodperces ugrások.

Priority, Remote :

Kedvezményezett sorsolása az 1 perces hosszabbítás előtt.
Fnnel távkezelő párosítás: A gépen FN és Remote megnyomása után 3s-en
belül a távkezelőn is FN és Remote megnyomásával.

FN- funkció gomb:

Segédgomb a fehérrel jelzett funkciók végrehajtásához.

Load Time, Reset

Magában csak az időt nullázza, Fn-nel mindent alapra állít.

__________________________________________________________________________________
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Biztonsági előírások
-

A karbantartást csak szakképzet dolgozó végezheti!

-

Óvja a készüléket mechanikai behatásoktól.

-

Feltétlenül figyelembe kell venni a kezelési útmutatóban leírtakat.

-

Bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal ellenőriztetni kell szakemberrel.

-

A készüléket letakarni tilos, a megfelelő szellőzésről gondoskodni kell.

-

Az illetékes tűzvédelmi hatóság idevonatkozó rendeleteit illetve a tűzvédelemi
előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

-

Üzemeltetés közben a hálózatra kapcsolási, az üzemviteli és az érintésvédelmi
előírások az irányadók.

Garancia
Hibás termék vagy ha a hiba a használat során később jelentkezik, akkor az EU
valamennyi tagállamára vonatkozó egységes szabályozás, az 1999/44/EK irányelv
alapján a fogyasztó a fogyasztási cikk átadásától számított két éven belül élhet
szavatossági jogaival.
A termék meghibásodásával kapcsolatos panaszunkkal minden esetben ahhoz a
kereskedőhöz forduljon, ahol a terméket megvásárolta.
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