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(Wedstrijd-) Handleiding bij scorebordbesturing 
 

 

Voor de wedstrijd: 
 

1. Scorebord inschakelen: 
 

Let op: Indien u een scorebord met een GPS tijdmodule gebruikt en op 
het tijddisplay de dagtijd aangegeven wordt, dient deze voor het 
inschakelen van het scorebord eerst uitgeschakeld te worden.  
Dit doet u d.m.v. de knop “STOP” ingedrukt te houden, tot alle displays 
uitgeschakeld zijn.  

 
Controleer of scorebord gereed staat voor gebruik:  
“Stand-by”-LED op het THUIS-display moet branden 

 
• Druk ongeveer 3 seconden op de “START” knop, totdat de displays    
  inschakelen.  
  Zodra het scorebord aan staat, mag de knop worden losgelaten. 
 

2. Start wedstrijdtijd: 
 

• Start de wedstrijd door kort op de knop “START” te drukken.  
  De tijdsweergave knippert een aantal keren kort achter elkaar,  
  en de tijd begint te lopen. 

 

Tijdens de wedstrijd: 
 
Aanpassen scores (verhogen / verlagen): 
 

• Voor, gedurende en na de wedstrijd kunnen de scores worden aangepast door op de knoppen  
  “H” (HOME/THUIS) en “G” (GUEST/GASTEN) te drukken.  
   Bij kort indrukken wordt de score met één verhoogd.  
   Wordt de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt, dan wordt de score met één verlaagd. 

 
Tijd stilzetten (pauze): 
 

• De tijd kan worden stilgezet door kort op “STOP” te drukken. De tijdsweergave knippert dan 2 keer.  
  Hierna kan de wedstrijd weer worden hervat door opnieuw kort op “START” te drukken. 

 
Start 2de helft: 
 

• Wanneer een speelhelft is afgelopen, stopt automatisch de tijd. Wanneer de nieuwe speelhelft moet  
  beginnen, drukt men weer kort op “START”. De tijd loopt dan weer verder voor de 2e helft. 

 

Na de wedstrijd: 
 
Scorebord uitschakelen: 
 

• Druk ongeveer 2 seconden op de “STOP” knop totdat de displays uitschakelen. 
  Zodra het scorebord uit staat, mag de knop worden losgelaten. De “stand-by” LED op het THUIS - display 
gaat branden. Wanneer een nieuwe wedstrijd dient te worden gestart, zie punt 1 ->“Scorebord inschakelen”. 
 
Let op: Indien u een scorebord met een GPS tijdmodule gebruikt, dient de dagtijd na het uitschakelen van 
het scorebord weer ingeschakeld te worden. Dit doet u d.m.v. de knop “24” ingedrukt te houden, tot de 
dagtijd op het tijddisplay weergegeven wordt. 
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Handleiding Instelmenu (SET) 
 

Instelmenu activeren: 
 
 

Controleer of scorebord gereed staat voor gebruik: “Stand-by”-LED op het THUIS display moet 
branden 
 
Let op: Indien u een scorebord met een GPS tijdmodule gebruikt en op het tijddisplay de 
dagtijd aangegeven wordt, dient deze voor het inschakelen van het scorebord eerst 
uitgeschakeld te worden.  
Dit doet u d.m.v. de knop “STOP” ingedrukt te houden, tot alle displays uitgeschakeld zijn.  
 

Schakel het scorebord in 
 

• Druk ongeveer 3 seconden op de “START” knop, totdat de displays    
  inschakelen.   Zodra het scorebord aan staat, mag de knop worden losgelaten. 

 

• Druk ongeveer 3 seconden op de “SET” knop. 
  Het TIJD display geeft nu “OP” of “AF” weer.  
  Indien het TIJD display “OP” weergeeft, staat de wedstrijdtijd in de modus “optellen” (bvb 0 naar 45) 
  Indien het TIJD display “AF” weergeeft, staat de wedstrijdtijd in de modus “aftellen” (bvb 35 naar 0) 

 
Het instelmenu heeft menupunten (1 t/m 5). 
Welk menupunt wordt weergegeven, is afhankelijk van het type scorebord en de beschikbare/gekozen opties.  
Uw kunt op elk gewenst moment het instelmenu verlaten, door de knop “SET” ca. 3 seconden in te drukken.  
Het scorebord staat weer gereed voor gebruik THUIS, TIJD, en GASTEN display staan AAN) 

 
1. Instelmodus wisselen (bvb. “OP” naar “AF”): 

 

• Om van modus te wisselen (optellen/aftellen), dient de knop “H” of “G” een keer kort ingedrukt te worden 
 

2. Instellen MINUTEN 
 

• Kies een instelmodus (optellen of aftellen) en druk vervolgens kort op de knop “SET”.  
  Het tijddisplay geeft dan de momenteel ingestelde wedstrijdtijd (MINUTEN) weer. 
  Wedstrijdtijd verhogen: Druk op de knop “H”, om de wedstrijdtijd telkens met 1 minuut te verhogen. 
  Wedstrijdtijd verlagen: Druk op de knop “G”, om de wedstrijdtijd telkens met 1 minuut te verlagen. 
 

3. Instellen SECONDEN (Let op: Alleen van toepassing bij viervoudig tijddisplay) 
 

• Druk na het instellen van de wedstrijdtijd “minuten” kort op de knop “SET” 
  Wedstrijdtijd verhogen: Druk op de knop “H”, om de wedstrijdtijd telkens met 1 seconde te verhogen. 
  Wedstrijdtijd verlagen: Druk op de knop “G”, om de wedstrijdtijd telkens met 1 seconde te verlagen. 

 
4. Instellen tijdsduur geluidssignaal (Let op: Alleen van toepassing indien scorebord voorzien is van claxon) 

 

Indien de het scorebord is voorzien van een meegeleverde claxon, komt u na het instellen van de wedstrijdtijd niet direct 
in de stand-by modus. De weergavetijd van het geluidsignaal kan nu eerst ingesteld worden. 
 

Geluidsignaaltijd verkorten: Druk op de knop “G”, om de tijd telkens met 1 seconde te verkorten 
Geluidsignaaltijd verhogen: Druk op de knop “H”, om de tijd telkens met 1 seconde te verlengen 
 

Standaardwaarde = 5 seconden 
 

5. Instellen tijdsduur tekst “GOAL” (Let op: Alleen van toepassing bij viervoudig tijddisplay) 
 

Weergavetijd verkorten: Druk op de knop “G”, om de tijd telkens met 1 seconde te verkorten 
Weergavetijd verhogen: Druk op de knop “H”, om de tijd telkens met 1 seconde te verlengen 
 

Standaardwaarde = 3 seconden 
 

Hierna kunt u het instelmenu verlaten, door de knop “SET” ca. 3 seconden in te drukken.  
Het scorebord staat weer gereed voor gebruik THUIS, TIJD, en GASTEN display staan AAN) 

 
Instelmenu verlaten: 
 

Uw kunt op elk gewenst moment het instelmenu verlaten, door de knop “SET” ca. 3 seconden in te drukken.  
Het scorebord staat weer gereed voor gebruik THUIS, TIJD, en GASTEN display staan AAN). 

 


