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Základní nastavení hodin ALGE TIMY cíl 
1.Tísíciny , desetiny…. 
MENU … GENERAL ….. PREC-ROUNDING …..PRECISION  
• <1s>  <1/10>  <1/100> <1/1000> • <1/10000 
 

2.Zpoždení vstupů (impulsů) – necitlivost – fotobuněk 
(tovární nastavení C0 start 1 sec, C1 cíl 0,3 sec., vstupy na banánky vpravo z boku 
Menu…Chanels Internal..Delay..Co-C8…. 
Delay C0  nebo C1 .. ..nastavit číslice a šipky  …OK … Menu  
 
3. Krátkod. blokace fotob.(diváci)    Současný stisk tlačítek  2nd + F1 

 

4. Stav baterií Současný stisk tlačítek  2nd + Menu  Pokud je 8,5 V je OK , při 7,2 V vypíná 

tiskárna ale chvíli hodiny měří.  Nabíjení TIMY 14-16 hodin!. 6x NiMH  nebo lépe bateriové bloky (až 
18 hod). Nabíjení hodin: Provádíme pomocí nabíječe, který zapojíme do konektoru na levé straně 
TIMY. Po zapojení se hodiny automaticky zapnou. 

 

5. Režim rally  viz návod u hodin  

Hodiny zapneme: stiskněte tlačítko „ START/ON"    

Displej zobrazí: "Switch on ?“ Stiskněte kulaté zelené tlačítko OK    musí být stisknuto do 10 vteřin, jinak 

se TIMY automaticky vypnou.  Tiskárna vytiskne kontrolní zápis. 

Nastavení hodin: Na displeji nastavte pomocí kurzoru    program  BACKUP Stiskněte zelené tlačítko 

OK  . 

Vymazání paměti: Stiskněte tlačítko  vymažeme časy z paměti,( případně OK uložíme do paměti). 

Stiskněte   

Nastavení času: nastavte čas kdy spustíte TIMY,stiskněte   a nastavíme rok, měsíc a den, pokud je 

nastaven stiskněte    zobrazí se nápisu WAIT FOR SYNC – INPULS 

Stiskněte        - spustíme TIMY. 
Připojíme fotobuňku: rozestavte fotobuňku s odrazkou a červený kabel zasuňte do TIMY vpravo - kulatý 
konektor. Ručička na fotobuňce musí ukazovat co nejvíce do zeleného pole.Pokud máme FB s banánky , 

v cíli dáme do zdířek C1.Po impulsu z fotobuňky stisknete  a zadejte startovní číslo. Stiskněte       
tiskárna vytiskne cílový čas. 

Oprava startovního čísla:Startovní číslo které chceme změnit musí být v poslední řádce, nastavíme pomocí 

kurzoru . Stiskněte  startovní číslo začne blikat, číslo opravte, stiskněte    

Pokud projedou dvě vozidla těsně za sebou, kurzorem zobrazte příslušný zápis do poslední řádky a přiřaďte 
startovní číslo. 

Měření bez fotobuňky:  manuální vložení času.Při průjezdu vozidla -stiskněte   Stiskněte  a 

zadejte startovní číslo. Stiskněte       tiskárna vytiskne cílový čas.Případnou opravu provádíme stejně jako při 
funkčních fotobuňkách. 

Vypnutí Timy: tlačítko „ STOP/OFF"  držte (3 vteřiny) až se na displeji     zobrazí „Switch off ?“  

Stiskněte    do 10 vteřin, jinak se TIMY nevypnou. 

Proveďte vypnutí hodin.  Na displeji bude zobrazeno po celou dobu nabíjení : External Power exists ! 
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