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Algemene Informatie
Lees voordat u uw Alge-Timing apparaat in gebruik neemt deze handleiding van het apparaat zorgvuldig door. Het deel van het toestel en bevat belangrijke informatie over de installatie, de veiligheid
en het beoogde gebruik van het apparaat. Deze handleiding kan niet met alle denkbare toepassingen
rekening houden. Voor meer informatie of voor problemen die niet worden behandeld of niet adequaat
beschreven in de deze handleiding, neem dan contact op met uw ALGE vertegenwoordiger. De contactgegevens zijn te vinden op onze website www.alge-timing.com .
Veiligheid
Afgezien van de informatie in deze handleiding, moet de algemene veiligheid en het voorkomen
van ongevallen van de wetgever in aanmerking worden genomen. Het apparaat mag alleen
worden gebruikt doorgetrainde personen . De opstelling en installatie moet worden uitgevoerd
volgens de instructies van de fabrikant.
Voorgeschreven Gebruik
Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Technische
wijzigingen en elk misbruik is verboden omwille van de risico's! ALGE-TIMING is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onoordeelkundig gebruik.
Stroomanaansluitingen
De op het typeplaatje aangegeven spanning moet met de spanning van de stroombron overeenkomen.
Controleer de aansluiting van kabels en stekkers vooraf op schade. Beschadigde aansluitdraden moet
onmiddellijk worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien. Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact dat is geïnstalleerd door een elektricien volgens IEC 60364-1. Raak de
stekker nooit aan met natte handen! Raak nooit onder spanning staande delen aan!
Reiniging
Reinig dan de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Reinigingsmiddelen kunnen schade
veroorzaken. Dompel het apparaat nooit in water, nooit openen of reinigen met een vochtige doek. De
reiniging dient niet door slang of hoge druk waterstraal te worden uitgevoerd. (Gevaar voor kortsluiting
of andere schade).
Beperking van aansprakelijkheid
Alle informatie in deze technische informatie, gegevens en instructies voor installatie en bediening
komen overeen met de laatste stand op het moment van drukken en is gebaseerd op onze eerdere
ervaringen en aan het beste van onze kennis. Uit de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen in
deze handleiding kunnen geen aanspraken worden ontleend. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet houden aan de instructies, oneigenlijk gebruik, foutieve
reparaties,technische wijzigingen, het gebruik van niet toegestane vervangingsonderdelen.
Vertalingen zijn te goeder trouw vervaardigd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
vertaalfouten, zelfs als de vertaling werd gemaakt door ons of namens ons.
Verwijdering
Een sticker met een doorgekruiste verrijdbare afvalbak op het apparaat (zie icoon),
betekent
dat voor dit apparaat, de Europese Richtlijn 2002/96 / EG van toepassing is . Neem
kennis van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische apparatuur
in uw land en gooi uw oude producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Correcte
verwijdering van oude apparatuur beschermt het milieu en de mensen tegen de
negatieve gevolgen.
Copyright bij ALG E-TIMING GmbH
Alle rechten voorbehouden. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder
schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden.
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Bedienungselementen

Papierrol
Thermoprinter
Printerafdekking

LCD Grafisch Display

Siliconen tasters

1 USB Aansluiting
2 Aansluiting voor externe voeding
3 ALG E Multiaansluiting 25 pins
4 Aansluiting voor scorebord
5 Aansluiting voor Startimpuls(C0)
6 Aansluiting voor drukknop Finishdetectie (C1)
7 Standard ALG E Elektronische Finishdetectie
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1
Beschrijving
van het apparaat
De ALGE Timy is een compact apparaat, uitgerust met hoogwaardige technologie.
Bij het ontwikkelen van dit unieke uurwerk, werd bijzondere aandacht besteed aan de
vanzelfsprekendheid in de ALG-E principes: gebruiksgemak, hoge betrouwbaarheid en een robuuste
constructie. De nieuwste technologie, geïntegreerd en speciaal ontwikkeld voor tijdwaarneming, en in
een solide behuizing, geeft een buitengewone uurwerk.
Ondanks de handige afmetingen is de Timy eigenaar van een groot en goed te bedienen Siliconen
toetsenbord. In alle weersomstandigheden, zelfs met handschoenen aan, is het toetsenbord is
eenvoudig te bedienen. Het model Timy PXE heeft een geïntegreerde printer al, die de hele wedstrijd
protocoleerd.
Natuurlijk heeft de Timy de noodzakelijke interfaces voor communicatie met externe apparaten.
Aansluitingen zijn een interface voor een display board, een RS 232 voor gegevensuitwisseling met
een PC, een RS 485 voor een netwerk van timing apparaten en een toekomst-proof USB-interface.
Zelfs de opslag van TIMMY is ruim bemeten. Het kan maximaal 15.000 tijden vasthouden. Alle tijden
die in het geheugen zijn opgeslagen kunnen altijd opnieuw worden weergegeven op het display of
worden overgebracht naar een PC via de RS 232 interface.

1.1 Timy Modellen
Timy S (niet meer geproduceerd):
Timy S is een timer of terminal zonder printer. Uitgerust met een
standaard quartz-kristal voor tijdmetingstaken met quartz-precisie. Het
display werkt tot -5 ° C (zomer sporten of indoor).

Timy XE:
Timy XE is een timer zonder printer. Het heeft een temperatuur
gecompenseerd quartz-kristal voor tijdmeting met de hoogste
nauwkeurigheid. Het uitgebreid temperatuurbereik maakt het gebruik van
Timy tot -20 ° C (voor zomer- en wintersport).

TIMY P (niet meer geproduceerd):
Timy P is een timer of terminal met geïntegreerde printer. Uitgerust met
een standaard quartz-kristal voor tijdmeting taken met quartz-precisie.
Het display werkt tot -5 ° C (zomer sporten of indoor).

Timy PXE:
Timy PXE is een timer met ingebouwde printer. Uitgerust met een
temperatuurgecompenseerde quartz-kristal voor tijdmeting en met de
hoogste nauwkeurigheid. Het uitgebreid temperatuurbereik maakt het
gebruik de Timy tot -20 ° C (voor zomer- en wintersport).
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1.2
TIMY Software
Vanaf versie V 0591 zijn alle programma's ontgrendeld. Als u een oudere versie op uw Timy,
raden wij u aan een update te maken

Momenteel beschikbare programma's:
Stopwatch:
Back-up:
PC-Timer:

Laptimer:

Universele timing programma dat dient ter uitvoering van verschillende
wedstrijden (Lopen / Totale tijd).
De tijden van de dag (bijvoorbeeld te meten als hulptijdmetingvof tijdwaarneming
referentie voor de PC)
Om de tijd van de dag te meten met gelijktijdige productie van de huidige Tijd in
1/10 seconden via de RS 232 interface; ideaal als een nauwkeurige timing
apparaat aan de PC
Timing programma met looptijden en rondetijden (bijv. aan de de motorsport)

Track Timer:

Timing voor meerdere paden, bijvoorbeeld. Atletiek en zwemmen

Training Lite:

Universele training tijdmeting (meer tussentijden zijn mogelijk)

Training Ref:

Trainingsprogramma met Referentie run (meerdere deelnemers op de baan)

Snelheid:

Voor het meten van snelheden

Commander:

Ingangterminal voor de verschillende sub-programma's (zie instructies).

Wielrennen Start: Programma voor het baanwielrennen met aftellen en rondeteller
Terminal:

Invoerterminal voor scheidsrechters (bijv artistieke gymnastiek.)

Windmeting:

Voor het meten van windsnelheden (alleen met windmeter WS2 )

Parallel Slalom:

Timing voor parallelle slalom (verschiltijd op parcours)

Duo Timer:

Tijmeting op twee verschillende parcoursen

1.3 Driver installatie
Om de driver te installeren is een aparte handleiding beschikbaar. U kunt deze instructies aanvragen
bij uw Alge vertegenwoordiger of downloaden van onze website www.alge-timing.com .
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1.4

toetsenbord

De Timy heeft een weerbestendige (waterdicht) siliconen toetsenbord. Het toetsenbord is een
geweldige manier om mee te werken. De toetsen zijn verhoogd, hebben een ideale drukpunt en
zijn gemakkelijk om de Timy bedienen ondanks de kleine afmetingen.
Functietoetsen:
Deze toetsen worden universeel gebruikt. De functie
gekozen is altijd zichtbaar op het display.
START/ON: Taster alleen voor handmatige Startimpuls en voor
het inschakelen van de TIMY.

STOP/OFF: Taster alleen voor handmatige Stopimpuls en voor
het uitschakelen van de TIMY.
Printer: Taster voor Papierdoorvoer. Word die combinatie
gedrukt, dan komt men in het printermenu.

en

2nd: Deze taster word altijd inc ombinatie met een andere taster gebruikt.
(Extra functie).

Menu: Taster fvoor het oproepen van het apparaatmenu.

CLR: Taste zum Löschen von markierten Zeiten sowie zum Löschen des
Speichers

+

Aanvang van een lijst

+

Einde van een lijst

OK Groen: Inschakelen, bevestigen van een opdracht of een startimpuls

OK Rood: Uitschakelen, bevestigen van een opdracht of finishimpulsen.
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2 Ingebruikname
2.1 TIMY inschakelen
■ Taster „START/ON“ drukken
■
■

In het Display verschijnt:
“Werkelijk inschakelen? Druk dan de
groene OK-Taster!“
Druk binnen 10 Sek. de groene „OK“ Taster
om de TIMY in te schakelen, anders word de Timy
automatisch uitgeschakeld.

2.2

TIMY uitschakelen

Er zijn twee mogelijkhhedenom de TIMY uit te schakelen:
Methode 1:
■ Taster „STOP/OFF“ met 3 Sek. indrukken
■ In het Display verschijnt: “Werkelijkuitschakelen?
Druk de rode OK-Taster!“
■ Druk binnen 10 Sek. de rode “OK“ Taster, om de TIMY
uit te schakelen, anders schakeld hij weer terug in het
programma.
Methode 2:
■ Taster „2nd“ en „STOP/OFF“ indrukken
■ In het Display verschijnt: “Werkelijkuitschakelen?
Druk de rode OK-Taster!“
■ Druk binnen 10 Sek. de rode “OK“ Taster, om de TIMY
uit te schakelen, anders schakeld hij weer terug in het
programma.

2.3 Taal kiezen
Momenteel kunt u kiezen uit de volgende talen: Duits, Engels, Frans en Italiaans.
"Menu" knop om het hoofdmenu te openen. Dan "Algemeen" en selecteer "Taal". Stel de
gewenste taal in en door op de "Menu" knop te drukken schakel je terug naar race-modus.
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2.4 Stromversorgung

Der TIMY hat mehrere Möglichkeiten zur Stromversorgung
Externe Speisung +8 bis 15 VDC:
■ Netapparaat PS12
■ Netapparaat PS12A – ideal geschikt, omdat de Deltron stekker vrij blijft
■ Externe Batterij B.v 12V loodaccu
De NLG4 en NLG8 mogen niet gebruikt worden, omdat de leegloopspanning te hoog is. De TIMY
kan dan storingen oplopen.
Beij externe Stroomvoorziening vanaf 11,5 VDC worden de interne accu's gebruikt
Interne Speisung:
In het Batterij gedeelte kunnen 6 Batterijen Type AA of accu's . Voor de TIMY P of PXE mogen
alleen gesoldeerde accupacks gebruikt worden.

Timy
Alkaline Batterijen
NiCd Accu
NiMh Accu
Accupack Timy

Timy S
Onder
Boven
5°
5°
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja

Timy XE
Onder
Boven
5°
5°
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja

Timy P
Onder
Boven
5°
5°
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Timy PXE
Onder
Boven
5°
5°
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Batterij Types:
Alkaline batterijen: Deze accu's mogen niet in Timy met geïntegreerde printer worden gebruikt.
Alkaline batterijen hebben bij -20 ° C slechts ongeveer 10% van de oorspronkelijke capaciteit en
zijn daarom alleen bij warm weer aanbevolen. Ook om milieuredenen is het raadzaam oplaadbare
batterijen te gebruiken.
NiMH-batterij: NiMH batterij kan worden gebruikt wanneer de Timy zonder printer wordt bedreven
bij temperaturen boven 5 ° C. Bij koude temperaturen geeft de NiMH-batterij zeer weinig stroom. De
Timy met ingebouwde printer mag niet worden bediend met deze batterij.
NiCd Batterij: De NiCd batterij heeft bij temperaturen onder 5 ° C is haar sterke punten, maar is
ook niet geschikt voor Timy met ingebouwde printer.
NC-Timy: Een speciaal vervaardigd voor de Timy NiCd batterij blok. Met deze batterij blok kan de
Timy worden bediend met ingebouwde printer. Voor alle andere soorten batterijen, kan de printer
een batterijwaarschuwing aangeven en na een aantal afdrukken en staakt het de werking.
Opladen:
Met de oplader PS 12 of PS12A kunnen de batterijen in de Timy worden opgeladen. De Timy
kan terwijl het laden aan of uit geschakeld zijn.
Afhankelijk van het type batterij en van het laadproces is de tijd:
■ NiCd batterij 1 Ah
±14 uur
■ NiMH batterij 1,5 Ah
±18 uur
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Als u wilt dat de batterijen
sneller opladen, raden we de Desktop Charger LG6AA aan die
verkrijgbaar is bij uw ALG E vertegenwoordiging. De batterijen moeten hiervoor uit de Tmy
worden verwijderd .
Oplaad schakelaar:
De TIMMY heeft een schakelaar (verborgen achter de
Accuplaat), waarin de acculading in- uit-geschakeld kan
worden .
Met alkaline batterijen, moet het laden worden
uitgeschakeld, anders kunnen de batterijen leeglopen
wanneer die is aangesloten op een lader en kan de
Timy ernstig verstoren.
Voor de werking met oplaadbare batterijen moet de
schakelaar worden ingesteld op Positie NiCd / NiMHbatterijen zodat die ook geladen worden..
Voorzichtig!:Er mogen geen alkalinebatterijen in de Timy, indien de schakelaar
op NiCd / NiMH staat en een oplader is aangesloten!
Bedrijfstijd:
De gebruikstijd van de is afhankelijk van Timy type, Batterij die wordt gebruikt en de
Omgevingstemperatuur.

3 Printer
De TIMMY P modellen en PXE zijn voorzien van een ingebouwde thermische printer. Voor de printer
is het gebruik van het ALG E papier is het beste. Het ALG E logo is op de achterkant van de pagina
zichtbaar en beschikbaar bij uw ALG E vertegenwoordiger.

3.1 Vervangen Papierrol
■ Open printer deksel
■ Papieras uitnemen
■ As in papierrol steken
■ Plaats papierrol met as in Timy
■ Voeg papier door afscheurrand
■ Sluit printer deksel

4 Synchroniseren
■
■
■
■

Timy met kabel 000-XX of 004-xx met andere
Tijdmeetapparaten Timy inschakelen
Verwijderen gegevens in het geheugen
Sta toe tijd en datum te corrigeren en bevestig
met "Start" knop of via kanaal C0 bevestigen
of te verwijderen.
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4.1 Synchronisatie van andere apparaten met een Timy:
De Timy kan een synchronisatieimpuls op het kanaal 0 doen bij elke volle minuut en bij het gebruik
van het programma BACK-UP of PC-timer.

■
■
■

Sluit de Timy het apparaat AAN dat moet worden gesynchroniseerd.
Voer de tijd van de dag in om het apparaat (volgende minuut) te synchroniseren.

Druk tegelijkertijd op de rode en groene OK-toets ingedrukt. Bij een volledige Minuut wordt een
synchronisatiepuls afgegeven. De tijd in het gesynchroniseerde timing apparaat moet nu lopen.

5

Aansluiting van extra apparatuur

Vraag uw ALGE vertegenwoordiger na de variëteit van apparaten die kunnen worden gebruikt met
de Timy.

5.1 kanalen
De Timy heeft 9 onafhankelijke timing kanalen.
Opmerking: Channel 0 tot 5 hebben een maximale nauwkeurigheid van 1 / 10.000 seconden,
kanaal 6 aan 8 slechts 1/100 seconden.

5.2 Dode tijden en het blokkeren tijden
De variabele dode en blokkeer tijden zorgen ervoor dat noch dubbele pulsen optreden noch
pulsen verloren gaan. De dode en het blokkeertijden kunnen via het menu worden gewijzigd.

5.2.1 Dode tijd
Na inschakeling van een pulsduur van de dode tijd worden gebruikt voor de verdere pulsen van het
Dezelfde impuls kanaal onderdrukt.
Standaardinstelling:
Start kanaal C0
1.0s
Stop kanaal C1 tot en met C9
0.1s

5.2.2 blokkeren tijd
De blokkeertijd is de theoretisch minimale afstand tussen twee geldige impulsen over hetzelfde
kanaal. Pulsen binnen het blok tijd worden opgeslagen als ongeldig.
Het blokkeren van die tijden wordt alleen ondersteund door de specifieke programma's.
In een intervalstart van 30 sec., is bijvoorbeeld de theoretische minimale afstand en dus de
blokkeertijd 20 sec.
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5.3 Schematische
weergave van de dode tijd en blokkeertijd

e t timing kanaal wordt geactiveerd
1 Timing kanaal wordt geactiveerd - geldige tijd wordt opgeslagen - blokkeren van tijd begint te lopen
2 Einde van de puls - dode tijd begint te lopen
3 Timing kanaal wordt geactiveerd binnen de doden - geen pols triggering
4 Einde van de puls - dode tijd begint te lopen
5 Timing kanaal wordt geactiveerd in het blok tijd - tijd is ongeldig opgeslagen, maar niet afgedrukt
6 Einde van de puls - dode tijd begint te lopen
7 Timing kanaal wordt geactiveerd - geldige tijd wordt opgeslagen - blokkeren is mogelijk vanaf
lopen
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6 Timy Update
Bezoek onze homepage www.ALG E-timing.com voor een gratis update van TIMYSoftware.

6.1

Update met kabel 205-0

Ga naar ALGE Timing op het internet
Selecteer Taal
Klik in de linkerkolom "Download"
Klik op "ALGE software van het apparaat (Flash technologie)"
Indien nog niet beschikbaar dan Installation manager te downloaden.
Open Installation Manager en Timy sluit kabel 205-02 PC
Klik op de Installation Manager "firmware RS232"
Firmware zoekt automatisch naar de Timy
Timy inschakelen
Zodra de firmware van de Timy, heeft erkend wordt de afbeelding hieronder weergegeven

Kies hoe u de Timy wilt updaten. Aanbevolen is het internet,
Hier is de nieuwste versie beschikbaar
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USB Kabel
■
■
■

Als nog niet reeds geinstalleert, moet de TIMY USB driver nig geinstaleerd worden. Een
gebruiksaanwijzing hiervoor vind u op onze Homepage.
De TIMY USB drivers vind u onder Download/ PC Gerätetreiber
Als u dit uitgevoerd hebt start u de installatiemanager en klikt u op TIMY USB

■

Hier kiezen hoe u de Timy wilt updaten. Details vind u onder: TIMY USB update-D.pdf

7 Memory
Het geheugen van de Timy kan ongeveer 15.000
pagina's opslaan. Bij inschakelen kan het geheugen
gewist of behouden worden. Er wordt altijd de vrije en
gebruikte ruimte aangegeven.
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8 Info-Mode
Door het drukken van tasters
komt men in
de Info-Modus. Hier wordt belangrijke gegevens weergegeven.

■ Externe Stroomverzorging Ja of Nee
■ TIMY Programm Version
■ TIMY Boot Versie
■ Accuspanning
■ Uitgangspanning
■ Geintregeerde Printer
■ Hardwarenummer
■ Conditie van deTijdmeetkanalen (C0, C1, C2, C3)

Display met externe voeding

Display zonder externe voeding

9

GPS-Synchronisation

Het is mogelijk om de TIMY met een GPS-Ontvanger (GPS-TY) te synchroniseren. De
synchronisatie kan in alle programma's worden uitgevoerd en is nauwkeurig tot op 1 / 10.000
seconde.

■

■
■
■

De GPS-ontvanger (GPS 18 LVC afbeelding) heeft
geen externe voeding nodig.
De RS232 baudrate in TIMY moet zijn ingesteld op 9600 baud.
In menu <Kanalen> moeten <TED-RX> uitgeschakeld <uit> zijn.
De GPS gesynchroniseerd de Timy. Daarna werkt de Timy met
een eigen precisie kwarts en de GPS kan worden gescheiden
van de Timy. De GPS kan ook worden gebruikt voor het synchroniseren van andere apparaten.

De plaats van de dagtijd wordt op het rechter display getoond.
Zolang "NO SIGNAL" wordt getoond is,zoekt de GPS naar
satellieten .

Wanneer op de onderste regel van het display verschijnt:
"Checksum OK" en "OK -UTC GMT + NO", kunt u de Tijd
voor uw regio (CET = 1) met de toetsen <F1> en <F2> ingestellen.
Als de tijd van de dag scherm correct, drukt u op <OK>.

Voor verkeerd synchronisatiesignaal een reset van TIMMY uitgevoerd, waarbij een ongeldige
synchronisatie tijd wordt voorkomen.
Op externe voeding aan de Timy gedaan herstarten. Bij het werken zonder externe voeding,
schakelt de Timy uit en moet opnieuw worden gestart.
Koppel de GPS-ontvanger van de Timy en druk nogmaals op de <OK> knop. je
kan nu verder gaan in het Timy programma.
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10 Menu
In het Timy menu kunt u individuele instellingen invoeren. Door te drukken op de
kom je in het hoofdmenu en gebruik je de cursortoetsen om door het menu te navigeren.

knop

Menu in- of uitschakelen

Cursor naar onder en boven bewegen

In het volgend onderliggend menu komen

Uit het ondermenu in het eerst hogere Menu terug

Invoer of ikeuze bevestigen
Op de volgende pagina zijn de afzonderlijke menu-items beschreven. Programma-specifieke
menu-items kunnen worden gezien in elk geval in de afzonderlijke instructies. De vet gedrukte
keuzes is altijd de ALG E-TIM ING fabrieksinstelling.

10.1 CLASSEMENT
In het classement menu biedt twee opties om uit te kiezen.

10.1.1 Alles
Drukt een totale ranglijst van verschillende opgeslagen gegevens af. Om te selecteren, afhankelijk
van het programma heeft men de volgende opties:
■ <Looptijd> Ranking op looptijd
■ <Totaaltijd> Ranglijst door Totaal Tijd
■ <Memory Print> drukt de inhoud van het geheugen van de Timy uit
■ <Memory Time> drukt de tijd van de vorige passage.
■ <Protocol> drukt een log van alle tijden.

10.1.2 klassen
Drukt een rangorde van een categorie.
Dan moet de selectie van tot de categorie behorende startnummers worden opgenomen.
Het kan altijd maar één categorie worden afgedrukt worden.

10.1.3 STARTLIJST
De startlijst voor het tweede onderdeel kan worden afgedrukt met behulp van deze functie.
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10.2 ALGEMEEN
Onder dit menu-item kunt u de algemene instellingen voor de tijdwaarneming vinden.

10.2.1 Exact-rondes
Selecteer en precisie-modus voor de berekening van de tijden

10.2.1.1 Nauwkeurigheid
Het instellen van de nauwkeurigheids berekening, voor alleen de netto-tijden!
■ <1 S> berekend keer in 1 seconde resolutie
■ <1/10> berekend keer in 1/10 seconde resolutie
■ <1/100> berekend uur in 1/100 seconde resolutie
■ <1/1000> berekend keer in 1 / 1.000 seconden Resolutie
■ <1/10000> berekend keer in 1 / 10.000 seconden Resolutie

10.2.1.2 Afronding:
Bij Zeitenberechung, z. B. Voor de berekening van de term, altijd tijdstippen
gebruikt 1 / 10.000. Voor de omzetting van de term om de gewenste nauwkeurigheid
U kunt kiezen tussen drie verschillende mode.
■ <cut> snijd de cijfers niet weergegeven
■ <Afronding> laatste gedrukte cijfer is naar boven afgerond
■ <rondes> laatste gedrukte cijfer is mathematisch afgerond

10.2.2 Doorloop Wissel
Afhankelijk van het programma dat gebruikt word kan deze functie in de tweede doorgang
ingeschakeld worden.

10.2.3 Startnummerautomotiek
De Timy ondersteunt diverse automatische startnummer circuits voor de lopers bij de start en
finish.

10.2.3.1 START
Regelt het indelen van de lopers aan de start.
■ <Handmatig>
■ <Opwaarts>
■ <Omlaag>

10.2.3.2 Finish
Regelt het indelen van de loper op de finish.
■ <Handmatig> Geen indeling
■ <START> één loper op het parcours Start-Finish
■ <FINISHl> meerdere lopers op het parcours, elk in startvolgorde

10.2.3.3 AUTOMATISCHE-TIJD
Er kan een minimale en maximale duur kan worden ingevoerd. Dwz. Als een finishimpuls voor een
loper uit voor de minimale automatische tijd wordt uitgevoerd, dan deze impuls is gemarkeerd als
ongeldig.
Na het verstrijken van de maximale automatische tijd van het finishstartnummer wordt automatisch
de volgende gestarte loper gestart.
■ <AUTO TIJD MIN> Standaard: 0:00:00 = geen min. tijd
■ <AUTO TIJD MAX> Standaard: 0:00:00 = geen max. tijd
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10.2.4
SEK MODES
Met deze functie kunt u kiezen of de looptijden in minuten-seconden of alleen in Seconden worden
weergegeven. Deze functie is niet beschikbaar in alle programma's.
■ <Nee> looptijden in uren, minuten en seconden
■ <Ja> tweede modus actief

10.2.5 TAAL
De volgende talen zijn beschikbaar in de Timy.
■ <Duits>
■ <Engels>
■ <Fins>
■ <Frans>
■ <Italiaans>
■ <Nederlands) (Alleen Timy 2 en 3)
■ <Spaans>

10.2.6 STANDARD
Met deze functie worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen E ALG.
■ <STANDARD SETTINGS>

10.2.7 HARDWARE
Om de Timy in de fabriek. Dit menu kan alleen worden geactiveerd met een wachtwoord
en heeft geen betekenis voor de gebruiker.

10.2.8 PROGRAMMA AAN/UIT
Standaard worden alle programma's geactiveerd. Hier, kunnen de ongebruikte Programma's zijn
verborgen, zodat de keuzelijst klein is. De programma's kunnen ten aller tijde weer zichtbaar gemaakt
worden.

10.3 KANALEN
In dit menu-item, kunnen de tijdmeetkanalen worden geconfigureerd.

10.3.1 INTERN
10.3.1.1 Vertragingstijd
U kunt de Vertragingstijd van de interne kanalen c0, c1, c2, c3, c4, c5, C6, C7 en C8 aanpassen.
Die Vertragingstijd is de tijd waarna een kanaal is vergrendeld na een impuls om meerdere pulsen te
voorkomen (zie ook punt 5.2).
■ <VERTRAGINGSTIJD STR C0>
Standaard is 1.00 seconden
■ <VERTRAGINGSTIJD C1-C8>
Standaard is 0,30 seconden
■ <VERTRAGINGSTIJD C1>
zijn niet altijd beschikbaar!
■ <VERTRAGINGSTIJD C2>•

■
■
■
■

<VERTRAGINGSTIJD C3>
<VERTRAGINGSTIJD C4>
<VERTRAGINGSTIJD C5>
<VERTRAGINGSTIJD C6>

■ <VERTRAGINGSTIJD C7
■ <VERTRAGINGSTIJD C8>
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10.3.1.2 TED CORRECTIE
Als pulsen worden doorgegeven via de TED zal 0,1 seconden vertraging automatisch kan worden
gecorrigeerd in elk kanaal.

10.3.1.3 Schakeling
Deze functie bepaalt of de timingimpuls wordt geactiveerd bij het sluiten en / of opening. Standaard is
voor alle kanalen van contact sluiting.

10.3.2 BEEP
U kunt de pieptoon van de Timy kanaal aan of uit.
<UIT>
<AAN> Fabrieksinstelling

10.3.3 TED-RX
Deze functie maakt het mogelijk meerdere kanalen te ontvangen via een TED-RX.
<UIT> Fabrieksinstelling
<AAN>
LET OP! Wanneer geactiveerd, wordt de seriële interface gereserveerd voor de TED.

10.3.4 Kanaalpatronen
Dit menu is momenteel niet actief. Het kan zijn dat gerichte kanalen geactiveerd zijn of uitgeschakeld.

10.4 DISPLAY
Instellingen voor de Timy display en scorebord.

10.4.1 RUN. TIENDE
Het display en via de interface van de looptijd wordt doorgegeven met 1/10. Functie werkt niet in alle
programma's.
■ <UIT> Fabrieksinstelling
■ <AAN>

10.4.2 Sleeptijd 1
U kunt deDisplaytijd aanpassen, bijvoorbeeld, tussentijden van de lopende tijd in seconden. De
Sleeptijd bepaalt hoe lang, bijvoorbeeld. De splittijd wordt weergegeven op het scherm en op het
display board. Daarnaast is ook de tijd die wordt gebruikt in de automatische startnummer verhoging
voortgezet bij de finish. Fabrieksinstelling is 03 seconden

10.4.3 Sleeptijd 2
Het invoeren van de Displaytijd voor de totale tijd. Fabrieksinstelling is 03 seconden

10.5.1 SCOREBORD
De instellingen van ALGE LED scoreborden.
<Contrast>
0-9 kunnen naar de LED-display worden verzonden.
<Tijd en datum>
Interne tijd en datum wordt gesynchroniseerd.
<DISPLAYMODUS>
Nog zonder functie
<BAUDRATE>
Standaard 2400, zowel de baudrate van Timy en Advertentie D-LINE
<TIMEOUT>
Periode waarna het scherm schakelt over naar de tijd van de dag
<ADRES>
Adres van de LED-display board
<SAFETY CAR>
Weergavemodus knipperen of permanent
<ROUND>
Aantal rondes
<CTD LAP>
Manueel of automatisch

Pagina 19

Gebruiksaanwijzing

Timy Algemeen
Belangrijke
10.5.2 RS232 Informatie
Instellingen van de RS232 van TIMMY.
■ <MODUS>
■ <BAUDRATE> standaard 9600 baud.
■ SENDE MEMORY zendt de inhoud van het geheugen van de Timy
■ HANDSHAKE
■ TRACK MODUS norm of ident: Verandert de output formaat in Programma TrackTimer.
■ TIMY <-> Timy communicatie tussen 2 TIMYs

10.5.3 GSM-modem
Modem communicatie Instellen van de Timy.
■ <ENTER NO> Voer het nummer in dat moet worden gekozen
■ <MODEM zoeken> Zoek een aangesloten modem
■ <PIN-code> Voer de SIM-kaart PIN-code in.
■ <STOP GSM-modem> Verbinding verbreken.
■ <MEMORY
SMS stuurt het geheugen via SMS.

10.6 Printer
Dit menu-item wordt gebruikt om de printer in te stellen.
10.6.1 PRINT MODE
■ <OFF>
■ <ON>
10.6.2 START TIJD PRINT
■ <OFF>
■ <ON>

Standard

Standard

10.6.3 AUTO Linefeed
■ <0>

0 is standaard input 0-9

10.6.4 START-LOGO
■ <OFF>
■ <ON>

Standard

10.6.5 DAYTIME DRUK
■ <OFF>
■ <ON>

Standard

Pagina 20

Gebruiksaanwijzing

Timy Algemeen
Belangrijke
Informatie
10.7
PROGRAMMA
Om het huidige programma te wijzigen.
LET OP! Bij het wijzigen van het programma worden alle opgeslagen tijden verwijderd!

10.8 Programma Specifieke Instellingen
Afhankelijk van het actieve programma is dit menu-item anders.

10.9 Toetsenbordvergrendeling
Activeert de toetsenblokkering om onbedoelde invoer te voorkomen. Alle knoppen van de Timy zijn
uitgeschakeld. Om de toetsenbordvergrendeling op te heffen, moetde getallenreeks 1 2 3 4 5 6
worden ingevoerd.

11 Technische Specificaties
Processor:
Tijd Referentie:
Tijdsresolutie:
Concentriciteit:

Programma geheugen:
Geheugen:
Display:
Toetsenbord:
Aansluitingen:

Kanaal uitbreiding:
Voeding:

Bedrijfstijd:

Opladen:
Printer:
Temperatuur:

Siemens C161 met 3,3 V-technologie
12,8 MHz TCXO of standaard kwarts
1 / 10.000 sec
temperatuur gecompenseerd Crystal Oscillator TCXO:
-25 Tot 50 ° C:
+/- 2,5 ppm (. +/- 0,009 sec / hr) .
bij veroudering:
max. +/- 1 ppm per jaar
Uitgelijnd onder 25 graden Celsius
+/- 0,3 ppm
Standaard kwarts:
Temperatuurbereik-25 Tot 50 ° C
+/- 50 ppm (+/- 0,18 sec / hr.).
Bij veroudering:
max. +/- 5 ppm per jaar
Uitgelijnd onder 25 graden Celsius
+/- 0,85 ppm
flash-geheugen met 8 Mbit
RAM met 2 MBit, ongeveer 15.000 keer
Monochroom LCD grafische display 128 x 64 pixels, verkrijgbaar met
Standaard of uitgebreid temperatuurbereik
Silicium toetsenbord, 26 toetsen
DIN-aansluiting voor fotocel (7)
Banana socket pair - Start-ingang (5)
Banana socket pair - Finish ingang (6)
Banana socket pair - Display board (4)
D-sub 25 pins (3)
■ 9 timing kanalen
■ RS 232 (PC-verbinding)
■ Großanzeigetafel
■ RS 485 (netwerk)
■ Stromversorgung (8-15 VDC in / 7,5-14,5 VDC out)
USB (1)
Stroomvoorziening 8-15 V DC (2)
De uitbreiding 5 kanalen, max. 99 kanalen
Intern:
NC-Timy accu, of
6 x AA alkaline of 2 Ah
6 x AA NiCd of 1 Ah
6 x AA NiMH 1,5 Ah
Extern:
met voeding PS12A, PS12 en 12 V accu of 8 -15 VDC
Alkaline: zonder printer 50 uur
NiCd: zonder printer ongeveer 25 uur
NiMH: zonder printer ongeveer 38 uur
NC-Timy: zonder printer ongeveer 25 uur
NC-Timy: met de printer ongeveer 3000 lijnen
Afhankelijk van de accu tot max. ongeveer 18 uur
Grafisch thermische printer, max. 6 regels per seconde
Timy S en P -5 tot 60 ° C
Timy XE en PXE: -20 tot 60 ° C
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Afmetingen:
Timy S en XE: 204 x 91 x 50 mm
Gewicht:

Timy P en PXE: 307 x 91 x 65 mm
Timy S en XE: 450 g (zonder batterij)
Timy P en PXE: 650 g (zonder batterij en papier)

11.1 Aansluittoewijzing

USB-interface (1):
De USB-interface wordt gebruikt als interface tussen Timy en PC. Alle gegevens kunnen worden
geraadpleegd. B.v. via deze aansluiting kan de Timy kan via deze interface volledig worden bediend.
Voeding - Aansluiting (2):

ALG E Multipoort (3):
Pin toekenning:
1 Terminal nummering lijn
2 ........c0 ....... Start Channel (precisie 1 / 10.000)
3 ........c2 ....... Timing kanaal 2 (precisie 1 / 10.000)
4 ........c3 ....... Timing kanaal 3 (precisie 1 / 10.000)
5 ........c7 ....... Timing kanaal 7 (precisie 1/100)
6 ........ ........... Data uitgang voor GAZ
7 ........ ........... RS485B
8 ........ ........... RS485A
9 ........ ........... Klok voor terminals CLK
10 ...... ........... RS232 TX
11 ...... ........... RS232 RX
12 ...... ........... Gemeenschappelijke Massa GND
13 ...... ........... Uitgang gestab. Spanning (+ 5V)
14 ...... c1 ....... Stop Channel (precisie 1 / 10.000)
15 .......c5 ....... Timing kanaal 5 (precisie 1 / 10.000)
16 ...... c8 ....... Timing kanaal 8 (precisie 1/100)
17 ......c6 ....... Timing kanaal 6 (precisie 1/100)
18 ......c4 ....... Ttiming kanaal 4 (precisie 1 / 10.000)
19 ...... ........... RS232 RTS
20 ...... ........... Data printer
21 ...... ........... Signaal uitgang 8
22 ...... ........... RS232 CTS
23 ...... ........... Uitgangsspanning 7,5-14,5 VDC
24 ...... ........... Gemeenschappelijke Massa GND
25 ...... ........... Ingangsspanning 8-15 VDC in of 8-15 VDC out
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Banaan aansluiting voor
Extern display (4)
Banaan aansluiting voor
Start aansluiting C0 (5)
Banaan aansluiting voor
Stop aansluiting C1 (6)

Fotocellen socket (7)
Pin toekenning:
1
c0
Startkanaal
2
c1
Stopkanaal
3
GND
Gemeenschappelijke Massa
4
+ Ua
Spanning 8-15 VDC
5
+ 5V
Gestabiliseerde voedingsspanning uit (5 VDC)
6
c2
Tussentijd kanaal
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12.1 RS232-interface
Output formaat:
Overdrachtssnelheid:

1 startbit, 8 databits, geen pariteit, 1 stopbit
9600 Baud fabrieksinstelling
Verstelbaar: 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400
Transfer Protocol:
ASCII
yNNNNxCCCxHH: MM: SS.zhtqxGGRRRR (CR)
y
eerste teken is een spatie of Info (zie hieronder)
x
Leeg (blanco)
Nnnn
Startnummer, max. 4 cijfers, voorloopnullen zijn niet uitgevoerd
CCC
Kanalen van het uurwerk
c0
Kanaal 0 start kanaal
C0M
Kanaal geactiveerd via toetsenbord 0 <START>
C1
Kanaal 1 bestemming kanaal
C1M
Kanaal 1 geactiveerd via het toetsenbord <STOP>
c2
Kanaal 2
c3
Kanaal 3
C4
Kanaal 4
c5
Kanaal 5
c6
kanaal 6
c7
Kanaal 7
c8
kanaal 8
RT
Runtime (Run Time)
TT
Total Time (Totale tijd)
SQ
Sequential tijd (rondetijd)
kmh
Snelheidsmeting (mogelijke weergave: km / h, m / s, mph)
HH: MM: SS.zhtq
Tijd in uren, minuten, seconden en 1 / 10.000 seconden
GG-groep,
Ronde of Blanco
RRRR
Rang (alleen wanneer ranking, anders niets komt)
(CR)
Carriage Return
Info - De volgende tekens kunnen op de 1ste plaats staan:
x
Leeg (blanco)
?
Tijd zonder geldige startnummer
m
Tijd van de opslag (geheugen)
c
Keer gewist (bijvoorbeeld met CLEAR key)
C
Memory Time verwijderd (bijvoorbeeld met CLEAR-toets)
d
Keer ingeklaard diskwalificatie
I
Handmatig ingevoerde tijd met <INPUT>
n
Nieuw startnummer invoeren
Voorbeeld van een RS 232 Inteface uitgave (B.v. Programma Backup)
0001 c0 15:43:49,8863 00

m 0008 c1 15:44:00,2849 00

0002 c0 15:43:50,1647 00

m 0009 c0 15:44:00,5499 00

0005 c1 15:43:51,6464 00
0006 c0 15:43:51,9669 00

m 0010 c1 15:44:00,8182 00
m 0011 c0 15:44:01,0366 00
C 0011 c0 15:44:01,0366 00

0007 c1 15:43:52,2467 00
0008 c0 15:43:52,4579 00
0009 c1 15:43:52,6941 00
0015 c0M 15:43:55,6200 00
0016 c1M 15:43:55,8800 00
0019 c0M 15:43:57,020 00

n 0014 c0 15:44:01,0366 00
0020 c0 15:44:15,0077 00
0022 c0 15:44:15,5165 00
0023 c1 15:44:15,7847 00
c 0023 c1 15:44:15,7847 00
i 0023 c1 15:44:15,7847 00

m 0007 c0 15:43:59,9927 00
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12.2 RS485-interface
Deze interface wordt alleen voor speciale toepassingen zoals windmetingen, Timy Terminal
etc. gebruikt.

12.3 Interface voor display Board
Output formaat:

1 startbit, 8 databits, geen pariteit, 1 stopbit

Overdrachtssnelheid:

Fabrieksinstelling: 2400 baud (die nodig zijn voor ALG E GAZ)
2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400

Transfer Protocol:

ASCII

NNN.xxxxxxxxM: SSxxxx (CR)
NNN.xxxxHH: MM: SSxxxx (CR)
NNN.xxxxHH: MM: SS.zxx (CR)
NNNCxxxxHH: MM: SS.zhtRR (CR)
NNNCxxxxHH: MM: SS.zhtxx (CR)
NNNDxxxxHH: MM: SS.zhtRR (CR)
NNNDxxxxHH: MM: SS.zhtxx (CR)
NNNAxxxxHH: MM: SS.zhtRR (CR)
NNNBxxxxHH: MM: SS.zhtRR (CR)
NNNExxxxHH: MM: SS.zhtRR (CR)
NNNFxxxxHH: MM: SS.zhtRR (CR)
NNNGxxxxHH: MM: SS.zhtRR (CR)
NNNHxxxxHH: MM: SS.zhtRR (CR)
NNNIxxxxHH: MM: SS.zhtRR (CR)
NNNSxxx © xxxxsxss.ssxRR (CR)
NNN
HH: MM: SS.zht
©
RR
x
(CR)

Looptijd (zonder 1/10 seconden)
Looptijd (zonder 1/10 seconden)
Looptijd (in 1/10 seconden)
Kanaal C1 Finishtijd met plaats
kanaal C1 Finishtijd zonder plaats
kanaal C1 Totale tijd met plaats
kanaal C1 Totale tijd zonder plaats
kanaal C2 1. Tussentijd
kanaal C3 2. Tussentijd
kanaal C4 3. Tussentijd
kanaal C5 4. Tussentijd
kanaal C6 5. Tussentijd
kanaal C7 6. Tussentijd
Kanaal C8 7. Tussentijd
Snelheid

Startnummer (honderden, tientallen en eenheden tijd, cijfers 1-3)
,een punt op de vierde positie is de identificatie van een looptijd
tijd in uren, minuten, seconden en 1/1000 seconden
Snelheidsmeting: de volgende ASCII-tekens worden weergegeven:
01 Hex. Voor km / h, 02 hex voor m / s, 03 Hex. Voor mph
Plaats
Leeg teken
Invoer Return

13 USB-interface
Momenteel mogelijke toepassingen van USB-interface:
■ Update de Timy Software met Installation Manager of Timy USB-programma
■ Vragen en instellingen wijzigen (zoals RS232)
■ Registratie van tijdstippen met programma ComToFile
■ Evaluatie met Time.NET programma
■ Evaluatie met Excel Writer programma.
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Naschrift van vertaler:
Alleen voor de Timy 2 en 3 is het mogelijk om de Timy in de Nederlandse taal te laten werken.
Omdat dit niet mogelijk is voor de Timy en Timy 1 zijn enkele commando''s in de vertaling origineel
gelaten.

Zwolle Januari 2016
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