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Miniscore, Maxiscore, Proscore & Mini Microscore

MultiScore bediening Quickstart
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Bediening MultiScore
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Kort drukken zet het scorebord aan.

Verhoogt de score van met 1 punt.

Lang drukken (> 1 sec.) zet alle tellers op nul.
Uitschakelen van het scorebord gebeurt door gelijktijdig
de menu toets en de on/off toets in te drukken.

Verhoogt de score van met 1 punt.
Toets ingedrukt houden > automatisch doortellen.

Toets ingedrukt houden > automatisch doortellen.

Verhoogt het aantal beurten met 1.

Verhoogt de score van speler C, de hoogste serie van
speler A (alleen Maxiscore) of de set-stand van speler A.

Verhoogt de score van speler C, de hoogste serie van
speler B (alleen Maxiscore) of de set-stand van speler B.

Dit is o.a. de correctie toets. Door deze toets ingedrukt te
houden en gelijktijdig op een teller-toets te drukken zal
de teller terug tellen.

(indien van toepassing) Door
deze toets i.c.m. met de Average/Save toets (8) in te
drukken zal de gele bal aanduiding achtereenvolgens
van speler A naar speler B verspringen, of uit gaan.

Druk op deze toets om het gemiddelde per speler weer
te geven.
Druk eerst op deze toets en dan op de toets van b.v.
speler A, B, C of D. Op de bovenste 2 displays zal nu het
gemiddelde (moyenne) verschijnen, met op het 1e
display de cijfers de komma en op het 2e display de
cijfers de komma.
Op het INNINGS display verschijnt een draaiende cirkel
met een nummer er achter, die aangeeft voor welke
speler het gemiddelde geldt. (1=A, 2=B, 3=C en 4=D)
Druk nogmaals op de AVERAGE toets om weer terug te
keren naar het spel.
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De MultiScore afstandsbediening is geschikt voor
de scoreborden Miniscore, Maxiscore, Mini-Microscore en
Proscore die voorzien zijn van de nieuwe
hardware. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen
HF, IR en draadaansluiting.
Deze scoreborden zijn te herkennen door de aanduiding
Multi op het type plaatje aan de achterkant van het
scorebord. (b.v. Multi-Miniscore)
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