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INLEIDING
Deze handleiding is geschreven met de bedoeling om, zonder gedetailleerde kennis van
het EJS, het EJS correct te kunnen opstellen. Het opstellen en demonteren van het
systeem dient wel steeds met de grootste zorg te gebeuren. Het is hierdoor
aangewezen dat de opstelling en demontering gebeurt door personen met enige
technische achtergrond.
Na het doornemen van deze handleiding moet de gebruiker in staat zijn het systeem te
monteren en demonteren. Ook de bediening van de software “EJS Control Panel” zal
hier doorgenomen worden. Bij problemen kan u het hoofdstuk “Probleemoplossing”
doornemen om op een snelle wijze veel voorkomende fouten op te lossen.
Deze handleiding kan ook gebruikt worden om versie 2008 op te bouwen. De
verschillen zijn miniem.
Laat nooit tijdens of voor de wedstrijd het de elektronische componenten van het
systeem onbewaakt achter, en vooral niet ’s nachts. Dit om diefstal of schade te
vermijden.
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1

VOORBEREIDING

1.1

Batterijen opladen

Alvorens u het systeem kunt gebruiken dient u de batterijen volledig op te laden. Het
EJS is voorzien van 2 paar batterijen. 1 paar zal in de PLC-koffer zitten en het ander
paar zal in de zwarte kist of apart meegeleverd zijn.
1.1.1

Met de interne lader

In de PLC-koffer is reeds een batterijlader voorzien. Deze interne lader heeft bij 24V
een maximum laadstroom van 300mA (+/-10%), d.w.z. dat het ongeveer 23 uren
(7Ah/300mA = 23h) duurt om de accu’s volledig op te laden. Dit zal uiteraard
afhankelijk zijn van de status van de accu. De interne lader heeft wel het voordeel dat
deze automatisch overschakelt op druppelladen als de accu’s opgeladen zijn. De accu’s
worden zo altijd vol gehouden en overladen is hierdoor ook onmogelijk. De lader
aansluiten doet u als volgt:

Hoofdschakelaar
EURO-stekker
Schakelaar lader

1. Sluit een kabel met EURO-stekker aan op de PLC-koffer.

= EURO-stekker
2. Zorg dat de hoofdschakelaar naar de OFF-positie staat
3. Zet de schakelaar van de lader op “I”
4. Controleer of de uiterst linkse, groene LED oplicht. D.w.z. dat de lader op 24V
staat ingesteld. Dit gebeurt automatisch. De rode LED zal oplichten als de accu’s
worden opgeladen. Deze LED zal zeer zwak oplichten als de lader op
druppelladen is overgeschakeld.

LED 24V
LED lader actief
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Vergeet na het laden de schakelaar van de lader niet terug op “O” te zetten. Zo
voorkomt u ontlading als u de lader niet meer hebt aangesloten.
1.1.2

Met een externe lader

De mogelijkheid bestaat ook om een externe lader te gebruiken. Als u een snellere
lader bezit hebt u zo de mogelijkheid om deze, i.p.v. de interne lader, te gebruiken.
Wees er wel 100% van verzekerd dat de lader die u wilt gebruiken geschikt is om
loodaccu’s op te laden. Als u twijfelt of niet precies weet hoe u de lader moet
gebruiken, gebruik dan de interne lader! De maximum laadstroom van de accu’s is
2,1A. kijk na of de lader deze stroom niet overschrijd! Dit zal anders de levensduur van
de accu’s drastisch verkorten. Er bestaan laders die enkel 12V-accu’s kunnen laden,
maar er bestaan ook laders die 24V-accu’s kunnen laden. Kijk eerst goed na welke type
lader je gaat gebruiken.
Schakel ook hier eerst de hoofdschakelaar uit voor u de lader aansluit!
Als u zeker bent dat u de accu’s met een externe lader kan opladen, kan u hem op
volgende wijze aansluiten:
Lader 12V
Accu 1

Accu 2

Lader (12V)
Accu 1

Accu 2

Lader (12V)
Lader 24V
Accu 1
Gebruik ook enkel en alleen
het juiste type stekker. De
stekkers die je nodig hebt om
aan te sluiten op de PLC-koffer
zijn banaanstekkers:

1.2

Accu 2

Lader (24V)

Accu’s verwisselen

Als de het andere paar accu’s nog opgeladen dient te worden, dient u deze te
verwisselen met de accu’s die u reeds hebt opgeladen. De accu’s verwisselen doet u op
volgende wijze:
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Accu 1

Accu 2
Inbusbouten

Kabelklem

Connectors

1. Schakel de hoofdschakelaar op OFF.
2. Trek de connectors van de accu’s, onthoud goed op welke wijze de kabels zijn
aangesloten. U kan ook op vorige afbeelding kijken bij twijfel als u de accu’s
opnieuw aansluit.
3. Haal de kabels onder de kabelklemmen uit.
4. Schroef de inbusbouten los met de correcte inbussleutel. Normalerwijze zijn de
moeren vastgekleefd aan de onderkant. Moest dit niet meer het geval zijn, houd
deze dan tegen bij het losdraaien.
5. Plooi de plastic beugels omhoog.
6. Verwijder de accu’s en plaats de andere.
7. Schroef de bouten terug vast.
8. Steek de kabels onder de klemmen en sluit ze aan de accu’s op de correcte
wijze.
9. U kan nu het systeem opnieuw opstarten of de accu’s opladen.
Als het EJS en hele dag operatief moet blijven, dient u de accu’s ’s middags (tijden de
pauze) te verwisselen door het andere paar (opgeladen) accu’s. Het verwisselen
gebeurt op eerder vernoemde wijze. Als het systeem gekoppeld is met het EJS Control
Panel software, druk dan eerst op de knop “Disconnect” vooraleer u de procedure start.

1.3

Terrein opstellen

Voor u het EJS kan opstellen is het natuurlijk belangrijk dat eerst het flyballterrein
volledig en correct is opgesteld.
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Hoe u dit correct kunt doen kan u terugvinden op de website www.flyball.be, onder het
menu-item “formulieren”.
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2

ONDERDELEN

Voor u van start gaat met de opstelling van het systeem dient u te controleren of
volgende onderdelen aanwezig zijn. Controleer ook eerst alle onderdelen op schade. Als
u schade moest vaststellen, contacteer dan eerst iemand van het BFB-bestuur voor u
verder gaat.

2.1

Zwarte kist

In deze kist zitten de meeste onderdelen. Deze kist wordt tijdens bedrijf gebruikt om de
lampentoren op te monteren en de PLC-koffer in onder te brengen.

In de kist moeten we volgende onderdelen terugvinden:
2.1.1

Sensoren
Je zal bij het openen van de zwarte kist
direct 2 sets sensoren en reflectoren
terugvinden. Deze optische sensoren zijn
de “ogen” van het EJS. Hier mee kan het
EJS wissels en starten controleren.
Let er steeds op dat de reflectoren altijd
bij dezelfde sensoren blijven. Deze staan
namelijk op elkaar afgesteld. Let er ook
steeds op dat de sensoren en reflectoren
proper zijn. Als dit niet het geval moest
zijn is het mogelijk dat je ze nooit
afgesteld krijgt. Maak ze indien nodig
proper met een vochtige (≠natte) doek.
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2.1.2

Lampentoren
Het meest opvallende en belangrijkste
element van het EJS voor de deelnemers,
is de lampentoren. Bovenaan vind je de
witte foutlampen voor valse starten en
foute wissels. Direct eronder staan de
startlampen. Aan de buitenste zijden
bevinden zich de foutlampen per hond.
De laatste EJS-versie (versie 2009) is
voorzien van LED-lampen.

2.1.3

Bedieningspanelen
De bedieningspanelen zijn noodzakelijk
voor de lijnrechters. Hiermee kunnen zij
het EJS bedienen: foutlampen aansteken,
starten, stoppen en resetten. De tijd
resetten of stoppen na een N.T. is
eigenlijk niet meer nodig bij EJS-versies
2008 en 2009. Dit gebeurt automatisch
als het systeem opnieuw start. De
totaaltijd zal op het display verschijnen.
De kabel die aan het bedieningspaneel
vast hangt gebruiken we om de sensoren
aan te sluiten.
De bedieningspanelen kunnen zowel op de
rode als op de blauwe baan gebruikt
worden. Er is hier geen verschil meer.
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2.1.4

25-polige kabel (2 stuks)
Deze kabel heeft aan beide uiteinden een
mannelijke 25-polige stekker. Hij wordt
gebruikt om de bedieningspanelen met de
PLC-koffer te verbinden. Let er steeds op
dat de pinetjes van de stekkers mooi
recht en in lijn staan.

2.1.5

9-polige kabel
Deze 9-aderige kabel heeft aan het eene
einde een mannelijke en aan het ander
einde een vrouwelijke 9-polige stekker.
Deze kabel wordt gebruikt als verlengstuk
tussen de Siemens-kabel en de PC.

2.1.6

2 bouten met plastic schroefdop
Met deze bouten kan de lampentoren op
de zwarte kist worden vastgezet tijdens
bedrijf. Dankzij de plastic doppen kunnen
deze bouten met de hand aangedraaid
worden. Draai de bouten dan ook nooit
aan met enig ander gereedschap, om
beschadiging te voorkomen.

2.1.7

Ronde waterpasjes
Deze waterpasjes kan je terugvinden
onderaan de zwarte kist. Deze zijn een
uitstekend hulpmiddel om de sensoren uit
te lijnen.
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2.1.8

Siemens kabel
De Siemens-kabel
kabel zorgt voor de
communicatie tussen de PLC en PC. Hij
vormt het PPI-signaal
signaal van de PLC om naar
een RS232-protocol
protocol om data met de PC
uit te wisselen. Let er op dat in geen geval
de mini-schakelaartjes
schakelaartjes van positie
verandert worden.

2.2

PLC-koffer
koffer

In deze koffer zit het brein van het systeem, de PLC. Let goed op de versienummer die
onder het handvat staat vermeld, deze hebben we later nog nodig.
Zorg er voor dat de koffer nooit wordt blootgesteld aan hoge vochtigheid of extreme
hitte!

2.3

Sensorvoeten
Om de sensoren stabiel op te stellen zijn
deze speciale voeten vereist. Je kan ze
vinden in een klein, zeer zwaar, zwart
koffertje.
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2.4

Laptop

Er zullen altijd 1 of 2 laptops beschikbaar gesteld worden die op het EJS aangesloten
kunnen worden. Op deze laptops staat alle nodige software geïnstalleerd die nodig is
voor een goede werking met het EJS.
Gebruik deze laptops enkel voor het EJS. Dit betekent: nooit zelf software installeren,
aansluiten op internet of instellingen wijzigen!

2.5

RS232-USB-converterkabel
Als de voorziene laptop geen seriële-poort
(RS232) bezit dient deze converter-kabel
aangesloten te worden tussen de 9polige
kabel en een USB-poort op de laptop.
Deze kabel zal je terugvinden in de
opbergtas van de laptop.

2.6

Scherm
Naast een laptop wordt ook een scherm
meegeleverd. Dit scherm wordt op de
andere baan geplaatst dan dewelke de
laptop staat. Op dit scherm wordt een
kloon weergegeven van het beeld op de
laptop.
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2.7

VGA-kabel
Om het scherm met de laptop te
verbinden hebben we een VGA-kabel
nodig. Aan beide uiteinden van deze kabel
vinden we een mannelijke, 15-polige
stekker.
Net als bij andere kabels, maar zeker bij
deze kabel, mag men nooit hoeken of
korte bochten maken.

2.8

Elektriciteitskabels
Aangezien we met een computer en extra
scherm werken hebben we elektriciteit
nodig. Er zijn 2 van haspels voorzien.
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3

OPSTELLEN VAN HET EJS

Hier zullen we in stappen bespreken hoe u het systeem foutloos opstelt.
Op te beginnen plaatst u best de zwarte kist in het midden tussen de 2 banen, ter
hoogte van de 2e hindernissen. Plaats de voorkant van de koffer op die manier zodat
deze zichtbaar is vanaf de voorkant van de baan.

3.1

Sensorvoeten

De voeten plaatsen we op een vlakke, stabiele ondergrond. De voeten moeten met de
eerste gele lijn op de startlijn liggen, de tweede zal zich dan achter de lijn (richting de
hindernissen) bevinden. Plaats de voeten ook met de bollen naar elkaar toe gericht. De
afstand tussen de voeten moet ongeveer 120cm bedragen.
Stamp ze tenslotte extra aan en pin deze desnoods nog extra vast als ze nog niet
stabiel moesten liggen.

3.2

Sensoren

Op de achterkant van de sensoren kan men terugvinden op welke baan deze moeten
geplaatst worden. Als extra controle kan u zien of de pijltjes in de richting van de
hindernissen staan. Is dit niet het geval, dan hebt u wellicht de rode en blauwe baan
verkeert staan. Houd ook steeds de reflector en sensor per baan samen.

De sensoren plaatst men aan de buitenkant van de baan, de reflectoren aan de
binnenkant. Draai, voor u de sensoren en reflectoren plaatst, de bouten voldoende uit
zodat deze over de bollen passen. Draai na het plaatsen eert de bouten met de hand
gelijkmatig aan. Op elke sensor of reflector bevindt zich een bout met plastic draaidop.
Deze bout kan u al wat vaster draaien zodat de sensoren of reflectoren niet omvallen
als u ze loslaat.
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3.3

Bedieningspanelen

Normalerwijze zou er voor elke lijnrechter een tafel en tent moeten voorzien zijn. Is dit
niet het geval, dan maakt u deze voorzieningen eerst in orde.
Plaats nu op elke baan 1 bedieningspaneel. Het is mogelijk dat in de zwarte kist een
reserve paneel zit. Dit laat u best in de kist. De normaal te gebruiken panelen zijn deze
met grote rode en zwarte drukknoppen.
U kan nu ook al de sensoren op de bedieningspanelen aansluiten. De kabel die hiervoor
nodig is hangt vast aan het bedieningspaneel. Gebruik ook de extra vergrendeling van
de stekker op de sensoren om deze stevig vast te zetten.

3.4

Kabels

Bij het leggen van de kabels moet u erop letten dat u de kabels mooi afgerold worden
en plat op de grond blijven liggen, dit wil zeggen zonder golven! De kabels die over een
baan moeten gelegd worden, legt u steeds onder een hindernis.
U kan nu de nodige kabels leggen. Leg vanuit de zwarte kist naar elk bedieningspaneel
een 25-polige kabel en sluit deze aan. Leg nu ook vanuit de zwarte kist de 9-polige
kabel naar één van de tafels. De mannelijke stekker van deze kabel moet in de kist, de
vrouwelijke gaan we later op de laptop aansluiten. Verbindt de Siemens-kabel met het
uiteinde van de 9-polige kabel in de zwarte kist. De Siemens-kabel laten we volledig in
de zwarte kist. Deze gaan we later verbinden met de PLC-koffer.
De VGA-kabel moet u van de ene tafel naar de andere tafel, op de andere baan,
leggen. Leg ook deze kabel onder de hindernissen om de banen over te steken.
Als alle kabels goed liggen is het aan te raden om deze met enkel pinnen vast te leggen
zodat er niemand over kan struikelen.
De kabels die uit de kist komen moeten steeds in de voorziene uitsparingen worden
gelegd. Op die manier kan het deksel mooi dicht en worden geen kabels geplet of
beschadigd.

3.5

Lampentoren

Haal nu de lampentoren en de 2 bouten met plastic dop uit de kist. Plaats de toren op
de kist door eerst de stekker in de toren in de stekker van de kist te steken. Deze
passen makkelijk in elkaar en kunnen slechts op 1 manier in elkaar gestoken worden.
Op de toren kleeft ook stikker waarmee we de voorkant kunnen onderscheiden. Open
de toren volledig en schuif de slotjes open zodat de toren rechtop blijft staan. Vijs nu
de toren stevig vast met de 2 bouten. Draai deze bouten enkel stevig aan met de hand,
gebruik hiervoor geen gereedschappen.
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Als u de kist open moet laten openstaan, schuif de slotjes dan terug in en plooi de
bovenste helft van de toren 90° naar achteren. Dan kan u het deksel van de kist
openen en kan de toren op de ondergrond laten rusten. (zie onderstaande afbeelding)

3.6

PLC-koffer

We kunnen nu de PLC-koffer instaleren. Deze wordt horizontaal in de kist
ondergebracht. Als u de koffer horizontaal laat zakken, met de slotjes en het handvat in
de uitsparing past de koffer perfect en blijft hij stevig op zijn plaats. Plaats de koffer zo
ver mogelijk naar rechts om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen. U kan nu ook alle
nodige stekkers aansluiten.

3.7

Laptop

Sluit nu de 9-polige kabel, de VGA-kabel en de laptop-voeding aan op de laptop. Als de
laptop geen seriële poort heeft moet u het converteerkabeltje gebruiken. Let wel op dat
de USB op en specifieke poort dient aangesloten te worden! Deze poort is aangeduid
met een stikkertje op de onderkant van de laptop. Start hem nog niet op.

3.8

Scherm

Installeer het scherm op de andere baan en sluit de VGA-kabel aan. Het scherm mag al
wel aangezet worden.
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3.9

Opstarten

Nu is alles aangesloten en kan u het systeem inschakelen. Schakel eerst de PLC in door
de hoofdschakelaar op de PLC-koffer op “ON” te zetten. Het groene lampje zou nu
moeten oplichten. Ook op de bedieningspanelen zou het lampje “POWER” moeten
oplichten. Is dit niet het geval, controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of
de zekering in de PLC-koffer in orde is.
3.9.1

Sensoren uitlijnen

Het moeilijkste en belangrijkste gedeelte bij het opstellen van het EJS is waarschijnlijk
het uitlijnen van de sensoren met de reflectoren. Zorg er om te beginnen voor dat de
voeten perfect op de start-/finishlijn staan. Zet de sensoren en reflectoren perfect
haaks met de start-/finishlijn. Je kan dit het best controleren door recht boven de
sensoren of reflectoren te kijken en ze in lijn te zetten met de sensorvoeten (zie
onderstaande foto’s).

FOUT

GOED

Zet daarna de reflectoren en sensoren waterpas. Leg hiervoor een rond waterpasje
bovenop de sensoren en één op de bodemplaat van de reflectoren (zie foto’s). Draai
dan de sensoren en reflectoren zo totdat de luchtbelletjes in de waterpasjes perfect in
het midden staan. Zet vervolgens de reflectoren stevig vast met de bouten. Houd
tijdens het vastdraaien wel in het oog dat de reflectoren waterpas blijven staan.

Leds

Controleer nu of de ledjes bovenop de sensoren of de bedieningspanelen uit zijn. Is dit
het geval dan zijn de sensoren goed uitgelijnd. Stap dan een keer door de sensoren en
kijk opnieuw of de ledjes uit blijven. Is dit nog steeds het geval dan staan de sensoren
goed en kan je ze stevig vastzetten. Draai bij het vastzetten de bouten traag aan om te
voorkomen dat de sensoren uit positie komen. Het is aan te raden dat bij het
vastdraaien één persoon de sensoren vast houd terwijl iemand anders de bouten
aandraait. Controleer nogmaals de ledjes en stap nogmaals door de sensoren als extra
controle.
Als de ledjes niet moesten uit zijn dan zijn de sensoren niet goed uitgelijnd. Dan zal je
de sensoren bovenaan moeten vastnemen en links, rechts, voorover of achterover
moeten kantelen om zo de goede positie te zoeken. Dit is een zeer secuur werkje, dus
doe dit heel voorzichtig en geduldig. Het is goed mogelijk dat de enkele minuten moet
zoeken voor je de perfecte positie gevonden hebt. Zijn de ledjes uit, dan kan je de
sensoren vastzetten zoals hierboven beschreven staat.

18

In de sensoren zitten lasers gemonteerd, dit is een hulpmiddel als je tijdens de
wedstrijd de sensoren opnieuw moet uitlijnen. Onthoud hiervoor goed waar de
laserpuntjes staan op de reflectoren. Hiervoor is geen vaste positie omdat de uitlijning
op elke ondergrond anders is.
3.9.2

Software

Start nu de laptop op. Het wachtwoord is “bfb”. Op het bureaublad zal u het
programma “EJS Control Panel” vinden, start dit op. Ga vervolgens naar “Control Panel”
onder het menu “Extra”. Klik onderaan rechts op de knop “Connect”. Als de verbinding
tot stand is gekomen met de PLC zal de knop “Start” geactiveerd worden en zal u
onderaan links en progressbar zien lopen. Als u nu op “Start” klikt zullen de lampen
aftellen en zal de tijduitlezing worden geactiveerd en bent u klaar om te starten.
Wilt u gebruik maken van de uitgebreide functies van de software, dan raad ik u aan
om het volgende hoofdstuk ook door te nemen.
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4

HANDLEIDING EJS CONTROL PANEL

Als u het programma start zal u volgend scherm te zien krijgen. In dit hoofdscherm zal
u steeds, via het menu, alle schermen oproepen. Als de verbinding met de PLC actief is
zal een progressbar lopen in de statusbalk.
Versie
Menubalk

Statusbalk

4.1

Instellingen controleren

Voor u verder gaat dient u te controleren of de versie overeenstemt met het EJS
waarop u de computer op hebt aangesloten. Komt de versie niet overeen, dan kan u dit
aanpassen in de instellingen. Ga hiervoor naar Instellingen onder het menu Extra. Hier
kan u ook de updatetijd en de SQL-server aanpassen. Het is echter sterk af te raden
om hier wijzigingen op te doen als dit niet vereist is.

De juiste EJS-versie kan u terugvinden op de PLC-koffer (zie vorige hoofdstuk).

4.2

Database beheren

Voor u van start kunt gaan zal u eerst enkele gegevens aan de database moeten
toevoegen.
Voeg eerst de wedstrijd toe via Beheer|Wedstrijd|Toevoegen.

Vul hier de naam van de wedstrijd (meestal de naam van het organiserende team) in
en selecteer een de datum.
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U kan dan de divisies toevoegen via Beheer|Divisies|Toevoegen.

Selecteer hiervoor eerst de wedstrijd en vul daarna de divisie en uitbreektijd in. Voor
divisie 1 is er uiteraard geen uitbreektijd. Toch is het aan te raden om hier het record in
te geven zodat de lijnrechter direct een indicatie krijgt als het record verbroken is.
Om de honden en de teams toe te voegen kan u best gebruik maken van de
timesheets. Als de timesheets in orde zijn kan u deze importeren via
Bestand|Importeren|Teamsamenstelling.

Ga via Browse… naar de locatie van de timesheet, selecteer de timesheet en druk op
OK. Selecteer vervolgens de wedstrijd en divisie waarin u de teams en honden wilt
toevoegen. Klik vervolgens op Importeren. Als het programma niet uit de
bestandsnaam kan afleiden hoeveel teams er geïmporteerd dienen te worden, dan zal u
dit in een volgende inputbox moeten invullen. Wacht geduldig af tot u de melding krijgt
dat de het importeren met succes is afgerond. Dit kan even duren, afhankelijk van het
aantal toe te voegen teams en honden. U zal ook na het importeren te zien krijgen wat
er is geïmporteerd. Klik tenslotte op Sluiten om het venster te sluiten, of herhaal de
procedure om teams in een andere divisie toe te voegen.
U kan altijd de gegevens controleren via Beheer|TeamExplorer. Selecteer de wedstrijd
en de divisies met teams en honden worden uit de database weergegeven. U kan hier
ook nog honden toevoegen, verwijderen of bewerken door te klikken op respectievelijk
het plus-, min- of potloodsymbool.

Via het menu Beheer kan u ten alle tijden alle gegevens bewerken.

4.3

Het Control Panel

Om tijdens de wedstrijd alle tijden in te lezen en het EJS aan te sturen moeten we
gebruik maken van het Control Panel. Dit vinden we onder het menu Extra.
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U zal hier slechts de eerste keer de wedstrijd moeten selecteren en dan afhankelijk van
de race de divisie, racenummer en heat invullen. Let er ook op om na de middag of bij
het veranderen van de wedstrijdformule de correcte formule te selecteren (RR/ST of
DE).
Om verbinding te maken met het EJS moet u op Connect klikken. Als de verbinding met
succes tot stand is gekomen zal de knop Start geactiveerd worden en zal u in de
statusbalk van het hoofdvenster de progressbar zien lopen.
Als u alle tijden per heats in de data database wil opslaan moet u steeds de teams en
honden selecteren die tijdens die heat zullen lopen. U kan dit doen door de
volgordenummer of de naam van de hond te selecteren. Hebt u een selectie gedaan
dan zal automatisch de BFBnr. En spronghoogte worden opgezocht en weergegeven. Er
zal ook automatisch de minimum spronghoogte berekend worden.
Om bij elke heat de tijden te registreren dient u telkens via de computer te starten.
Druk dus bij het starten op de knop Start. Als de heat beëindigd is drukt u op
Doorsturen om de tijden op te slaan in de database. De tijden zullen continu worden
ingelezen na u op start hebt gedrukt, tot u de tijden hebt doorgestuurd.
Optioneel kan u ook de taal van het ControlPanel wijzigen tussen Nederlands en Engels.

4.4

Resultaten bekijken

Als u de resultaten van de opgeslagen races wilt bekijken kan u de database oproepen
via Beheer|Bekijk Database. Onder de tab Tijdregistraties kan u de wedstrijd selecteren
en de resultaten oproepen. U kan ook filteren op team en vervolgens op hond.
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Onder de andere tabbladen kan ook de informatie oproepen die u eerder aan de
database hebt toegevoegd.
Ook hier kan u nog wijzigingen aanbrengen. Als u gegevens wil verwijderen moet u de
structuur van de database begrijpen. De ingeschreven honden zijn gekoppeld aan de
ingeschreven teams, en die zijn op hun beurt gekoppeld aan de divisies. Wil u een hele
divisie verwijderen dan dient u eerst de honden uit die divisie te verwijderen en dan de
teams uit die divisie vooraleer u de divisie kunt verwijderen. Tijdregistratie kan u echter
rechtstreeks verwijderen.
Met geregistreerde teams en honden wordt bedoeld de teams en honden die
beschikken over een BFBnr. Met ingeschreven teams en honden wordt bedoeld zij die
ingeschreven zijn in de wedstrijd. Deze hoeven dus geen BFBnr. te bezitten.
De geregistreerde teams en honden kunnen gebruikt worden als u via dit
softwareprogramma honden en teams gaat toevoegen i.p.v. deze te importeren met de
timesheets.
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5

PROBLEEMOPLOSSING

Controleer bij fouten eerst of alle stekkers goed zijn aangesloten. 90 procent van de
fouten zijn te wijten aan stekkers die niet meer volledig insteken. Is hiermee de fout
niet opgelost controleer dan of de batterijen nog voldoende spanning leveren.

