Brukerhåndbok for ML2000

4 Huskeliste før stevnestart
(Skriv ut denne listen. Gå gjennom alle punkter før innskyting hver stevnedag.)

Stevne: ____________________________

Dato: ___________

Stevnestart:
□ Gummiduk er trukket frem og er uten skader.

Sjekk at alle gummidukene er trukket frem slik at skyting starter på hel gummi. Dersom det er synlige
hull i gummien dekkes disse til med gummi eller sølvtape.

□

Kanalplast og stålplater er uten skader.

□

Synkronisering av klokke.

□

Batteri og spenning på alle skiver.

□

Telleverk loggført.

□

Alle trenerdisplayene har kontakt med PC.

□

Bytt eller tett hull i kanalplasten dersom dette er nødvendig. Mal over eventuelle flekker på stålplatene.
Synkroniser klokke på PC. Denne bør stemme overens med klokke på tidtakersystemet og klokkene til
standplassmannskap.
Tips: De fleste nyere mobiler har automatisk synkronisering av tid.
Opprett en trening eller innskytingssteve i MLBia. Åpne Skivestatus-vinduet og sjekk at det er kontakt
med alle skiver og at alle har en spenning på over 12V. Er ladekabelen i hvert skap satt skikkelig inn?
Les av telleverket i skivene via Skivestatus-vinuduet.
Sjekk at den grønne (gule) lysdioden lyser på alle displayene. Og at stående eller liggende ringer blir
tegnet opp.

Alle startnummerregistreringsterminaler har kontakt med PC og er satt
opp med riktig ID og skivenumre.
Sjekk at alle den grønne (gule) lysdioden lyser på alle terminaler.
Sjekk at alle terminaler har en egen ID og er registrert med riktige skivenumre. Test gjerne ved å
registrere for eksempel skytter nummer 999 inn og så ut på alle terminaler.

□

Alle selvanvisere åpner/lukker som de skal.

□

Røde lamper for indikasjon av stående skive virker.

□

Tidtakersystem – EMIT.

□

Riktig øvelse er startet på PC

□

Ligg/Stå/Tren

□

Importere startliste

Lukk og åpne alle selvanvisere. (Gjøres via oppsett-vinduet i MLBia)
Sett alle skiver i stående posisjon og sjekk at lamper lyser og har riktig intensitet.
Kabling mot eventuelt tidtakingssystem er sjekket og i orden.
Sjekk at riktig øvelse er valgt og at alle tidsinnstillinger er riktige.
Sjekk at alle skiver er satt opp med riktig skyteposisjon.
Sjekk at fil med oppdatert startliste er importert i øvelsen.

Signatur: ____________________________
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