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EKP2 Hopptastatur er et brukervennlig tastatur lagd for å taste inn stilkarakterer 
eller lengde i hopprenn.  Tastaturet kobles til en RAC samleboks, som igjen kobles 
til PC.

Taster som er i bruk:
 Clear/ON - skrur enheten av/på, sletter siste tegn 
 Enter ( ) - aksepterer inntastede verdier, kvitteringstast 
 Numeriske taster og komma

Bruk av EKP2 Hopptastatur:
 Tastaturet kobles til RAC samleboks ved å bruke inngangen til venstre (inngang A)
 Skru på tastaturet ved å trykke tasten Clear/ON og holde den nede et par sekunder.
 Det øverste displayet viser en kort stund software type og batterispenningen.  Det 

nederste displayet viser serienr. til enheten.
 Velg deretter riktig adresse for tastaturet.  Alle tastaturene må ha unike adresser.  

Ved bruk av fem tastaturer til stilkarakterer og et tastatur til lengde, er det viktig å 
velge adressene 1-5 for tastaturene som brukes til stilkarakterer og adresse 6 for 
tastaturet som brukes til lengde.  

 Velg om tastaturet skal brukes til skiskyting eller hopp.  Det øverste displayet 
viser "JU1" og det nederste "bI2".  Dette betyr at man skal taste 1 hvis man ønsker
å bruke tastaturet til hopp, og 2 hvis man skal bruke tastaturet til skiskyting eller 
langrenn. 

 EKP2 er nå klar til bruk.  Øvre display viser "0,0", nedre display er blankt.
 Tast inn stilkarakteren på hopperen etterfulgt av .  Inntastet verdi vises i nedre 

display.  Når man taster  flyttes inntastet verdi til øvre display og nedre display 
viser "SEnd".  Nedre display blankes når tastaturet får bekreftelse på at dataene er 
mottatt av et resultatprogram på PC.  Ved bruk av "halve" karakterer, f.eks. 18,5, 
tastes 18,5 .  Skal hopperen derimot ha en "hel" karakter, f.eks. 18,0, trenger man
kun å taste 18 .  

 Tastaturer med adresse 1-5 vil kun godta inntastede verdier som er gyldige 
stilkarakterer.  Ved inntasting av ugyldig stilkarakter piper EKP2, og nedre display
blankes.  Tast da inn stilkarakteren på nytt. 

 Tastatur med adresse seks er reservert for inntasting av lengde.  Dette tastaturet 
aksepterer alle verdier med opptil en desimal.  Ved inntasting av verdier med mer 
enn en desimal piper EKP2, og nedre display blankes.  Tast da inn lengde på nytt.

 Ved feiltasting kan man bruke Clear/ON tasten til å slette siste tegn.  
 Skru av tastaturet ved å trykke tasten Clear/ON og holde den nede et par sekunder

Batteriet som sitter i EKP2 tastaturet er loddet fast og må kun byttes av autorisert 
personell.  Ved normalt bruk vil batteriet vare i flere år.
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