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ePad Hastighetsmåler presenterer hastigheten til skihoppere målt i km/t.  Fotoceller 
tilkobles via RKP1 batteriboks.  Tastaturet kan brukes alene, sammen med en EPR3
printer, sammen med ESD1 display, eller sammen med 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 
 A - bytte adresse
 B - skru printer av/på
 Numeriske taster

Bruk av ePad Hastighetsmåler:
 Tastaturet kobles til den RKP1 batteriboksen som brukes av mottaker-fotocellene. 

Kabelen fra RKP1 kobles til inngang C.  
 Ved bruk av RAC samleboks eller ESD1 display,  kobles disse til utgang A.
 Ved bruk av EPR3 printer kobles denne til utgang B.
 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.
 Det øverste displayet viser "Prog": Velg hvilket program som skal brukes.  

Program 1 brukes hvis RAC samleboks (og PC) er tilkoblet.  Program 2 brukes 
hvis ESD1 display er tilkoblet.  Program 3 brukes hvis man ønsker å bruke 
tastaturet uten andre enheter tilkoblet. 

 Etter å ha valgt ønsket program viser øverste display "dist" (distanse).  Tast inn 
distansen mellom fotocellene i cm, etterfulgt av . .  Det er viktig at man er veldig
nøye med oppmålingen av distansen for at hastigheten skal bli riktig.

 ePad Hastighetsmåler er nå klar til bruk.  Hastigheten til løperne blir presentert i 
øverste display med en desimal.

 Ved hopparrangement er det vanlig med 5 dommertastaturer, 1 lengdetastatur og 1
hastighetsmåler.  Dommertastaturene har da adresse 1-5, lengdetastaturet har 
adresse 6 og hastighetsmåleren har adresse 7.   Hvis man ønsker å forandre 
adressen til tastaturet tastes A.  Tast inn ny adresse etterfulgt av .

 Tast B slår av/på utskrift på utgang B til printer EPR3.
 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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