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Download QuickGuide og komplet manual på www.uniprolaptimer.com. 

 

TÆND / SLUK, SAMT VISNING OG SLETNING AF DATA 

Tænd og sluk: Tryk på  for at tænde. Hold  
knappen nede i ca. 2 sek. for at slukke 

Visning af lapdata efter kørsel: Tryk på   og brug  

  til at bladre. Skift mellem Hi og LO data på  

Visning af splitdata efter kørsel: Tryk på  herefter 

 brug   til at bladre. Tryk på  for at skifte 
til næste splittid. Skift mellem Hi og LO data på splittiden ved 

at trykke på  

Sletning af Laptimerens hukommelse: Tryk på  og 
hold den nede til CLEAR LAPS vises i displayet. tryk igen på 

 for at kvittere ja til sletningen 

Tilkøringsmode: Laptimeren er slukket.  Hold  nede tryk herefter på . Displayet viser RUN øverst til højre 

Skift mellem køremode og pitmode: Tænd Laptimeren og tryk på  for at skifte mellem køremode og pitmode. 

INDSTILLING AF LAPTIMEREN - SETUP 

Sluk laptimeren og tænd på  tryk herefter på  Skift mellem setup funktioner: tryk på  flere gange. 

Motor drifttid: Tryk på  displayet viser EN X  XX Brug 

  til at bladre mellem motornumrene 

Manuel ændring af motor drifttid:  Vælg motornummer og 

tryk på  Brug herefter   til at ændre drifttid, og 

gem ved at trykke på  igen 

Slet motor drifttid: Vælg motornummer og tryk på  tryk 

på  for at slette, og på  igen for at gemme. 

METODE FOR MANUEL ÆNDRING OG SLETNING AF 
VÆRDIER ER GENEREL FOR SETUP MENUEN 

Dækslids måling: Tryk på  til displayet viser TIRE X  XX 

Brug   til at bladre mellem de forskellige sæt dæk 

Hjulomkreds: Tryk på  til displayet viser Circ. 0,XXX 

Brug   til at indstille hjulomkredsen 

Temperatur indgange: Tryk på  til displayet viser  INPUT  X  brug   til at vælge den rigtige kombination 

Temperatur varsling: Tryk på  til displayet viser POINT  X juster varslingsværdien med   Varslingsdioden for den 

pågældende indgang blinker. Hvis der er tilkoblet mere end 1 indgang fortsættes til næste ved at trykke på   

RPM varsling: Tryk på  til displayet viser  

rpm SHIFT  XX,X  juster varslingsværdien med   

Modtager type: Tryk på  til displayet viser LOOP, IR eller 

STRIPE Vælg den ønskede modtager type med    

Indstilling af magnet modtager: Når du kører med magnet 
modtager, skal du indstille antal magnetstriber på banen, samt 

fra pitudkørslen til målstregen. Tryk på  til displayet viser 

STRIPE  X-X Tryk  og displayet viser STRIPES  X Brug 

  til at vælge antal magnetstriber på banen. Tryk på  

 igen, og brug   til at vælge antallet af 

magnetstriber fra pitudkørslen til målstregen Tryk på  for 
at gemme. 

Manuel indstilling af splitpunkter: Tryk på  til displayet 

viser SPL  X  XX  Tryk herefter på  for at låse op. 
Displayet viser nu SPL 1  XXX Juster til det ønskede antal 

meter for splitpunkt 1 med   Gå videre til næste 

splitpunkt ved at trykke på  Juster med   
Fortsæt til du har det ønskede antal splitpunkter. Tryk herefter 

på  tryk på  for at skifte til YES, og tyk igen på  
for at gemme ændringen 

Indstilling af splitpunkter under kørsel: Tryk på  og 

hold den nede i ca. 3 sek. Tryk på   Laptimeren er nu klar 
til opmåling. Selve opmålingen starter når målstregen er 

passeret første gang. Under kørsel trykkes på  de steder 
hvor der ønskes et splitpunkt. Når målstregen igen passeres 
gemmes opmålingen. 

Brug af magnetstriber som splilpunkter: Tryk på  til 

displayet viser SPL  X  XX Tryk herefter på  for at låse op. 

Displayet viser nu SPL X  XXX Tryk på  til displayet viser 

SPL STRIPE Tryk herefter på  og  og  igen for 
at gemme ændringen 

Indstil display: Tryk på  til displayet viser SET DISPLAY L juster med  og  til den ønskede værdi i venstre side i 

det nederste display. Tryk igen på  til displayet viser SET DISPLAY R juster med  og  til den ønskede værdi i højre 
side, i det nederste display. De værdier som ikke står ”fast” i det nederste display, vil altid stå i det øverste displays venstre side. 

For at skifte mellem disse trykkes på  i både køre og pit mode. 
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Display box Display box Display box Display box 

Main box Main box Main box Main box 

Magnetic receiver Magnetic receiver Loop receiver RPM sensor 

IR receiver Water sensor IR receiver Cylinder head sensor 

Exhaust sensor Exhaust sensor Exhaust sensor Cylinder sensor Cylinder sensor 

Speed kit rear axle Speed kit front wheel Speed kit front wheel Speed kit front wheel 

Cable mounting Cable mounting   

 


