
Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er 
samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp eller andre aktiviteter som baserer 
seg på tid.

Før man begynner å registrere inn deltakere, klasser, klubber og evt løyper, så kobles utstyret opp. 
Det består av følgende:

1. 1 bærbar pc som kobles opp med strømforsyning

2. 1 skriver som kobles opp med strømforsyning og som kobles til pc med USB kabel, som vist 
på bilde nr 1.

3. 1 koffert som inneholder tidtaker klokke, trykknapp og en liten printer.

- Trykknappen kobles til port 'C' på klokka

- Printeren kobles til port 'B' på klokka, strømforsyning kobles på printeren  (den har også 
innebygd batteri)

- Klokka kobles til PC med USB kabel, hvor den ene enden settes i port 'D' på klokka

Bilde 1 viser USB kabel i fra HP Laserjet P1102 
skriveren, grå kabel koblet på venstre side av 
bærbar pc'n.

Den sorte USB kabelen er den som kommer fra 
ETR3 klokka.

Bilde 2 viser USB kabel som er 
koblet til port 'D'

Trykknappen er koblet til port 'C'

Printeren er koblet til port 'B'
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 Bilde 3 er av printeren som 
skriver ut løper nr og tiden som 
den interne klokka har. På bildet 
vises kabelen som er koblet til 
printeren og som er koblet til pc'n i 
den andre enden. 
Strømforsyningen kobles på 
venstre siden av printeren, det er 
ikke vist på bildet.

Når dette er gjort, så er utstyret ferdig koblet og man er klar til å starte tidtaker programmet. Det 
gjøres ved å starte følgende program ikon på skrivebordet:

Når man starter programmet får man opp følgende boks, det er fordi vi ikke har fullversjonen av 
programmet. Man trykker bare «X Cancel» her:
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Da kommer man inn i selve programmet:

Det første man må gjøre er å opprette et nytt løp. Det gjøres på følgende måte:

 Trykk på '+' tegnet foran «1 Nytt løp» slik at menyen utvider seg som på 
bildet til venstre her. Trykk deretter på «Lag nytt løp». 
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Da kommer vinduet under her fram. Her må det fylles ut en del informasjon, som «Løpets navn» 
skriver man inn f.eks. «Terrengløp Onsdag 2. Juni». På «Første start» må man skrive det 
tidspunktet som arrangementet skal starte. Det er veldig viktig at dette settes riktig, og at man 
faktisk starter arrangementet på det oppgitte tidspunktet. Det er bedre å sette dette 5 minutter senere 
enn at man skal stresse for å bli grei til tidspunktet. Forskyving av starttid er ikke å anbefale, da det 
ofte blir trøbbel med tidtakingen. På «Idrett» kan man la det stå på «Langrenn». Resten av feltene 
kan stå som vist på bildet under. Trykk deretter på «Neste» knappen.

På det påfølgende bildet er det bare å la standardvalg være og trykk på «Neste»
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Hvis du får opp følgende melding etter på:

Så er det bare å trykke på «Yes» og du får følgende melding:

Trykk så på «Neste» i bildet som vist under her:

Du får så opp en boks med muligheter for å importere data fra en annen database, det skal vi ikke 
gjøre nå, så velg «Neste».
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Databasen blir da opprettet:

Trykk på «Ferdig»

Da er man tilbake igjen til startsiden av programmet. Ettersom vi ikke importerte inn klasser eller 
andre verdier fra andre databaser, så må vi opprette disse nå. Vi starter med å opprette de ulike 
klassene.
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Trykk på ikonet som er i den gule ramma på bildet under:

Man får da opp følgende vindu:

På dette bildet er det ikke noen klasser lagt til enda, for å gjøre det må man først trykke på '+' tegnet 
på menylinja, markert med gul sirkel rundt:
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Feltene i skjemaet tømmes og er da klare for input:

På «Kode» så skriver man inn storbokstav 
enten J – for jente eller G – for gutt. D – for 
damer og M – for menn, denne bokstaven 
skal etterfølges av årsklassen, f.eks. Blir det 
da 'J10'
På «Navn» så skriver man hele navnet til 
klassen, altså 'Jenter 10'. Deretter trykker 
du på «Tab» tasten 4 ganger, slik at løype, 
rekkefølge, ant.pr. Intervall blir fylt ut. 
Tasten ser slik ut:

«Startintervall» justeres til 30 sekunder i stedet for 60.

Hvis man ikke har flere løyper å velge mellom, så er man ferdig her. For å lagre klassen så må man 
trykke på hake knappen som vist på bildet under, hvis ikke så lagres ikke klassen. Skal man 
registrere flere klasser, så trykker man på '+' ikonet igjen.

Når alle klasser er registrert så må man registrere de ulike idrettslagene/klubbene. For å gjøre det 
trykker man på ikonet for klubber som har en gul sirkel rundt seg på bildet under:
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Man får opp følgende boks:

Her registreres en egen klubb kode, for Inndal IL så vil den være IIL, og klubbnavn sier seg selv. 
Har man med deltakere fra Leksdal IL og Leirådal IL, så må man utvide klubb koden slik at det blir 
LEKIL for Leksdal IL og LEIIL for Leirådal IL. For å opprette en ny klubb så må man trykke på '+' 
tegnet som man gjorde ved oppretting av klasser, og så trykke på haken når informasjonen er lagt 
inn. Ny klubb registreres så ved å trykke nok en gang på '+' tegnet.

Da har man kommet så langt at man kan begynne å registrere inn deltakerne. Man gjør dette ved å 
trykke på ikonet som har gul sirkel rundt seg på bildet under her:
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Bildet som dukker opp ser da slik ut:

Her fyller man inn Fornavn og Etternavn på deltakeren. Hvis det ikke er ulike løyper så kan denne 
settes til standardvedi 1. Kjønn settes i henhold til deltakeren. På Klasse så finner man de ulike 
klassene som ble opprettet tidligere, man får opp listen her ved å trykke på pilen til høyre i boksen, 
trykk så på ønsket klasse. Deretter gjør man det samme med Klubb. Når man har fylt ut som vist 
under her:

Da kan man bekrefte løperen ved å trykke på 
hake tegnet, Id feltet blir da automatisk utfylt, 
samt at det settes en midlertidig starttid på 
løperen. Flere løpere legges til ved å trykke 
på '+' knappen.
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Når det er ca 15 minutter igjen til start (avhengig av antall deltakere) så trekkes startnummer til 
løperne. Det gjøres på følgende måte:

Trykk på '+' tegnet foran «3 Før start» slik at menyen utvider seg, trykk 
deretter på «Trekke startliste».

Da får man opp bildet som vist under her:

Her kan man velge hvilken startrekkefølge de ulike klassene skal starte. Dvs hvis man setter 1 på 
Kvinner 35 og 2 på Jenter 10, så vil deltakerne i Kvinner 35 klassen få tildelt startnummer før 
deltakerne i Jenter 10 klassen. Dette kan være lurt på større arrangementer der klassene 8-12 år går 
samme lengde, hvis de yngste starter først, så er det store muligheter for at mange kommer i mål 
samtidig. Hvis man istedet sender av gårde de på 12 før de på 11 og de på 10 deretter igjen, så kan 
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man få mer spredd målgang, og dermed lettere å få korrekt målpasseringer. Trykk deretter på 
«Neste».

La bare standardvalg være og trykk neste:

Trykk neste nok en gang:
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Startnummer er da trekt og vil åpnes automatisk, når man trykker avslutt på følgende bilde:
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Startlisten kan skrives ut ved å trykke på printer knappen i vinduet som dukker opp:

De som starter løperne må få egen startliste, denne skrives ut ved å trykke på «Skriv starterliste»
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Før man kobler opp klokken mot maskina, må man sjekke at denne er registrert på riktig COM port. 
Det gjøres på følgende måte. Trykk på «Start» knappen, og deretter høyre klikk «Min datamaskin» 
og velg deretter «Behandle»

Tykk på «Enhetsbehandling» og sjekk at «USB Serial Port (COM2)» står som COM2 slik det er i 
bildet under:
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Hvis det er feil nr, så må dette endres til COM2 i «Enhetsbehandling». Høyre klikk  «USB Serial 
Port (COMX)»  og velg «Egenskaper» som vis på bildet under:

Trykk på fanen «Port Settings» og deretter «Advanced» som vist under:

Velg «COM2» og trykk på «OK» 2 ganger og lukk «Enhetsbehandling».
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Når man han kommet så lang, så må man synkronisere ETR3 klokken og pc'n. Dette gjøres på 
følgende måte:

1. Start ETR3 klokken ved å trykke ned «Clear ON» knappen. Når det lyser «Pro9» (PROG) i 
det øvre displayet, tast så inn '20' og trykk på Enter tasten ned til høyre. Vist på bildet under.

2. Da skal det lyse «CLC» i det øvre displayet av klokka. Da skal man trykke på «A» knappen 
slik at man kan sette arrangørtida på denne klokka. Det vil si at man setter klokka her slik at 
den får tiden 0 (null) samtidig som klokka på pc'n.

3. Det vil da være 0 00 00 i nederste display, hvor de tre første er minutter og to siste er 
sekunder. Hvis det nå er ca 14 minutter til start, så kan man sette denne klokka til å være på 
0 om f.eks. 10 minutter. Det gjøres ved å skrive inn følgende tall i displayet: 9 90 00. Det vil 
si at klokka teller opp fra 990 minutter og 00 sekunder, når denne når 999 minutter og 60 
sekunder (altså om 10 minutter) så er denne på 0.

4. Når man har satt inn riktig verdi i displayet, så må man vente å at klokken på pc'n når 
tidspunktet hvor denne er 10 minutter unna arrangementstart. Når pc klokka når dette 
tidspunktet så må man trykke på «Enter» tasten på ETR3 klokka, nå står det «CLC» i øvre 
display, trykk en gang til på «Enter», da står tiden 990.xx i øvre display og «5no» i nedre 
display.

5. Trykk på tidtaker ikonet:

© Roy Morten Aasheim – Inndal IL



6. Tidtaker vinduet kommer opp:

7. Velg «COM2 Emit USB Timer» på «Velg port» under, «Velg tidtakerenhet» settes til «5 
ETR3 program 20-90»  og velg «Standard» på «Velg oppsett». Trykk deretter på 
forstørrelsesglass knappen til høyre for «Velg port» feltet som vist under.
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8. Når du har trykket på forstørrelsesglass knappene, så skal bildet se slik ut:

9. Da kan du trykke på «Neste» knappen

10. Du ser at kommunikasjonen mot klokka er grei, når det oppe i venstre hjørne er ??? som går 
fram og tilbake:

11. For å følge med under løpet så er det egen speaker funksjon i programmet. Det ikonet som 
er har gul sirkel rundt seg, brukes til å følge en bestemt løper, mens det med rød sirkel rundt 
seg åpner startlisten, samt at den har et vindu hvor du ser hvilken tid de kom i mål på.
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Når en løper kommer i mål, så trykkes det en gang på trykknappen. Deretter taster man inn start nr 
på klokken og trykker på «Enter» tasten på klokka. Startnummer og løpstid skrives da ut på den lille 
skriveren, samtidig som at data overføres til pc'n og løperen settes med måltid.

Etter at siste løper har kommet til mål, så er det bare å skrive ut resultatlisten, det gjøres fra menyen 
som vist under:

Velg da PDF som vist under her:
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Velg plassering for å lagre denne som vist under, lagre i skirenn hvis det er skirenn.

PDF filen kan da skrives ut og den kan overføres til Nettsiden.

Skal det lages fil til avisa, så må det lagres som en pressefil, da blir det lagret i et format som de kan 
bruke i avisa.

Da er det bare å koble ned utstyret 
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