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Instellingen Rondebord New
Druk op de 3 puntjes rechts bovenin en vervolgens op instellingen om de instellingen te tonen.
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Algemene instellingen
Tiende
Als deze optie aangevinkt is, dan wordt het gemaakte schema afgerond op tiende. Dit is bijvoorbeeld
zichtbaar bij het huidige schema bij de kolomschema’s.
Tiende uit:

Tiende aan:
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Correctie
Geef het aantal honderdste dat bij de stopwatchtijd wordt opgeteld. Er kan gekozen worden tussen
40 honderdste van de tijd afhalen (-40) tot 40 honderdste bij de tijd optellen. De keuze is in stapjes
van 5 honderdste. De jury telt bij wedstrijden altijd 2 tiende op bij de handgeklokte tijden, een
verstandige keuze is dus 20 honderdste optellen bij de stopwatch tijd.

Wachttijd
Dit is de tijd die gewacht wordt na het drukken op “Lap”, voordat de ronde wordt getoond op het
rondebord (voordat het zwarte en rode cijfer de ronde weergeven). Wanneer u twee rijders aan het
coachen bent die elkaar aan het inhalen zijn, kan het zonder vertraging gebeuren dat u de ronde van
de verkeerde rijder toont. Door de vertraging wordt gewacht met het tonen van de rondetijd tot de
rijder ook daadwerkelijk in de buurt is van het coachvak. De standaard instelling is 4 seconde. Het is
mogelijk een tijd in te stellen tussen 0 en 8 seconden in stapjes van een halve seconde.

Kies het aantal rijders
Bij keuze voor 1 rijder:

Bij keuze voor 2 rijders:

Om het verschil te zien moet eerst het rondebord new onderdeel opnieuw worden geopend.
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Toon de terugknop
Zonder terugknop:

Met terugknop:

Om het verschil te zien moet eerst het rondebord new onderdeel opnieuw worden geopend. Door te
drukken op het icoontje/pijltje keert u terug naar het scherm waar u daarvoor was (werkt hetzelfde
als de terug knop op uw tablet). Het wordt aangeraden de terug knop alleen te gebruiken wanneer u
wilt stoppen met het gebruiken van het rondebord new onderdeel en hier niet op te drukken tussen
uw verschillende rijders.

Instellen eindtijd berekening per afstand
Hier kunt u per afstand kiezen tussen 3 manieren om te bepalen wat de verwachte eindtijd is.
Zoek in schema
Hierbij wordt in de schema’s gezocht welk schema het dichtste ligt bij de huidige doorkomst.
Bereken
Hierbij wordt aan de hand van de huidige doorkomst berekend welke eindtijd hierbij te verwachten
is. Doordat de eindtijd berekend wordt is elke eindtijd mogelijk, terwijl er bij de voorgaande optie
alleen maar eindtijden mogelijk zijn die in het schema staan.
Bereken met vorige
Hierbij wordt aan de hand van de huidige doorkomst berekend welke eindtijd hierbij te verwachten is
en wordt tevens gekeken naar de verwachte eindtijd bij de vorige doorkomst. De helft van het
verschil tussen deze twee eindtijden wordt nog extra opgeteld/afgetrokken van de huidige
verwachte eindtijd. Hierdoor is deze berekening meestal nauwkeuriger dan de gewone “Bereken”
optie (voornamelijk bij een vertraging of versnelling die niet in het standaard schema staan).

Instellen knopfunctie
Hierbij is het mogelijk om de volume knoppen/ de rondebord cijfers een knop functie van de
stopwatch te geven.
Geen/Standaard
Voor de volume knoppen betekend dit dat ze gewoon het volume blijven regelen. Voor het zwarte en
ronde cijfer betekend dit dat ze geen functie hebben.
Rijder 1
Geef de functie van de “Rijder 1” knop.
Start/Lap rijder 1
Geef de functie van de “Start/Lap rijder 1” knop.
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Reset/Stop rijder 1
Geef de functie van de “Reset/Stop rijder 1” knop.
Rijder 2
Geef de functie van de “Rijder 2” knop.
Start/Lap rijder 2
Geef de functie van de “Start/Lap rijder 2” knop.
Reset/Stop rijder 2
Geef de functie van de “Reset/Stop rijder 2” knop.
Zie de afbeelding hieronder om de verschillende knoppen te zien.
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