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1. Bezpečnostní pokyny
Když zapojujete a používáte časomíru, přečtěte si tyto pokyny a postupujte podle nich:

Prčesvečdcčte se, zče nápáá jecče á nábíájecče zárčíázeníá  máá  jmenoviteá  elektrickeá  uá dáje pro provoz se strčíádávyám 
rozvodem v míásteč  jeho instáláce.

Nikdy zárčíázeníá nepouzč íávejte v prčíápádeč , zče dosč lo k posčkozeníá kábeluů . Dbejte ná to, áby ná kábelech nikdy 
nic nelezčelo, á zájisteč te kábely ták, áby o neč j nemohl nikdo zákopnout. 

Konektory  nečkteryách  kábeluů  jsou  opátrčeny  záámky  proti  vytrzčeníá:  stiskněte  před  rozpojením 
konektorů uvolňovací západku, nepoužívejte sílu.

Zárčíázeníá uskládnč ujte ná míástech s málou vlhkostíá vzduchu á s minimem práchu. Vyhneč te se míástuů m, jáko 
je vlhkyá  sklep nebo prásčnáá  chodbá. 

RŘ íádicíá  jednotku  á  velkoplosčnyá  displej  (volitelnyá  komponent)  nevystávujte  uá cčinkuů m  desčteč  áni  jej 
nepouzč íávejte  blíázko  zdroje  vody  (v kuchyni,  vedle  bázeánu  átd.).  Pokud  dojde  k nááhodneámu  námocčeníá 
zárčíázeníá, odpojte jej od nápáá jeníá á ihned se obráťte ná vyárobce.

Neníá-li provoz zárčíázeníá  normáá lníá  – zejmeáná pokud z neč j vycháázejíá  nezvykleá  zvuky cči  záápách, ihned jej 
odpojte od nápáá jeníá á obráťte se ná vyárobce nebo servisníá strčedisko. 

Vysokeá  teploty  mohou  zpuů sobit  potíázče.  Nepouzč íávejte  zárčíázeníá  v prčíámeám  slunecčníám  sveč tle  á  teple  á 
dodrzčujte jeho odstup od rádiáá toruů , kámen, krbuů  á dálsč íách zdrojuů  teplá. 

Zárčíázeníá odpojte ze záá suvky v prčíápádeč , zče nebude pouzč íávááno. 

Prčed jákyámkoli servisníám záá sáhem odpojte zárčíázeníá z elektrickeá  záá suvky. 

Sireáná  cčásomíáry  (volitelnyá  prvek)  je  velmi  hlásitáá .  Neprčiblizčujte  se  k  sireáneč  zápnuteáho  systeámu  ná 
vzdáá lenost mensčíá nezč  1 m.

Nedíávejte se do páprsku fotobunečk! Láseroveá  fotobunč ky jsou láserovyám zárčíázeníám trčíády I/1M.

1. Bezpecčnostníá pokyny
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2. Popis komponent časomíry
Celyá  systeám elektronickeá  cčásomíáry se muů zče skláádát z tečchto zárčíázeníá:

• RŘ íádicíá jednotká,

• Fotobunč ká dráá továá ,

• Fotobunč ká bezdráá továá ,

• Velkoplosčnyá  LED displej,

• Bezdráá tovyá  ovládácč chyby/odmíátnutíá,

• Prčíáslusčenstvíá:

◦ stártovácíá sireáná,

◦ státiv pro átletiku,

◦ státiv pro ágility.

V systeámu musíá  vzčdy byá t  prčíátomná v podstáteč  jen rčíádicíá  jednotká, ostátníá  komponenty jsou volitelneá .  
Dálsč íá  zárčíázeníá  nejsou  povinnáá  á  jejich  prčíátomnost  v  systeámu  se  vzčdy  lisč íá  od  konkreá tníách  pozčádávkuů  
záákázníáká.  Pokud  vlástníáte  systeám,  kteryá  máá  nečktereá  prvky  s  vestávečnyámi  ákumuláá tory,  zájisteč te  jejich 
dostátecčneá  nábitíá jesčteč  prčed zápocčetíám pouzč íávááníá cčásomíáry – viz náávod dáá le.

2.1. Řídicí jednotka (ŘJ)
Je  dodáávááná  v  odolneám  plástoveám  kufru.  Ná  zádníá  stráneč  kufru  náleznete  konektor  pro  prčipojeníá  

nápáá jecíáho ádápteáru,  prčíápádneč  vstupy pro prčipojeníá  dráá tovyách fotobunečk á vyástup pro prčipojeníá  dráá toveá  
sireány.  Obsluze  cčásomíáry  slouzč íá  k  ovláádááníá  bárevnyá  dotykovyá  displej,  tlácčíátko  START,  tlácčíátko  STOP  á 
koleábkovyá  spíánácč  POWER. Ovláádááníá  jednotky je popsááno dáá le v oddíálu večnujíácíá  se  obsluze cčásomíáry.  Ná 
cčelníám pánelu je rovnečzč  umíástečn konektor USB pro propojeníá s PC.

Spusčtečníá  se  prováádíá  uvedeníám  prčepíánácče  POWER  do  polohy  „1“,  v  poloze  „0“  je  jednotká  vypnutáá .  
Nápáá jecíá  ádápteár  slouzč íá  i  jáko  dobíájecč  interníáho ákumuláá toru.  Nábíájeníá  probíáháá  i  v  prčíápádeč ,  zče  je  rčíádicíá  
jednotká vypnutáá . Obvykláá  dobá dobíájeníá je ccá 8 hodin.

Jednotká se dodááváá  v ruů znyách stándárdníách váriántáá ch vybáveníá. Konkreá tníá vybáveníá jednotky lze vycčíást  
z jejíáho oznácčeníá, ktereá  náleznete ná víáku kufru.

Katalogové označení: CR3-RJ-______ , kde:

• B = rčíádicíá  jednotká je vybávená interníám ákumuláá torem (ná ccá 8 hod provozu), nápáá jecíá ádápteár  
slouzč íá soucčásneč  jáko nábíájecčká

• G = rčíádicíá jednotká je vybávená GPS prčijíámácčem pro prčesnou synchronizáci cčásu

• R = osázen ráádiovyá  modul pro komunikáci s dálsč íámi bezdráá tovyámi prvky

• S = osázen vyástup pro sireánu

• D  =  osázen  konektor  pro  dráá toveá  prčipojeníá  velkoplosčneáho  LED  displejem  (táto  volbá  se  jizč  
stándárdneč  nedodááváá )

• 6 = pocčet  osázenyách  vstupuů  (konektoruů )  pro  prčipojeníá  dráá tovyách  fotobunečk  (1 ázč  6,  v  prčíápádeč  
neuvedeníá zčáádneáho cčíáslá nejsou prčíátomny zčáádneá  vstupy)

Příklad:

2. Popis komponent cčásomíáry
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CR3-RJ-BRS = osázen ákumuláá tor, ráádiovyá  modul á vyástup pro sireánu

Jináá  nestándárdníá provedeníá rč íádicíá jednotky jsou vzčdy popsánáá  prčilozčenyám Zmečnovyám listem.

2.2. Fotobuňka drátová
Skláádáá  se  ze  senzoru  á  odrázky.  Slouzč íá  k  vytvorčeníá  bráá ny,  kteráá  sníámáá  protnutíá  optickeáho  páprsku 

záávodníákem. Fotobunč ká (dáá le jen „FB“) se prčipojuje kábelem do rčíádicíá jednotky.

FB nástávíáme ná státivu vzčdy co nejleápe proti odrázce. Pokud je pouzč it systeám s víáce senzory ná  státivu,  
je vhodneá  áby kázčdyá  senzor meč l svou odrázku. Ná senzoru jsou dveč  bárevneá  kontrolky. Svit zeleneá  kontrolky  
signálizuje, zče je nápáá jeníá v porčáádku á senzor si je jistyá  svyám stávem. Svit oránzčoveá  kontrolky signálizuje, zče  
je detekováán odrázčenyá  páprsek od fotobunč ky (brááná neníá prčerusčená).

Prči sestávovááníá optickeá  bráány si nejdrčíáve zápojíáme dráá tovou FB do prčíáslusčneáho konektoru ná RŘ J á posleáze  
ládíáme spráávneá  nástáveníá polohy senzoru á odrázky proti sobeč  ták, áby prči nezástíánečneám stávu bráá ny svíátily  
obeč  kontrolky  ná  senzoru.  Poteá  zkusíáme  páprsek  bráány  zástíánit  –  meč lá  by  zuů stát  svíátíá  pouze  zelenáá  
kontrolká ná senzoru. Nečkdy je vhodneá  nejprve umíástit senzor á odrázku ná státivech blíázko sebe (náprč. 30  
cm) á poteá  prči sledovááníá kontrolek zveč tsčovát mezeru senzorem á odrázkou.

Nejmensčíá mozčnyá  cčásovyá  intervál mezi dvečmá protnutíámi je 500 ms. Tento cčás je stánoven ták, áby jedníám 
pruů chodem  optickou bráánou  nedocháázelo  k  opákováneá  detekci  pruů chodu  á  záá rovenč ,  áby  bylá  cčásomíárá 
schopná rozlisč it i pomečrneč  máleá  cčásoveá  uá seky mečrčeníá.

Katalogové označení: CR3-FB-Xm

• X = dosáh fotobunč ky v metrech, tj. máximáá lníá vzdáá lenost k odrázce

Stándárdneč  jsou dodááváá ny fotobunč ky s dosáhem senzoru 2 m (CR3-FB-2m) nebo 6 m (CR3-FB-6m).

2.3. Fotobuňka bezdrátová
Stejneč  jáko dráá továá  fotobunč ká slouzč íá k vytvorčeníá sníámácíá bráány, ále signáá l o protnutíá je do rčíádicíá jednotky  

prčenáá sčen  rádiovyám  prostrčedíám.  Skláádáá  se  z  krábicčky  vysíálácče,  senzoru  á  odrázky.  Senzor  muů zče  byá t  
integrováán do vnitrčku krábicčky vysíálácče nebo muů zče byá t externíá (prčipojen kábelem). Bezdráá továá  fotobunč ká 
disponuje báteriovyám nápáá jeníám.

Sestáveníám  senzoru  á  odrázky  proti  sobeč  se  prosíám  inspirujte  postupem  u  dráá toveáho  provedeníá 
fotobunč ky.

Nejmensčíá mozčnyá  cčásovyá  intervál mezi dvečmá protnutíámi je 500 ms. Tento cčás je stánoven ták, áby jedníám 
pruů chodem  optickou bráánou  nedocháázelo  k  opákováneá  detekci  pruů chodu  á  záá rovenč ,  áby  bylá  cčásomíárá 
schopná rozlisč it i pomečrneč  máleá  cčásoveá  uá seky mečrčeníá.

Krábicčká vysíálácče máá  tyto ovláádácíá á signálizácčníá prvky (ná dvou stránáá ch):

Strana A:

• CHARGING (oránzčováá ) – signálizáce prčipojeníá nábíájecčky

• SENSOR (modráá ) – signálizáce zástíánečníá optickeá  bráány

• BATTERY (cčervenáá ) – signálizáce stávu báterie

• ON/OFF – tlácčíátko pro zápnutíá á vypnutíá

Strana B:

• ANT – konektor pro prčipojeníá ánteány

• CHARGING – konektor pro prčipojeníá nábíájecčky

2. Popis komponent cčásomíáry
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• SENSOR (modráá ) – signálizáce zástíánečníá optickeá  bráány (duplicitníá se stránou A)

Před zapnutím krabičky vysílače se ujistěte, že máte připojenu anténu, jinak by mohlo by dojít ke 
zničení koncového stupně radiového modulu!

Zárčíázeníá  uvedeme  v cčinnost  podrzčeníám tlácčíátká  ON/OFF po dobu ccá 2 s,  dokud kráá tce  neproblikne 
kontrolká BATTERY á záá rovenč  se podsveč tlíá tlácčíátko. Náá slednyá  pocčet bliknutíá cčerveneá  kontrolky BATTERY po 
stártu zárčíázeníá urcčuje cčíáslo ID (identifikácčníá cčíáslo) fotobunč ky, ják ji posleáze vidíá RŘ J. ID zárčíázeníá je uvedeno  
rovnečzč  ná sčtíátku zárčíázeníá: GATE X, kde X = ID. Vypnutíá zárčíázeníá se provede dlouhyám stiskem tlácčíátká ON/OFF,  
dokud kráá tce neprobliknou kontrolky BATTERY á SENSOR.

Krábicčku vysíálácče  je vhodneá  umíástit  minimáá lneč  0,7 m nád tereánem,  áby rádioveá  spojeníá  s  RŘ J  bylo co  
nejlepsčíá. Anteánu polohujte vzčdy kolmo vzhuů ru. Pokud je pouzč itá bezdráá továá  FB spolecčneč  se státivem CR3-
STATIV-AGILITY, umíásteč te krábicčku vysíálácče do prčipráveneá  kápsy ná konstrukci státivu.

Katalogové označení bezdrátových fotobuněk:

• CR3-FB-WL – pro prčipojeníá externíáho vysíálácče optickeáho páprsku, dosáh dle pouzč ityách senzoruů

• CR3-FB-WL-2m – vysíálácče optickeáho páprsku je integrováán do krábicčky, dosáh senzoru 2 m

2.4. Velkoplošný LED displej
Displej  slouzč íá  k  zobrázovááníá  informácíá  pro  več tsč íá  okruh pozorováteluů .  Ná displeji  muů zče  byá t  zobrázen 

áktuáá lníá cčás záávodníáká ná tráti, stártovácíá cčíáslo, jmeáno záávodníáká átp. - viz kápitolá 3. Obsluhá cčásomíáry. K 
displeji  je dodááváán  stoján s  nástávitelnou vyásčkou usázeníá  displeje od ccá 0,5 m po 1,2 m nád tereánem. 
Nápáá jeníá  displeje  je  reálizovááno  síáťovyám  ádápteárem  230  V  AC.  Dátoveá  spojeníá  mezi  displejem  á  rčíádicíá  
jednotkou je dráá toveá  nebo bezdráá toveá .  V bezdráá toveám provedeníá  se do displeje zápojuje pouze nápáá jecíá  
ádápteá r. Váriántá s dráá tovyám spojeníám je urcčená prčedevsčíám pro pevneá  instáláce.

Do  provozu  se  displej  uváádíá  pouze  prčipojeníám  nápáá jeníá,  v  prčíápádeč  dráá toveáho  provedeníá  pák  jesčteč  
prčipojeníám dátoveáho kábelu k rčíádicíá jednotce.

Pokud bezdráá tovyá  displej neprčijíámáá  zčáádnyá  signáá l z RŘ J, zobrázíá se ná displeji sporčicč (pohybujíácíá se cčervenyá  
á zelenyá  bod). Prči náváázááníá spojeníá s RŘ J se pák zobrázujíá pátrčicčneá  informáce, dle nástáveníá ná RŘ J.

2. Popis komponent cčásomíáry
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Katalogové označení: CR3-DISPXXxYY-WL (bezdrátový) nebo  CR3-DISPXXxYY-D (drátový)

• XX = horizontáá lníá rozlisčeníá v pixelech

• YY = vertikáá lníá rozlisčeníá v pixelech

Stándárdníá dodááváneá  provedeníá displeje je CR3-DISP96x16-WL.

2.5. Bezdrátový ovladač chyby/odmítnutí
Bezdráá tovyá  ovládácč  chyby/odmíátnutíá (dáá le jen „ovládácč“) primáá rneč  slouzč íá k mánuáá lníámu záá známu chyb 

á odmíátnutíá prči záávodech ágility, ále lze jej pouzč íát i náprč.  pro rucčníá stárt cčásomíáry. Vyácčet mozčnyách pouzč itíá  
ovládácče je k dispozici v sekci 3. Obsluhá cčásomíáry.

Ovládácč  je  koncipováán  jáko  prčenosnyá  rucčníá  prčíástroj  s  báteriovyám nápáá jeníám.  Krábicčkou  i  rádiovyámi  
specifikácemi se shoduje s bezdráá tovou fotobunč kou. Námíásto prčipojeneáho senzoru disponuje dvojicíá tlácčíátek 
REJECT á ERROR.cč

Obsluhá  musíá  dodrzčovát  stejneá  prácovníá  pokyny,  jáko  prči  práá ci  s  bezdráá tovou  fotobunč kou  resp.  s 
krábicčkou vysíálácče. Prči zápnutíá zárčíázeníá pocčet probliknutíá opečt udááváá  cčíáslo ID+10. Probliknutíá jsou ná rozdíál  
od FB delsč íáho trvááníá.

Katalogové označení: CR3-OVL

2.6. Příslušenství

2.6.1. Startovací siréna
Doplnečk  pro  ákustickou  signálizáci  –  álternátivá  stártovníá  pistole.  Prčipojuje  se  kábelem  do  rčíádicíá  

jednotky.

Katalogové označení: CR3-SIR

2.6.2. Stativ pro atletiku
Stábilníá státiv primáá rneč  urcčenyá  pro provoz s bezdráá tovou fotobunč kou, ávsčák je vhodnyá  i do náá rocčneč jsč íách  

tereánuů  pro fotobunč ky dráá toveá . Obsáhuje drzčáák státivoveá  desticčky, kteryá  zájisčťuje pohodlneá  á rychleá  slozčeníá.  
Umozčnč uje osázeníá pouze fotobunč ky s jedníám senzorem.

Postup sestáveníá státivu je zrčejmyá  á nelisč íá se od bečzčnyách fotográfickyách státivuů .

Katalogové označení: CR3-STATIV-ATLETIKA

2.6.3. Stativ pro agility
Státiv  umozčnč uje  osázeníá  víáce  senzoruů .  Lze pouzč íát  pro  dráá toveá  i  bezdráá toveá  fotobunč ky.  Rozebirátelnáá  

konstrukce je vybávená i fixácčníámu mádly pro snádneč jsč íá tránsport.

Slozčeníá státivu:

Rozlozč íáme vyáklopnyá  mechánismus do pozice práveáho uá hlu. Prčipojíáme zbyávájíácíá  díál pomocíá sčroubu, áby 
stojná tvorčilá tvár píásmene T. Pomocíá prčedníách nozček státivu lze nástávit nááklon státivu.

Katalogové označení: CR3-STATIV-AGILITY

2. Popis komponent cčásomíáry
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3. Obsluha časomíry
Vesčkeráá  interákce lidskeá  obsluhy probíáháá  pouze s rčíádicíá jednotkou. Ovláádááníá je reálizovááno pouze tlácčíátky 

START, STOP á dotykovyám displejem. Po zápnutíá RŘ J se objevíá stártovníá obrázovká á v jejíám práveám dolníám 
rohu verze firmwáru RŘ J. Po nečkoliká vterčináá ch je zobrázená hlávníá obrázovká.

POPIS PRVKUŮ  NA HLAVNIÍ OBRAZOVCE:

Ná hlávníá obrázovce se dáá le nácháázíá tyto prvky:

1. Ukázátel zvoleneáho profilu cčásomíáry (SMCR),

2. pole se zobrázeníám áktuáá lníáho cčásu,

3. pole mezicčásuů  Split time,

4. pole s historiíá mečrčeníá History,

5. cčíáslo záávodu, lze uprávit pomocíá virtuáá lníá kláávesnice,

6. áktuáá lneč  vybrányá  profil á stáv cčásomíáry.

3. Obsluhá cčásomíáry
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3.1. Obrazovka nastavení
Ná obrázovku nástáveníá prčejdeme stiskem tlácčíátká nástáveníá ná hlávníá obrázovce. Z teá to obrázovky lze 

pokrácčovát ná:

• nástáveníá profiluů  – tlácčíátko PROFILES,

• smázááníá pámeč ti mečrčeníá – tlácčíátko ERASE MEMORY,

• vráá tit se zpeč t ná hlávníá obrázovku – tlácčíátko BACK.

3.2. Stavy vstupů
Vyáznám píásmen v ikoneč  SMCR ná hlávníá obrázovce je náá sledujíácíá:

• S  – stáv stártovníáho vstupu

• M – stáv vstupuů  mezicčásuů

• C – stáv cíáloveáho vstupu

• R – stáv ovládácče rozhodcčíáho (ovládácč chyby/odmíátnutíá)

Jáko  vstupy  mohou  slouzč it  fotobunč ky  dráá toveá  i  bezdráá toveá ,  prčíápádneč  i  kombináce  tečchto  váriánt.  
Prčirčázeníá  funkce fotobunečk  jáko  vstupuů  se  nástávuje  ná obrázovce  PROFILES.  Stáv  vstupuů  je  indikováán 
bárvou pozádíá:

• bez podbárveníá (oránzčováá  bárvá pozádíá hlávníáho okná) – nepouzč iteá

• zč lutáá  – nečkteryá  z prčirčázenyách vstupuů  je zástíánečn

• zelenáá  – vsčechny prčirčázeneá  vstupy nejsou zástíánečny

• modráá  – áni jeden z prčirčázenyách bezdráá tovyách vstupuů  nemáá  signáá l

• cčervenáá  – vsčechny prčirčázeneá  vstupy májíá vybitou báterii

Dálsč íá mozčnou váriántou indikáce stávu vstupu je zobrázeníá „?“ nebo „!“ námíásto dáneáho píásmená. V tom 
prčíápádeč  je vyáznám náá sledujíácíá:

• ? – nečkteryá   z prčirčázenyách vstupuů  nemáá  signáá l

• !  – nečkteryá  z prčirčázenyách bezdráá tovyách  vstupuů  máá  vybityá  ákumuláá tor

Kliknutíám ná ikonu SMCR se otevrče obrázovká s detáilníám vyápisem vstupuů  INPUT STATUS . Obrázovká je 
koncipovááná jáko prčehlednáá  tábulká s vyácčtem vsčech mozčnyách vstupuů .  Pohyb v tábulce náhoru á doluů  je 
mozčnyá  sč ipkámi u posuvníáku vprávo. Vyáznám sloupcuů  tábulky:

• INPUT – druh á cčíáslo vstupu, náprč.

◦ WIRED 1 – dráá tovyá  vstup cč. 1

◦ RADIO 2 – bezdráá tovyá  vstup cč. 2

• STATUS – státus vstupu, muů zče obsáhovát náá sledujíácíá polozčky:

◦ NO SIGNAL – dráá tovyá  vstup je neprčipojen, nebo bezdráá tovyá  vstup nemáá  rádiovyá  signáá l

◦ OPEN – vstup tvorčíácíá bráánu je nezástíánečn

◦ BLOCKED - vstup tvorčíácíá bráánu je zástíánečn

3. Obsluhá cčásomíáry
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◦ pokud neníá profilem vstup prčirčázen je zobrázená pomlcčká

• FUNCTION – profilem prčirčázenáá  funkce

◦ START – vstup slouzč íá jáko stártovníá vstup

◦ STOP – vstup slouzč íá jáko cíálovyá  vstup

◦ RESET – vstup slouzč íá pro prčechod ze stávu stopped do waiting – resetuje zmečrčenyá  cčás 

◦ SPLIT TIME – vstup slouzč íá jáko mezicčás 

◦ START/STOP – vstup slouzč íá ják pro stárt, ták pro cíál 

◦ STOP/RESET – vstup slouzč íá jáko cíálovyá  vstup á prčechod do stávu waiting

◦ LAP RUN WITH START – vstup slouzč íá jáko stártovníá vstup á náá sledneč  jáko mezicčás á cíálovyá  

◦ LAP RUN – vstup slouzč íá jáko mezicčás á cíál

◦ INCREMENT COUNTER – vstup slouzč íá jáko inkrementujíácíá pocčíátádlo chyby/odmíátnutíá

◦ DECREMENT COUNTER - vstup slouzč íá jáko dekrementujíácíá pocčíátádlo chyby/odmíátnutíá

◦ SIREN START – áudio indikáce stártu 

◦ RESET/START – vstup slouzč íá pro prčechod do stávu waiting á náá slednyá  stártovníá vstup

• BATTERY – stáv ákumuláá toru

◦ zobrázuje se stáv 0 – 100 %

◦ prči nábíájeníá se zobrázíá CHARGING

3. Obsluhá cčásomíáry
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3.3. Profily
Profil, ve ktereám cčásomíárá funguje se nástávuje v obrázovce nástáveníá – polozčká PROFILES. Volbá profiluů  

umozčnč uje uzč iváteli rychle prčepíánát mezi ruů znyámi typy mečrčeníá. Vybrányá  profil je zobrázen v leveám horníám 
rohu displeje. Zá náá zvem zvoleneáho profilu je lomíátko, zá kteryám je vypsáán áktuáá lníá stáv cčásomíáry. Stávy 
mohou byá t náá sledujíácíá:

• Stopped – cčásomíárá zástávená, cčekáá  ná prčechod do stávu Wáiting,

• Waiting – cčásomíárá cčekáá  ná podneč t ke spusčtečníá mečrčeníá (náprčíáklád protnutíá fotobunč ky),

• Running – probíáháá  mečrčeníá.

Ve stávu  Stopped  lze mečrčeníá  spustit pouze tlácčíátkem START ná RŘ J.  Prčechod ze stávu  stopped do stávu 
waiting lze ucčinit tlácčíátkem STOP nebo muů zče byá t proveden áutomáticky po uplynutíá cčásoveáho interválu, tzv.  
funkce reármingu. Pokud zvolenyá  profil záhrnuje funkci reármingu, je po zástáveníá posledníáho mečrčeníá videč t  
odpocčet  cčásoveáho  interválu  reármingu  nád  zmečrčenyám  cčásem.  Pokud  je  prči  odpocčtu  cčásu  reármingu 
stisknuto tlácčíátko STOP, je reárming zrusčen á do stávu waiting je nutneá  prčejíát dálsč íám stiskem tlácčíátká STOP.

Profily  záhrnujíácíá  pocčíátádlo  chyb/odmíátnutíá  májíá  náprávo  od mečrčeneáho  cčásu  zobrázeny  máleá  cčíáslice 
signálizujíácíá  pocčet  chyb (cčervenáá  cčíáslice)  á odmíátnutíá  (zelenáá  cčíáslice).  V prčíápádeč ,  zče  rozhodcčíá  stiskne ná 
ovládácči  rozhodcčíáho  tlácčíátko  ERROR  nebo  REJECT  je  táto  skutecčnost  spolecčneč  s  cčásovou  znácčkou 
záznámenááná do pole mezicčásuů  Split time.

Náásledujíácíá popis profiluů  je vztázčen k jejich továá rníámu nástáveníá. Nástáveníá profiluů  muů zče byá t upráveno v 
Editoru profiluů .

3.3.1. A-1
• Mečrčeníá zá pomocíá jedneá  FB (dráá toveá  i bezdráá toveá ),

• spusčtečníá cčásu – prvníá zástíánečníá FB nebo tlácčíátkem START,

• zástáveníá cčásu – posledníá zástíánečníá FB nebo tlácčíátkem STOP,

• reárming 15 sec po zástáveníá mečrčeníá.

• V editoru profiluů , v nástáveníá posledníáho vstupu lze zvolit pocčet mezicčásuů  (okruhuů  ná dráá ze).

3.3.2. A-2
• Mečrčeníá zá pomocíá dvojice FB,

• spusčtečníá cčásu – zástíánečníá FB nástáveneá  jáko stártovníá nebo tlácčíátkem START,

• zástáveníá cčásu – posledníá zástíánečníá FB nástáveneá  jáko cíáloveá  nebo tlácčíátkem STOP,

• reárming 15 sec po zástáveníá mečrčeníá.

• V editoru profiluů , v nástáveníá posledníáho vstupu lze zvolit pocčet mezicčásuů  (okruhuů  ná dráá ze).

3.3.3. Siren
• Mečrčeníá zá pomocíá jedneá  FB, stárt mánuáá lníá s indikácíá sireánou,

• spusčtečníá cčásu – tlácčíátkem START,

• zástáveníá cčásu – posledníá zástíánečníá FB nástáveneá  jáko cíáloveá  nebo tlácčíátkem STOP,

• reárming 15 sec po zástáveníá mečrčeníá,

• V editoru profiluů , v nástáveníá posledníáho vstupu lze zvolit pocčet mezicčásuů  (okruhuů  ná dráá ze).

3. Obsluhá cčásomíáry
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3.3.4. Profily s tabulkou výsledných časů
Vyásče uvedeneá  profily existujíá s váriántou zobrázeníá víáce cčásuů  ná velkoplosčneám displeji. Tyto profily jsou 

oznácčeneá  speciáá lníám znákem.

Zobrazení na velkoplošném displeji

Váriántá bez tábulky vyásledkuů :

Váriántá s tábulkou vyásledkuů :

3.3.5. Counter
• Mánuáá lníá rezč im mečrčeníá – stopky, s pocčíátádlem skoá re dvou tyámuů ,

• spusčtečníá cčásu – tlácčíátkem START,

• zástáveníá cčásu – tlácčíátkem STOP.

• Dvá vstupy pro prčidáávááníá skoá re tyámu.

• Dvá vstupy pro odebíárááníá skoá re tyámu.

• V editoru profiluů  lze nástávit odpocčet cčásu.

Zobrazení na velkoplošném displeji

3.4. Obrazovka Číslo závodníka
Obrázovká  pro  editáci  cčíáslá  záávodníáká  umozčnč uje  zádát  libovolneá  cčíáslo  záávodníáká  v  rozsáhu od 0 do 

65535. Zádááníá probíáháá  ná virtuáá lníá kláávesnici á je potvrzeno stiskem tlácčíátká OK. 

3.5. Editor profilů
Mečnit  nástáveníá  profiluů  se  doporucčuje  jen  uzč iváteluů m,  kterčíá  jizč  s  pouzč íávááníám  cčásomíáry  májíá  neč jákeá  

zkusčenosti.

Editor  profiluů  v  cčásomíárče  je  omezenyá  pouze k drobnyám zmečnáám existujíácíách  profiluů .  Editor  máá  dveč  
stráánky, záákládníá „básic“ á vstupy „inputs“.

3. Obsluhá cčásomíáry
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3.5.1. Základní úpravy
Ná teá to obrázovce lze nástávit cčásovyá  limit tohoto profilu á prčepnout do rezč imu odpocčtu.

• V rezč imu odpocčtu cčás bezč íá od nástáveneáho limitu do nuly, poteá  dojde k zástáveníá.

• CŘásovyá  limit je plátnyá  i mimo rezč im odpocčtu, lze ták náprč. nástávit konec záápásu.

3.5.2. Nastavení vstupů
Ná teá to obrázovce lze uprávovát nečktereá  párámetry vstupuů  (senzoruů ).

• Pro prčepíánááníá vstupu k uá práveč  slouzč íá posuvníák ná leveá  stráneč .

• Kázčdyá  vstup máá  prčirčázenou funkci, viz „3.2 Stávy vstupuů „. Táto funkce nelze mečnit, lze ále uprávovát 
párámetry teá to funkce.

• Ke kázčdeámu vstupu lze nástávit kteryá  senzor bude pro dánou funkci slouzč it. Váriántá je „wired“ pro  
dráá toveá  á „rádio“ pro bezdráá toveá . Kázčdáá  váriántá máá  nečkolik mozčnostíá. Bezdráá toveá  senzory májíá ná 
sčtíátku nápsáneá  cčíáslo ktereá  lze v tomto nástáveníá pouzč íát.

◦ Pozor, neníá mozčneá  nástávit stejnyá  senzor ná víáce funkcíá.

• Ke  kázčdeámu  vstupu  lze  nástávit  dodátecčnyá  senzor  pro  zlepsčeníá  detekce.  Toto  nástáveníá  je  ále 
vhodneá  pouze kdyzč  jedno stánovisčteč  obsáhuje dvá senzory, náprč. kázčdyá  v jineá  vyásčce.

• Prvníá dvá stupy jsou pevneč  nástáveneá  pro tlácčíátko „START“ á „STOP“ á nelze je nástávit jáko senzor.

3.6. Ovládání z počítače
Jednotku  lze  ovláádát  prčes  USB  z  pocčíátácče  pomocíá  áplikáce  kteráá  je  ke  stázčeníá  zde: 

https://www.egmenergo.cz/index.php?text=cásomirá-r (ná konci stráánky).

RŘ íádíácíá áplikáce máá  vlástníá náávod kteryá  lze stááhnout ná stejneá  stráánce.

3. Obsluhá cčásomíáry
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4. Technická specifikace

4.1. Mechanické parametry

ZAŘÍZENÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY [mm] STUPĚN KRYTÍ

RŘ IÍDICIÍ JEDNOTKA 260 x 180 x 100 IP42 *

FB DRAÍTOVAÍ dle pouzč iteáho senzoru dle pouzč iteáho senzoru

FB BEZDRAÍTOVAÍ 125 x 80 x 45 IP42

LED DISPLEJ (váriántá DISP96x16) 1150 x 280 x 145 IP42

OVLADACŘ  CHYBY/ODMIÍTNUTIÍ 125 x 80 x 45 IP42

* zavřené víko kufru

4.2. Provozní parametry
Plátíá  pro  vsčechná  zárčíázeníá  v  systeámu  elektronickeá  cčásomíáry  modeloveá  rčády  R3.  Prči  provozovááníá  

cčásomíáry prči teplotáá ch nizčsč íách nezč  uváádíá náá sledujíácíá tábulká neníá zprávidlá funkce cčásomíáry nárusčená, ále 
muů zče  docháázet  k  horsč íá  odezveč  displeje  rčíádicíá  jednotky á  znácčneč  rychlejsč íámu  vybíájeníá  ákumuláá toruů .  Prči 
níázkyách teplotáá ch se vyvárujte dobíájeníá ákumuláá toruů .

Provozníá teplotá 0 ázč  40 °C / 32 ázč   104 °F

Prostrčedíá normáá lníá nebo sucheá , venkovníá

Vlhkost máx. 90 % nekondenzujíácíá

4.3. Parametry radiového přenosu
LICENCŘNIÍ  PAÍ SMO ISM

KOMUNIKACŘNIÍ FREKVENCE 2,4 GHz

MAX. DOSAH KOMUNIKACE 60 m ve volneám prostránstvíá

4.4. Elektrické parametry
Adápteár pro RŘ J á FB 18 V DC SELV/ 30 W

Adápteár pro DISP96x16 5 V DC SELV / 30 W

Vyástup pro sireánu 12 V DC SELV / 0,5 A

Pruů mečrnáá  spotrčebá RŘ J < 5 W

Pruů mečrnáá  spotrčebá FB < 2 W

Pruů mečrnáá  spotrčebá ovládácče rozhodcčíáho < 2 W

Dobá provozu RŘ J ná ákumuláá tor > 8 hod

Dobá provozu FB ná ákumuláá tor > 8 hod

Dobá provozu ovládácče ná ákumuláá tor > 8 hod

Dobá nábíájeníá RŘ J (10 – 90 %) ccá 6 hod

4. Technickáá  specifikáce
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Dobá nábíájeníá FB (10 – 90 %) ccá 2 hod

Dobá náb. ovládácče (10 – 90 %) ccá 2 hod

Rozlisčeníá mečrčeníá cčásu 1 ms

Odchylká vnitrčníáho normáá loveáho osciláá toru ±2.5 ppm 

Celkováá  chybá mečrčeníá cčásu typicky 2 ms *

Min. rozestup mezi protnutíám bráány FB 500 ms

* celkováá  chyba, která je dána chybou fotobuňky, řídicí jednotky a zpožděním radiového přenosu 

4.5. Startovací siréna
Akustickyá  tlák sireány (hlásitost) 115 dB(A) / 1 m

4. Technickáá  specifikáce
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