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1. Algemeen 

Deze handleiding bevat informatie omtrent de installatie en het gebruik van de Westerstrand 

Sporttimer. 

Deze sporttimer kan zowel op 230VAC netspanning als op 12VDC batterijspanning worden 

aangesloten.  Hiervoor zijn bij levering 2 types kabels meegeleverd: 

- 1 met 230VAC stekker 

- 1 met batterijklemmen 

Het toestel kan op voedingsbronnen worden aangesloten zonder risico op schade. 

Wanneer de batterijaansluiting wordt gebruikt indiceert een LED aanduiding boven de connector de 

vermoedelijke  resterende capaciteit van de batterij.  Wanneer de batterijspanning te laag komt 

schakelt een beveiliging de timer uit, dit om de batterij te beschermen tegen het volledig ontladen. 

 

Zie hoofdstuk 5 voor een overzicht van de aansluitingen. 

 

De sporttimer wordt geleverd met 2 afstandsbedieningen. 

- Bekabeld, met 20 toetsen, LCD display en volledige functionaliteit 

- Draadloos, 7 toetsen en standaard functionaliteit 

 

 

 

De sporttimer heeft 2 werkingsmodi: 

- Chronometermodus 

- Klokmodus 
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2. Opstart 

 

- Verbindt, indien nodig, de afstandsbediening (dit kan ook gebeuren na het toestel te 

starten) 

- Sluit het gewenste voedingssnoer aan 

- De sporttimer zal nu opstarten en één van de 2 werkingsmodi weergeven 

o Klok modus: een 24u klok is weergegeven.  De klok modus kan worden herkent 

door knipperende dubbelpunten. 

o Chronometer modus:  Als het toestel in chronometer modus werd afgesloten, zal 

deze terug zo opstarten.  Een lopende chrono zal verder tellen wanneer de 

spanning wegvalt en de correcte tijd tonen wanneer de spanning terugkomt. 

Chronomodus kan worden herkent door vaste dubbelpunten. 

 

 

 

3. Functies in klokmodus 

Wanneer de sporttimer in klokmodus staat, kunnen de volgende functies worden gebruikt op de 

bekabelde bediening: 

- No:  Laat de cursor 1 stap terugkeren bij het invoeren van gegevens, of keer terug  

naar vorige menu. 

- Yes: Accepteer. 

- Blank:  Weergave sporttimer wordt uitgezet. Terug opzetten door op ‘No’ of terug  

op ‘Blank’ te drukken. 

- Set Time: Instellen van de dagtijd via numerisch toetsenbord. 

- Clock/Chrono:  Wisselen tussen klok en Chrono modus. 

- Signal: Instelling van start modus. 

- Default:  Terug naar fabrieksinstellingen. 

- Display int.:  Instellen van de led intensiteit van het toestel.  Druk herhaaldelijk om de  

instelling te wijzigen en druk op ‘YES’ om te bevestigen.  Waarde ‘A’ betekent 

automatische aanpassing d.m.v. lichtsensor.  Dit is de standaard instelling. 

 

In klok modus kan de draadloze bediening niet worden gebruikt om instellingen te wijzigen. 

Bij het indrukken van enige toets gaat het toestel over naar chrono modus. 
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4. Fucnties chrono modus 

Wanneer de sporttimer in chronomodus staat, kunnen de volgende functies 

worden gebruikt op de bekabelde bediening: 
 

- No:  Laat de cursor 1 stap terugkeren bij het invoeren van gegevens, of keer terug  

naar vorige menu. 

- Yes: Accepteer. 

- Blank:  Weergave sporttimer wordt uitgezet. Terug opzetten door op ‘No’ of terug  

op ‘Blank’ te drukken. 

- Set Time: Instellen van de gewenste chronotijd via numerisch toetsenbord.  Dit kan  

enkel wanneer de chrono is gestopt. 

- Clock/Chrono:  Wisselen tussen klok en Chrono modus. 

- Format: Wisselen tussen weergeven HH:mm:SS(uren: minuten:seconden) en  

mm:SS:CC(minuten:seconden:honderdsten). Maximale waarde is 99:59:99 bij 

weergave honderdsten. 

- Reset: Zet de chrono terug op ‘0’ of op de laatst ingestelde waarde(bij aftellen). 

- Auto: Automatische reset van de chronometer.  Aangeduid door een ‘A’ op het  

display van de bediening.  Wanneer de chrono is gestopt blijft de waarde 5 

seconden weergegeven en daarna automatisch gereset. 

- Default:  Terug naar fabrieksinstellingen. 

- Lap time: Geeft de rondetijd weer gedurende 3 seconden.  Wanneer de chronometer is  

gestopt kan deze functie worden gebruikt om eerder weergegeven 

rondetijden op te vragen. 

- Up/Down: Keuze op- of aftellen.  Deze instelling wordt aangeduid door een pijl in het  

LCD display.  Wanneer de radiogestuurde bediening wordt gebruikt gebeurt 

deze telrichting automatisch. 

- Start: Start de chrono. 

- Stop:  Stop de chrono. 

- Display int.:  Instellen van de led intensiteit van het toestel.  Druk herhaaldelijk om de  

instelling te wijzigen en druk op ‘YES’ om te bevestigen.  Waarde ‘A’ betekent 

automatische aanpassing d.m.v. lichtsensor.  Dit is de standaard instelling. 
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Wanneer de sporttimer in chronomodus staat, kunnen de volgende functies 

worden gebruikt op de draadloze bediening: 

 
- Start up: Start de chrono(optellen). 

- Stop: Stop de chrono.  Druk op ‘start up’ of op ‘start down’ toets om te hervatten.   

Blijven drukken wanneer de chrono werd gestopt verandert het weergave 

formaat: 

Wisselen tussen weergeven HH:mm:SS(uren: minuten:seconden) en   

mm:SS:CC(minuten:seconden:honderdsten). Maximale waarde is 99:59:99 bij 

weergave honderdsten. 

- Start down:  start de chrono(aftellen). 

- Hour(+10):  Wanneer de chrono is gestopt vermeerdert dit de ingestelde waarde met 1  

uur.  Blijven drukken vermeerdert de ingestelde waarde met 10 uur. 

- Minute(+10): Wanneer de chrono is gestopt vermeerdert dit de ingestelde waarde met 1  

minuut.  Blijven drukken vermeerdert de ingestelde waarde met 10 minuten. 

- Laptime:  Geeft de rondetijd weer gedurende 3 seconden. 

- Clear:  Zet de chrono terug op ‘0’.  Blijven drukken wijzigt naar ‘Klok modus’ 
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5. Bedieningpanelen 

Bekabeld 
 

 
 

Draadloos 
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6. Aansluitingen 

 

 

 

 

Verbinding datakabel 

 

 

 

 

Verbinding bekabelde bediening 

 

 

 

 

 

Batterijindicator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting 12VDC (batterij) 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting 230VAC (netspanning) 

 

OPM: Connectoren kunnen verschillen van foto. 
 

Bij verdere vragen kan u dhr. Jan Barrezeele (technisch medewerker) bereiken op het nr 0478 29 01 79. 


