
MATCHKLOCKA

STARTA KLOCKAN:

1. Tryck på 

(Klockan startar med senast använda vy)

FÖRBEREDELSER
2. Tryck Game Reset

 Acceptera/OK

(alla inmatningar bekräftas 
genom Acceptera/OK)

OBS!
Kolla att det står Ishockey uppe 

i vänstra hörnet på skärmen.

(Mini hockey för de yngsta lagen).

Om inte: Tryck Meny

   Avsluta sport - OK

   Välj Ishockey

(man kan antingen trycka på 
skärmen alt på knapparna bredvid)

(Mini hockey ligger på sidan 2 - 

byt sida med knappen längst ner i mitten)

STÄLL IN
3. Tryck Setup 

 

 Ställ in periodtid och paustid

 Acceptera ändring/OK

För B1, B2, C1 och C2

Matchtid:
3x15 minuter effektiv tid.

Periodpaus:
15 minuter vid spolning
3 minuter utan spolning
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Mini Hockey ställer även 

in ”Autostopp intervall-

tid”, dvs tiden mellan 

tutbyten (1,5 eller 2 min)



STARTA MATCHEN:
4. Tryck på grön knapp - START

AVBLÅSNINGAR:
Vid avblåsningar stannar du klockan

Tryck på röd knapp - STOP

Starta igen med grön knapp - START

PERIODSLUT:
När perioden är slut stannar tiden och signalhornet ljuder.

Paustiden måste du starta - START

(Paustid kan inte väljas bort. Signalhornet ljuder alltid när paustiden är slut).

MÅL:
Ange mål med + och -

Hemmalag (blå knappar, vänster om displayen)

Gästlag (gula knappar, höger om displayen)

(Väljer man meny ”Mål” så måste spelarnummer

anges (man kan hitta på ett nummer). 

Så det är mycket smidigare att använda +-knapparna.)

UTVISNING:
Tryck UTVISNING på den sida utvisningen gäller

H, hemmalag, vänster

G, gäster, höger

Mata in nummer på utvisad spelare - OK 

 

Ange straff (på rätt sida) - OK

Obs! Det är när utvisningstiden är på 0:00 som 
utvisad spelare ska släppas upp (det tar några 
sekunder innan tiden slocknar på tavlan)
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REDIGERA UTVISNINGAR:

Ta bort en utvisning

Byt Meny

Ändra utvisning

Knappa in spelarnumret - OK 

Bekräfta genom att ”släcka”

aktuell utvisning - OK

Ta bort utvisning vid mål

Förslag att ta bort utvisning vid mål 

kommer upp automatiskt.

Klicka på skärmen/knappen - OK

  

START AV TIMEOUT:
Tryck timeout på rätt sida (hemmalag vänster, gäster höger)

Tiden startar direkt

JUSTERA TID:
Byt Meny

Justera tid

Skriv in rätt tid - OK
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JUSTERA PERIOD:
Byt Meny

Justera period

AVSLUTA:
Stäng ALLTID av klockan efter användning!
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