De ontvanger aansluiten op een televisietoestel

Namen en tekst invoeren op het scorebord

Uitleg afstandsbediening

Sluit de WISIS®-ontvanger aan op uw televisietoestel.
Dat gaat als volgt:

Als u de WISIS® Darts Pro Tournement heeft, kunt u nu de namen van
de spelers en de overige informatie invoeren. Als u een andere
uitvoering heeft, slaat u deze stap over.
Het invoeren van de spelersnamen en de overige informatie gaat als
volgt:

Plaats de bijgeleverde 9V batterij in de batterijhouder. Deze bevindt
zich aan de achterzijde van de afstandsbediening (foto 4).
Kies nu de spelsoort door op de toets “Game” te drukken. U kunt
kiezen met welke spelsoort wordt gespeeld: 301, 501 of 701 door de
toets meemalen in te drukken.
U gebruikt het numerieke toetsenbord om de score van de worp in te
toetsen gevolgd door de “enter” toets. De score zal nu op het scherm
verschijnen. Indien er een foute invoer heeft plaatsgevonden, kunt u
deze herstellen door de “Undo” toetst te gebruiken. Indien u nog
geen “Enter” heeft ingetoetst kan ook de “C-toets” worden gebruikt.
De button “Sets on“ geeft de mogelijkheid om een best of 5 te
spelen; met “Sets off” worden alleen de legs geteld.
Het “X” teken wordt gebruikt in de versie waarin ook TacTics is
opgenomen. Met de pijltoets kunt u de speler selecteren die gaat
starten. Deze game optie is aanwezig op de WISIS®Darts en de
WISIS® Pro Tournament versie.
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Verbind de WISIS®-ontvanger (foto 1) met uw televisietoestel.
Gebruik hiervoor een VGA-kabel.
Sluit de bijgeleverde stroomtoevoer aan op de ontvanger
en steek deze in het stopcontact.
Zet uw televisietoestel aan en zoek via het menu op de televisie
naar de input van PC of RGB. Het scorebord verschijnt nu op uw
televisiescherm. (foto 2)
Indien het beeld niet juist gecentreerd wordt weergegeven op
uw tv, gebruik dan de afstandsbediening van uw TV- toestel.
Daarmee kan het beeld eenvoudig worden gecentreerd.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
Foto 1
11.

Stop de bijgeleverde batterij in de remote control( Zie foto
3). Lees ook de batterijeninformatie op pagina 5 van deze
handleiding.
Sluit het toetsenbord aan op de remote control.
Schakel de remote control aan. Op het scherm ziet u nu
een indicatiestreep. Deze geeft aan dat er verbinding is
met het toetsenbord.
De eerste spelersnaam kan worden ingevoerd.
Zodra u met de invoer van de naam klaar bent toetst u op
enter.
U kunt nu de tweede spelersnaam invoeren.
Zodra u met de invoer van deze naam klaar bent toetst u
op enter.
Namen van koppels kunt u door een liggend streepje
koppelen (jansen-bakker).
Aan de onderzijde van het scorebord zijn twee regels
beschikbaar voor overige informatie. Bijvoorbeeld de
naam van de sponsor of de naam van het toernooi. Toets
hiervoor de F12-toets in.
Nadat de tekst op de eerste regel is ingevoerd, toetst u op
enter en kunt u met de tekstinvoer van de tweede regel
beginnen.
Bent u klaar met de tekstinvoer, sluit dan af met een enter
en zet de remote control uit.

Foto 2
Foto 3
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Aan de slag met het WISIS®-scoresysteem

Waarschuwing:

Als u de op de voorgaande pagina’s vermelde stappen heeft
doorlopen, is het WISIS®Darts scoresysteem wedstrijdklaar.
Kies voor een wedstrijd begint de spelsoort via de toets “Game “
De gekozen spelsoort verschijnt op het scherm
(301,501,701,901,1001en TacTics).
Na iedere worp kunt u de score intoetsen op de afstandsbediening
gevolgd door de “enter” toets. In geval van No-score toetst u
“0”gevolgd door “enter”. TacTics een van de game opties. Op de
afstandsbediening toetst u bijvoorbeeld 16, gevolgd door “enter “,
toets daarna de volgende score. Sluit af met “enter “, gevolgd door
de button met pijlen , om van speler te wisselen. Is de worp
bijvoorbeeld 2 x 16 en 1 x 20, dan toetst u in: 16; enter; enter en 20;
enter, gevolgd door de pijlen button om van speler te wisselen.
Verkeerde invoer kan 5 maal achtereen worden gewist met
“Undo”.De WISIS® Darts Score geeft ook het aantal geworpen darts
weer op het scherm. Ook zal in alle versies worden aangegeven
hoeveel keer er 100+, 140+ en 180 is gegooid. Is de partij ten einde
dan zal door het intoetsen van de “Reset” button alles worden
gewist. Door het intoetsen van de button “Sets”on/off , zal Sets in
beeld verschijnen. U speelt nu “Best of 5” in legs. Virtual Darts wordt
geactiveerd doormiddel van de “X “toets. Het niveau kiest men door
de toets meermalen in te toetsen ( 1 t/m 4, niveau 1 is eenvoudig )
Het systeem zal als er geen activiteit is na twee uur uitschakelen om
de batterijen te sparen.
Het systeem wordt weer actief door de button On/Off in te toetsen.
Indien het systeem voor een langere periode niet wordt gebruikt is
het raadzaam om de batterijen uit de afstandsbediening te
verwijderden.

De batterij kan bij verkeerd gebruik brand en/of chemische
brandwonden veroorzaken.
U mag deze batterijen nooit opladen.
Het gebruik van een verkeerde batterij kan schade veroorzaken.

Garantie
WISIS® voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Alle onderdelen
zijn uitgebreid getest en hebben het CE-keurmerk.
Vanwege de betrouwbaarheid wordt op WISIS® twee jaar volledige
garantie gegeven in plaats van de wettelijke zes maanden.
Op batterijen geldt geen garantie.
Deze garantie vervalt wanneer:







Batterijeninformatie
Gebruik uitsluitend originele batterijen zoals die bijgeleverd zijn.
Neem contact op met uw leverancier voor vervangingsbatterijen.
Plaats nooit een oude batterij samen met een nieuwe batterij in de
unit. Plaats de batterijen op de juiste wijze. Let op + of - aanduiding.
Maak geen kortsluiting.
Verwijder de batterijen indien het systeem langere tijd niet wordt
gebruikt. Stel de batterijen niet bloot aan overdreven hitte.
Herlaad NOOIT dit type batterij. Houd alle batterijen buiten bereik
van kinderen.
Gooi de batterij niet zomaar weg, maar lever deze in via de recyclekanalen.
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men zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;
men de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet
(goed) heeft opgevolgd;
men het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is;
men verkeerde batterijen heeft gebruikt;

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw WISIS®Darts scoresysteem.
Uiteraard wilt u er snel mee aan de slag kunnen. Volg daarom
stapsgewijs de instructies van deze handleiding. U zult dan merken
dat het systeem snel en eenvoudig operationeel is.
Deze handleiding geeft informatie over de diverse versies:
WISIS® Darts Basic en WISIS® Darts Pro Tournement.

men een oude batterij in combinatie met een nieuwe heeft
gebruikt.

Verder gelden onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wisis B.V.
Afdeling Sales
Waalstraat 71-75
1316 ET Almere
036-841 70 67
info@wisis.nl
www.wisis.nl

-6-

Handleiding
WISIS® Dartsscore

Succes!
Het WISIS®-team
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