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I VOvládánı casomíry mobilem
(chytrým telefonem) n.í..»

Ke standardnímu ovládání fotbalových časomír Derby® slouží bezdrátový ovladač.
Občas se uživatelům stávají situace, že v nejměně vhodně době (před zápasem) vznikne problěm -
např. vybitá baterie, poškozený ovladač deštěm nebo se může např. poškodit některě tlačítko, vytržený
drátek u napájení, občas se ovladač i ztratí, apod.
Samozřejmě cokoli se následně pak vyřeší- opraví se nebo pořídí nový, ale to zpravidla nelze vyřešit
okamžitě, takže krizová situace.
Časomíry vybaveně systěmem DerbyCloud® si však jednoduše poradí- připojí se k Vašemu mobilu
a prostřednictvím aplikace můžete časomíru ovládat - prakticky stejným způsobem, jakým jste zvyklí
z ovladače.

Jak si aktivovat ovládání časomíry mobilem
Přístup k těto službě má pouze registrovaný správce klubu (uživatele), který je v systěmu oprávněn
k administraci časomíry - na stránkách DerbyCloud.
Podrobnosti k aktivaci ovládání mobilem a návod k obsluze jsou na dalších stránkách.

K věci je ale třeba pc›dotknout, že ovládání časomíry mobilem je samozřejmě špičková technologická
záležitost pro rozšíření uživatelských možností, nicměně se ale v tomto případě už pracuje s daty
(server / časomíra). Jejich přibližná spotřeba během jednoho utkání může představovat částku cca
20-25 korun - na náklady uživatele.
Z tohoto důvodu máme v systěmu zaveden kreditní systěm, kde si uživatel zakoupí body, kterě se mu
při ovládání časomíry mobilem postupně c›dečítají.
Doporučujeme tedy ovládání mobilem řešit pouze v případech potřeby, kdy nějaká desetikoruna
je zanedbatelná, pokud se tím bezprostředně zachrání a \/yřeší situace, jinak samozřejmě ovládejte
standardním ovladačem.

V každěm případě je ale vhodně si tento způsob ovládání mobilem vyzkoušet.
V podstatě jde o to, že aktivaci pro ovládán' mobilem je vhodně mít zajištěnou předem, aby v případě
potřeby bylo možně ji neprodleně spustit, pˇotože pokud by jste měli kredit řešit až v určitě krizově
situaci a současně si ještě to ovládání trocl^u vyzkoušet, tak to je bezesporu v takověto stresově chvíli
časově neřešitelně, pak by vám takováto slJžba prakticky vůbec nemohla posloužit - na to je potřeba
být předem připraven.

Ě) K , V, . . V Aplikace DerbyCloud ke Stažení nao ud tedy uvazıte aktıvovat sı tuto sluzbu, I
postupujte dle návodu - viz následující strany. Q App Store

' :_É;I' EI
.r_:_ .q_."

. :r.I'I'I"ınto@derbycloud.cz ' EI* 'LI'
+420 777111414

E."EI!_._!.__._=!.`~t='Ť.fÍ=;* ' .EJ.|ì|
"H:ˇ.:E

www.derbyclOud.cZ



Q_)x Q. QJ~ 3 Ó< Q.) U3Ovl omíry chytrým telefonem v aplikaci DerbyCloud®
* návod k obsluze *

O V bočním menu vybrat
"l\/loje Časomíra
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O Kliknout na
Ovládání Časomíry"
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I Alťtualiıace časomíry

í
Dvladanı casomıry

O Zobrazí se informace s množstvím
Zakoupených bodů

O Pro spuštění ovládání kliknout na
"Spustit ovládání Časomíry"
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O Zobrazí se upozornění, že je nutně
nejprve časomíru odpojit od napájenı

O Po odpojení časomíry od napájení
potvrdit stiskem "Ano"
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I Jakmile se Časomíra připojí, zobrazí
O Připojte časomíru k napájení se tlačítka pro ovládání

O Následující obrazovka čeká, až se O V pravém horním rohu je vidět
Časomíra připojí (cca 5minut) zbývající počet bodů pro ovládání
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I Tlačítka fungují stejnějako na klasickém bezdrátovém ovladači.
O Při jakémkoli úkonu je nejprve nutné stisknout aktivační zelené tlačítko pod zobrazením bodů.

Při stisku aktivačního tlačítka se aktivují ostatní tlačítka.
I Na obrázku je stisknuté aktivační tlačítko a protože je aktuálně Časomíra vypnutá, zobrazí se aktivnı

pouze přepínací tlačítko OFF pro zapnutí časomíry - po stisku se zobrazí ON - v modré barvě.
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I VPři kliknutí na tlačítko ON/OFF vyskočí upozornění, které čeká na odpověd casomíry, že úkon přijala.

Pokud je na časom/'ře aktivní odesílání výsledků na Server (svitize/ena šipka), tak může při určitých
úkonech oc/pověďod časomíry trvat více sekund (Časomíra nejprve odesi/a data utkanı' na Server
a až potom oa'povidá aplikaci)
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O Po příchodu odpovědi od časomíry se již
aktivují i Ostatní tlačítka a zobrazí se stav
ON (Časomíra Zapnuta).

O Nyní lze používat všechna tlačítka stejně O Když se aktivační tlačítko pustí,
jako na klasickém ovladači. všechna tlačítka se deaktivují.
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Süsknuté
aküvační
tlačítko
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Uvolněné
aküvační
tlačítko



I Pokud chcete ovládání časomíry mobilem opustit,
1 1 _ klikněte na šipku v levém horním rohu - zobrazí se

nabídka jestli chcete ovládání "Ukončit" nebo
"Odejít bez ukončení".

Při výběru "Ukončit" se ovládání ukončí v aplikaci
iv časomíře -
- (pro opětovné zapnutí ovládání bude nutné znovu
časomíru od pojit/připojit k napájení a postupovat
v úkonech dle návodu od začátku.

Při výběru "Odejít bez ukončení" zůstane ovládání
v časomíře aktivní a ukončí se pouze v aplikaci.
Při opětovném vstupu do sekce "Ovládání časomíry"
se ihned zobrazí tlačítka pro ovládání časomíry.

Pokud je V časomíře ov/adanistá/e aktivnij tak
Časomíra musi' občas komunikovat se serverem
a spotřebovava mobilni' data - uživateli se strhavaji'
body (cca lbod/hod).
Automaticky se v časomíře ovládání ukončí
vždy v 0:00 hodin.

1 2

O Při vstupu zpět k ovládání časomíry (pokud uživatel
vybral možnost "Odejít bez ukončení") lze kliknout
na tlačítko "Zpět k ovládání časomíry".

i při ovládání časomíry mobilem jsou v podstatě všechny úkony stejné jako při ovládání standardním ovladačem -
používat stejné stisky (krátký, dlouhý nebo 2 krátké stisky), ale je třeba respektovat přiměřené delší reakce,
takže nespěchat - veškeré úkony zvolnit.
Je samozřejmé, že reakce na ovladač (přímo rádiem 433,92l\/lHz - vysílač/přijímač na přímou viditelnost
např. 100m) má jiné časové intervaly než ovládání přes internet prostřednictvím GSl\/l sítě.
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