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Rozměry: 185 x 100cm

Výška číslic: 32cm

Hmotnost: 8 kg
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aktivace ovladače (Zapnutí baterie 9V)
při ovladaní je nutné vždy držet Stisknutél
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signalizuje pripoienou tabuli ke zdroji

101056“OI'
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Zobrazeni v rezimu FOTBAL
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cas hry (MIN SEC)
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Světelná tabule i dálkový ovladač jsou opatřeny štítky (zpravidla kovovými), které
označují typ zařízení, výrobní číslo, atp. Tyto údaje slouží k přesné identifikaci výrobku
především pro potřebu případného ser\/isu. Pro výrobce EAL&TlAz nich vyplývá typ

nj,

a
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elektroniky (procesorové desky), procesorů, vysílače - přijímače, verze software v tabuli

a ovladači včetně kódů. Uvedené štítky neodstraňujte, mohli by jste tím zkomplikovat
operativnost případného servisního zásahu a tím bezesporu ovlivnit i cenu za služby.

DÁLKovÝ ovLADAč (RRC)

v1.zø

Napájení dálkového ovladače zajišťuje baterie 9V, kterou vložte v zadní části do ovladače.
Funkční dosah dálkového ovládání je garantován min. 250m. Maxima lze dosáhnout do cca 4OQm, a to podle
místních podmínek terénu, případně ostatních okolních vlivů, především elektromagnetických. Uroveň dosahu
samozřejmě ovlivňuje i aktuální stav napájecích zdrojů - v ovladači baterie 9V a zdroj napájení tabule, především
jedná-li se o autobaterií.
Pozor! U dálkového ovladače je vpravo nahoře umístěno tlačítko aktivace (přes pružinu), kterým se pohotovostně
zapíná napájení ovladače, to znamená, že bez předchozího stisknutí a přidržení tohoto tlačítka žádné
z ostatních ovládacích tlačítek nereaguje (ovladač nevysílá). Aktivaci signalizuje kontrolní dioda, nesvítí-li,
Vyměňte baterii 9V. Při dálkovém ovládání proto vždy přidržte stisknuté toto tlačítko a palcem levé ruky
ovládejte ostatní. Po úkonu, tedy po potřebné změně údaje na tabuli, aktivační tlačítko uvolněte-pusťte,
dioda zhasne. Tento systém zabezpečuje, že ovladač není nepřetržitě pod napětím, čímž se zbytečně
nevybíjí jeho baterie 9V a současně při nutnosti obouručního ovládání se zamezí případné náhodné
nežádoucí změně údajů na světelné tabuli stisknutím některého z tlačítek.
Při utkání je tedy ovladač alespoň zčásti proti zásahu nepovolaných rukou do stavu skóre a času ochráněn.
Je-li tabule připojena ke zdroji (adaptérem 12V do funkční sítě 230V), svítí na tabuli tečka (stand by) a tabule
čeká na zapnutí ovladačem. Nezapomeňte na nutnost používám tlačítka

Připojením ke zdroji se tabule rozsvítí celá cca na 2,5,mnuty == načítá se ==

Z

1. Přidržte tlačítko AKTIVACE a zapněte tabuli ON/OFF
(na tabuli se zobrazí ,,90", což symbolizuje přednastavený nejpoužívanější hrací čas ,,90min” pro fotbalové utkání)
VOLBA JASU DISPLEJE: tabule je vybavena foto-senzorem, který zajišťuje automatickou regulaci jasu displeje.
JAS je ale možno nastavit i ovladačem - zapnete-li tabuli (svítí "90"), tak dlouhými stisky tlačítka MENU se zobrazí
úrovně svitu 1-6 nebo AU (automat). Po každém stisku několik sekund vyčkejte, než tabule vybraný jas zobrazí.

2. Nyní tabule čeká na volbu režimu - vyberte Z možností viz níže: a); b); c); d); e)
C!! ovládejte vždy při stisknutém tlačítku AKTIVACE - vpravo nahoře l! )
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a) REALNY CAS - GPS I TEPLOTA (prehiikáváni pø4 Sen)
aktivujte 1x delším stiskem tlačítka DOMÁCÍ
- reálný čas se po několika minutách načte pomocí satelitního přijímače GPS, není-li GPS v příjmu signálu, lze reálný
čas nastavit ovladačem (návod viz níže). Následnou aktivaci GPS se čas potom automaticky pravidelně aktualizuje;
-teplota se začne zobrazovat neprodleně, je však žádoucí umístit čidlo teploty do místa, odkud požadujete teplotu
snímat- nejlépe do stínu a tak, aby se čidlo nedotýkalo (nebo nebylo v blízkosti) žádného předmětu, který by teplotu
mohl ovlivňovat- např. sálající rozehřáté zdivo, průvan, atp.
(pro následnou změnu režimu je vždy nutné tabuli resetovat - vypnout/zapnout ON/OFF)

z

\

b) REALNY CAS - GPS

<

(bez zobrazování teploty)

aktivujte 1x delším Stiskem tlačítka HOSTÉ
1.
2.
3.
4.

\

- reálný čas se po několika minutách načte pomoci satelitního přijímače GPS, není-i GPS v příjmu signálu, lze reálný
čas nastavit ovladačem (návod viz níže). Při aktivaci GPS se čas automaticky pravidelně aktualizuje.
(pro následnou změnu režimu je vždy nutné tabuli resetovat - vypnout/zapnout ON/OFF)
Nastavení reálného času ovladačem:
Zapněte tabuli hlavním ovladačem ON/OFF - zobrazí se ,,90".
Delším stiskem tlačítka HOSTE se zobrazí číslice reálného času.
Nastavte čas pomocí tlačítek DOMÁCÍ (hodiny) a HOSTÉ (minuty) - krátkými stisky přidáváte po jedné nahoru.
Potřebujete-li hodiny nebo minuty snižovat, přidržte příslušné tlačítko, číslice se rozblikají a v tomto režimu dalšími
krátkými stisky se údaje snižují. Po chvili přestanou blikat, načež se vrátí zpět do běžného režimu přičítání.
Reálný čas je nastavený, načež po příjmu signálu GPS je tento čas automaticky aktualizován.
Následně - požadujete-li zobrazování i teploty vzduchu, vypněte a zapněte ovladačem tabuli (resetujte) - opět se
zobrazí ,,90", avšak tentokrát zapněte čas delším stiskem tlačítka DOMACI. Zobrazí se reálný čas, který po 4 sec
přeblikává s teplotou vzduchu.
ˇ
Pokaždé, kdy se rozhodnete pro změnu zobrazovacího (pracovního) režimu, je nutné tabuli resetovat (vypnoutl
zapnout) a zvolit požadované dle návodu.
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c) STOPKY
aktivujte
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r I
krátkým stiskem tlačítka DOMACI

Tabule zobrazí veškeré číslice, připravené ke spuštění stopek.
Tlačítkem START/STOP se měření stopek spouští a zastavuje, delším stiskem tlačítka „min“ se stopky vynulují.
Vynulování lze pouze při zastaveném měření. Stopky měří čas v setinách sekund do výše 59sek:99setin - následně
pak MMISS. Při dosažení času 99:59:99 se stopky zastaví.
Při výpadku proudu tabule zhasne, ale stopky stále měří, takže po obnově napájení měření bezchybně pokračuje.

Mezičasy

K

V průběhu měření času lze krátkými stisky tlačítka „min“ (dole vlevo) zaznamenávat do paměti průběžné časy - (při
každém stisku problikne tečka). Tyto časy miohou sloužit jako mezičasy nebo při měření více účastníků jako
jednotlivé cílové (výsledné) časy. Do paměti lze zaznamenat až 50 těchto mezičasů. Při dosažení maximálního počtu
mezičasů se při ukládání 51., 52., atd. přepisuje pouze poslední mezíčas číslo 50. Po zastavení měření lze veškeré
zapsané (uložené) mezičasy zpětně zobrazit (prolistovat nahoru i dolů) tlačítky „DOMÁCÍ“ a „HOSTÉ”.
Dokud tabuli nevyresetujete (nevypnete tlačítkem ON/OFF), lze opět pokračovat v měření, načež další mezičasy se
ukládají na další pozice, jako by se měření nezastavovalo. Při Vynulování stopek tlačítkem „min“ (delší stisk) se
smažou veškeré uložené mezičasy.
Spuštěním stopek pro pokračování nebo při Vynulování se automaticky přepne displej na zobrazování měřeného času.
(pro následnou změnu režimu je vždy nutné tabuli resetovat - vypnout/zapnout ON/OFF).
Při každém zastavení měření lze delším stiskem tlačítka GPS Zobrazit reálný čas S teplotou - a zpět 2× stiskem GPS,
aniž by jste ztratili jakékoli předchozí údaje měření.
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d) HALOVY REZIM
po nastavení času periody - aktivujte 3x krátkým stiskem tlacitka HOSTÉ
I
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Tento režim umožňuje nastavení (uložení do paměti) a měření hracího času jedné (příp. opakující se) periody.
Je proto vhodný pro měření běžných halových sportů.
Po zapnutí tabule zvolte požadovaný čas periody:
- tlačítkem „min“ posouvate minuty nahoru. Pokud toto tlačítko přidržíte, číslice se rozblikají a v tomto režimu stejným
tlačítkem minuty snižujete - (nezle nastavit ,,00").
Následně aktivujte
stíslmu“tím tačítka HOSTÉ .... _. tabule zobrazí možnost nastavení přičítání nebo odečítání
času ” - nahoru
nebo í...í - dolů nebo --“ což je režim bez času (skore/sety) - přepínejte tlačítkem ,,menu”.
Následně tlačítkem ENTER 1× potvrďte. Tabule se rozsvítí celá a je připravena k měření utkání.
Čas se spouští a zastavuje tlačítkem START/STOP. Periody zadáváte tlačítkem PERIOD 1-9-P (prodloužení).
Skóre se přidává tlačítky Domácí/ Hosté (0:0). Při každé změně skore příslušná číslice 5× zabliká.
Odečítání skóre (např. pro opravu při chybném zadání) docílíte krátkým přidržením příslušného tlačítka skóre pro D/ H
- číslice se rozbliká rychleji a v tomto režimu tlačítkem skóre odečítá. Po chvíli se režim automaticky vrátí k přičítání.
Posouvání (korekce) času nebo vypnutí tabule lze pouze při zastaveném čase.
Tlačítkem „min“ posouváte minuty nahoru. Pokud toto tlačítko přidržíte, číslice se rozblikají a v tomto režimu stejným
tlačítkem minuty snižujete. Současně při blikání lze provádět korekce i na sekundách, a to tlačítky DOMÁCÍ (nahoru)
a HOSTÉ (dolů). Skončí~li blikání, je možno opět spustit čas - START.
Po uplynutí času periody se čas zastaví a zablíká + zazní klakson. Pro spuštění času další periody je třeba vždy
potvrdit nastavený hrací čas, jinak nelze spustit - stiskněte ENTER - zobrazí se původně nastavený čas, který buď
potvrďte dalším stiskem ENTER nebo upravte tlačítkem „min“ a potvrďte ENTER.
Chcete-li kompletní Vynulování i skore pro nové utkání, tak po skončení periody nestiskejte ENTER, ale toto proveďte
delším stiskem ,,menu”.
Tabule však má ještě jednu využitelnou paměť, a to celého posledního zobrazeného stavu před vypnutím (ať již ovladačem nebo např. výpadkem el. proudu). Tento stav vyvoláte následně, po zapnutí tabule, krátkým přidržením tlačítka
ENTER (cca 2-3 sek.‹). Tabule v paměti uchovává skore i hrací čas, avšak pouze v celých minutách - sekundy zobrazí
vždy ,,00".
Při volbě režimu bez času M“ (volejbal, stolní tenis) ovládáte:

\

- skóre tlačítky Domácí/ Hosté
- sety tlačítky „menu“ a ,,Enter”.
Odečet číslic (např. snížení skóre nebo setu) se provádí standardně dlouhým stiskem příslušného tlačítka - číslice se
rozbliká a dalšími stisky snižujete. Tímto si lze i vynulovat stavy pro další utkání.

/

POZOR
Ovladač je možno v průběhu běžícího času ,,Zamknout” přepnutím hlavního vypínače na OFF.
V takové pozici nelze pak ovládat ani čas, ani skóre, dokud tlačítko nevrátíte do pozice ON.
Zamykání ovladače je tedy vhodné používat uvážlivě a pamatovat vždy na včasné ,,odemkriutí”.
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e)FoTBAL
po nastavení času hrací doby aktivujte 2× krátkým stiskem tlačítka ENTER
Tabule je programovatelné, má několik pamětí a má schopnost pracovat ve dvou režimech pro fotbal:
Pro volbu funkce „fotbal“ nabízí tabule možnosti nastaveni:
ad A) Volba režimu FULL

~ režim FUí_..ì... - inteligentní, programovatelný s pamětí
-- režim
- voný, manuální

Tento režim umožňuje zvolit si libovolný čas hrací doby, kterou si tabule automaticky rozdělí na 2, 3, 4 části, načež
na konci každé čas zastaví, 10× zablíká a čeká na další pokyn. Lze zvolit i jednoperiodově - číslici
Přepínačem ON/OFF zapněte tabuli - na displeji se zobrazí ,,90". Pokud tento čas vyhovuje, potvrďte 2× stiskem
tlačítka ENTER - zobrazí se F:2 - dělení času na 2 poločasy nebo tlačítkem „min“ přepnete na F:3,F:4 či F:1 - dělení
na třetiny, čtvrtiny.. Následně 1× stiskem ENTER potvrdíte a tabule je připravena na spuštění hracího času tlač. START.
Chcete-li nastavitjinou celkovou hrací dobu (zpravidla nižší, než 90min.), delším stiskem tlačítka „min“ se číslice
rozbliká a dalšími krátkými stisky minuty snižujete. Přestane-li blikat, lze minuty přidávat. Po nastavení požadované
hrací doby (min), potvrďte 2× stiskem ENTER a tabule je připravená ke spuštění - 1× tlačítkem START

1. V okamžiku platného výkopu zapněte čas hry stisknutím tlačítka START/STOP - sekundy začnou měřit čas
hry. Čas lze kdykoli zastavit a zase spustit stejným tlačítkem. Při běžícím času nelze tabuli vypnout (ochrana).
Tabule si pamatuje poslední naprogramovaný čas, čili např. při pohárových turnajích lze každé následující
utkání se stejným časem pouze 1× potvrdit tlačítkem ENTER (zobrazí se základní stav s nulami) a dalším
stiskem spustíte čas hry s délkou původního nastavení. Pro takový případ však nesmíte mezi jednotlivými
zápasy vypnout (resetovat) tabuli - tato paměť by se vymazala.
Tabule však má ještě jednu využitelnou paměť, a to celého posledního zobrazeného stavu před vypnutím
(ať již ovladačem nebo např. výpadkem el. proudu). Tento stav vyvoláte následně, po zapnutí tabule, krátkým
přidržením tlačítka ENTER (cca 2-3 sek). Tabule v paměti uchovává skóre i hrací čas, avšak pouze v celých
minutách - sekundy zobrazí vždy ,,00".
2. V průběhu utkání přidávejte skóre pomocí tlačítek
- DOMÁCÍ (uprostřed vlevo)
| - 19 (99)

Pri Každá zmènè Skóre příslušná čisiiøe 5× zabliká. ' HOSTE (“p'°Střed V'°'“3V°) I ' 79 (99)
QQ

Odečítání skóre (např. pro opravu při chybném zadání) docílíte delším stiskem příslušného tlačítka skóre
pro D nebo H - číslice se rozbliká nejprve pomalu a následně rychle - v tomto režimu dalšími stisky se skóre
odečítá. Po chvíli se režim automaticky vrátí k přičítání.
Posouvání času nebo vypnutí tabule lze pouze při zastaveném času (platí u naprogramovaného času).
Tlačítkem „min“ posouváte minuty nahoru. Pokud toto tlačítko přidržíte, číslice se rozblikají a v tomto režimu
stejným tlačítkem minuty snižujete. Současně při blikání lze provádět korekce i na sekundách, a to tlačítky
DOMÁCÍ (nahoru) a HOSTÉ (dolů). Skončí-li blikání, je možno opět spustit čas - START.
3. Nastavený čas hry rozhodčím

V průběhu běžícího času hry (nebo i při jeho skončení) je možno nastavit zobrazení nastaveného času hry
rozhodčím. Krátkým stiskem tlač. ,,+“ (kulaté nahoře) se zobrazí +1 a dalšími stisky přidáme. Po uplynutí
řádného času hry údaje přeplikávají, dokud je opět stiskem tlačítka nevypnete.
F
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Pozadujete-li zvolit rezim casu ,,volný/manuální - LIGHT", nastavte na zacátku stav casu 0 a potvrďte 2× START.
V tomto režimu lze libovolně posouvat minuty, avšak zastavovat čas je nutno manuálně - tlačítkem START/STOP.

ad B) Volba režiirrıu LíGi-l'T (V tomto režimu ,ie nutno čas V poločase ina konci utkání zastavit tlačítkem STOP).
Tabule je zapnutá - aktuálně na displeji svítí ,,90".
Tlačítkem „min“ (vlevo dole) nastavte krátkými stisky „O“ (91..92..93 ...0) a potvrďte stisknutím 2× tlačítka ENTER.
Zobrazí se pozice, připravená na spuštění času hry. Čas se spouští a zastavuje tlačítkem START/STOP. Při běžícím
času nelze tabuli vypnout (ochranná blokace).
Hrací čas běží (do 99min:59sec - následně opět od 00:00) dokud ho ovladačem nezastavíte - např. v poločase a na
konci řádné hrací doby. Tlačítkem „min“ lze posouvat minuty.
-

J

* Ovladač je možno v průběhu běžícího času ,,Zamknout” přepnutím hlavního vypínače na OFF. V takové pozici
nelze pak ovládat ani skóre, dokud tlačítko nevrátíte do pozice ON (platí pro oba režimy Light i Full, i pro halový
režim - viz níže. Zamykání ovladače je tedy vhodné používat uvážlivě a pamatovat vždy na včasné ,,odemknutí”.
k

.

J

v1.20

RUCHY
V případě Zjištění jakékoli nestandardní funkčnosti světelné tabule,
se nejdříve ujistěte:
- že tabule je řádně přes adaptér 12V DC připojena k funkčnímu el. zdroji 230V AC
- že V dálkovém ovladači je funkční baterie 9V, případně ji Vyměňte.
Pokračuje-li problém s funkčností světelné tabule, obraťte se na vašeho dodavatele.
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f) FOTBAL - nastavení přestávky - odpočet
Nastavení odpočtu (měření přestávky) lze vždy po uplynutí času každé periody nebo
i před začátkem utkání - odpočet času, kolik zbývá do začátku.

1. Odpočet před utkáním - kolik času zbývá do začátku
Standardně nastavte parametry pro utkání - hrací čas potvrďte 2× ENTER, jakmile se
zobrazí F : 2 (můžete rovnou také dlouhým stiskem "min" zapnout vysílání - rozsvítí se
zelená šipka) krátkými stisky "min" můžete upravit dělení času (periody 2,3,4) a 1×
potvrďte ENTER - tabule je tak prakticky připravena ke spuštění času hry.
Tento čas ale nespustíte, nýbrž 2× krátce stisknete tlačítko "+" (vlevo nahoře).
Zobrazí se "P" a dole předvoleno 15min. tyto minuty můžete upravit tlačítky skóre Domácí posouváte první číslici, Hosté - druhou číslici. Po nastavení potvrďte 2× ENTER.
"P" začne blikat a čas odpočítává.
Současně se na tabuli střídavě zobrazuje aktuální stav skóre a reálný čas (tabule má
GPS, tudíž zná přesný čas).
Jakmile čas Pause dopočítá, zůstane zobrazen už pouze stav pro spuštění času hry.
Merení pause lze samozřejmě také zrušit předčasně, a to: 1× tlačítkem ENTER zastavte
měření pause "P" přestane blikat a pak tlačítkem "+" vyskočte Z režimu pause.
\I\ł

2. Odpočet mezi periodami - přestávka
Činnost je úplně stejná - viz výše - tedy po uplynutí času hry stiskněte 2× "+"
P 15 a 2× potvrďte ENTER.

naskočí

POZOR!
V případě, že máte zapnuté vysílání (internet - zelenou šipku), tak tato šipka na konci
každé periody (poločasu) začne blikat, aby Vás upozornila, že ji máte tlačítkem ENTER
potvrdit, jakmile rozhodčí píšťalkou ukončí hru (viz popis Ovládání internetu) _. šipka
přestane blikat -jinak vás tabule nepustí do žádných následujících úkonů.
Pak teprve je možno aktivovat Pause - 2× tlač. "+"

Í

(potvrdit blikající šipku je nutno ina konci utkání - bez toho pak nejde tabule ovladačem
ani vypnout)
\
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Ov adani systemu 5
pouze v režimu fotbal
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Průběh utkání - V)/si ání dat na serv
“`i`n.“ V.

Po připojení tabule ke zdroji se rozsvítí celá tabule (všechny segmenty), načež tabule se načítá
a prověřuje veškeré moduly, přihlašuje se k GPS, odesílá základní data na server toto trvá
cca 2,5 min - vyčkejte, až tabule zhasne a zůstane svítit pouze světlo vpravo dole (stand by).
Následně zapněte tabuli tlačítkem ON na ovladači- zobrazí se přednastavený čas hry, který
můžete změnit a potvrdit ENTER - (viz Návod k obsluze).
Aktivovat internetové připojení/vysílání dat je možné:
O - po potvrzení hracího času, kdy se na tabuli zobrazí Š:
, dlouhým stiskem tlačítka „min“ se
rozsvítí zelená šipka (připojení/vysílání). Následně můžete krátkými stisky "min" ještě upravit
dělení hrací doby ( periody 2,3,4,l) a potvrďte lx ENTER.
O - nebo lze připojení (vysílání dat) aktivovat (či deaktivovat) až následně kdykoli při spuštěném
času hry -když bliká vteřinovka.

nezapomeňte vždy při
ovládání držet stisknuté
/ tlačítko „aktivace baterie"

dlouhý
stisk

Dále již tabuli ovládejte standardně dle Návodu k obsluze.

POZOR !
Po uplynutí času každé periody se čas automaticky zastaví a lO× zablíká číslicemi, avšak toto

ještě neznamená Skutečný konec hry, nebot' ten určí až hvizd rozhodčího (popř. po penaltách).
Tabule ale není schopna na tuto neurčitou (nesystémovou) skutečnost reagovat, takže skutečný
konec hry musi .pak obsluha časomíry potvrdit stiskem lx tlačítka ENTER.
Je to úkon, kterým obsluha dá pokyn Časomíře, aby na server odeslala informaci, že příslušná
část hry byla platně ukončena.
Aby obsluha na toto potvrzování nezapomněla, zelená šipka začne blikat (přestane po potvrzení) -O
na konci utkání pak po potvrzení zhasne. Jinak bez tohoto úkonu nelze aktivovat měření přestávky
ani spustit čas následující periody -tabule tedy čeká.
Bez potvrzení nejde pak ani na konci utkání tabuli ovladačem regulérně vypnout. Pokud ji např.
pouze odpojíte od zdroje, tak Vás Stejně toto potvrzení nemine před příštím utkáním, jinak vás

tabule nepustí dál ~ nekomunikuje.

.

(v případě, že měříte utkání bez připojení l< internetu, je toto upozornění bezpředmětné)

B/O2

Výpadek proudu
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Tabule je vybavena rıejen bezdrátovým RF přijímačem AUREL či GSM modulem se Sllvlkartou,
ale i satelitním přijímačem GPS a pamět'ovými moduly - SDkartou a provozním RTC S vlastním
Zdrojem.
Tímto je zabezpečeno dokona ‹D„ NQn ohování dat, komunikace a udržování průběhu základních
činností i V krizových situacích.
.
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Vypadne-li V průběhu utkání (měření) proud či odpojíte tabuli od zdroje, vůbec se o ni nestarejte,
tabule sice zhasne, ale při obnovení napájení se tabule sama zobrazí se všemi původními údaji
a V přesném aktuá ním měření dále pokračuje, jako by k žádné kolizi nedošlo.
(tabu e má V paměti zaznamenán čas zacatku hry - spustení - a synchronizuje průběh Zobrazení
displeje S trvale aktivním časovačem, který má vlastní Zdroj)
I
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Průběh P o obnovení na P á'ení
- rozsvítí se dvotečka,
následně cca na 2,5mı'n všechn Y Se Q mentY,
I
I
pak napíše AHOJ a Zobrazí Se pokračující měření) - je Vhodné vyzkoušet.

Aktualizace firmware (FW)
1 .,

upgrade/update

14 “ :~‹'F1

Í' j ššıí

Prostřednictvím DERBY®Cloud lze Vzdá eným přístupem instalovat do tabule modifikované verze
programu - at' již V souladu s případnými změnami V pravidlech daného sportu či dle požadavků
uživatele nebo i V rámci vývoje technologických procesů a servisu.
Uživatel obdrží e-mailem informaci, že lze instalovat novou verzi SW/FW. V mobi ní aplikaci si
pak kdykoli tuto zá ežitost aktivuje a následně jakmile připojí tabuli do el. sítě, automaticky se
tabule aktualizuje. Mobil zobrazuje průběh načítání a dokončení.
'

G

Ce proces trvá přibližně 25min, podle konkrétního objemu dat. V průběhu načítání se nesmí
tabule odpojovat od Zdroje napájení.
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