Gebruiksaanwijzing (NL)
AStrO
A-151
A-152
AStrO 4T
AStrO Formula
A-161
AStrO Formula 4T
A-162

Formula

PRO+ A-141

Version AStrO V2.05.00

-

Version AStrO 4T V1-05.01

-

Version PRO+ V1.05.00

2

Kleurcodes :
Poort « A »

Geel

voor de G-krachtsensor

Poort « B »

Rood

voor de temperatuursensoren (type NTC of type K)

Poort « C »

Rood

voor de temperatuursensoren (type NTC of type K)

Poort « D »

Groen

voor de magneetsensor of infrarrodsensor

Poort « E »

Blauw

voor de snelheidssensor
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Referenties Artikelen Benodigdheden
Magneetsensor (Groen)

Verlengstukken

90 cm

A-241

130 cm
250 cm
350 cm

A-341
A-342
A-343

90 cm

A-281

130 cm
250 cm

A-381
A-382

G-kracht sensor (Geel)

Verlengstukken

Temperatuursensoren « type NTC » Max : 285°C (Rood)
Water
Cilinderkop

M 10 x 1
1/8 Gas
M5

40 cm
40 cm
40 cm

A-251
A-252
A-253

Kaars 14
mm

Standaard
Hoge versie
Motor « Animal »

40 cm
40 cm
40 cm

A-254
A-255
A-256

Verlengstukken

115 cm
250 cm
350 cm

A-351
A-352
A-353

Adapter om 1 temperatuursensor van het type NTC + 1 temperatuursensor van het type K, op
dezelfde poort van de chronometer aan te sluiten (Rood)
Voor
2 x 30 cm

A-361

A-152 - A-162
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Temperatuursensoren « thermokoppel van het type K » Max : 400°C (Rood)
Water
Cilinderkop

M 10 x 1
1/8 Gas
M5

40 cm
40 cm
40 cm

A-276
A-277
A-278

Kaars

10 mm
12 mm
14 mm

40 cm
40 cm
40 cm

A-273
A-274
A-275

M8

40 cm

A-271

Verlengstukken

115 cm
250 cm
350 cm

A-371
A-372
A-373

Gas
Max :
1.000°C

Slangadaptor in aluminium voor temperatuursensoren
17
19
22
26

Voor
A-251 - A-276

mm
mm
mm
mm

A-261
A-262
A-263
A-264

Oliedruksensor en benzinedruksensor (Rood)
0 – 2 Bar
0 – 5 Bar
0 – 10 Bar
0 – 5 Bar
0 – 10 Bar

M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
1/4" – 18 NPTF
1/4" – 18 NPTF

A-294
A-295
A-296
A-297
A-298

Verlengstukken

150 cm
250 cm
350 cm

A-395
A-396
A-397

350 cm

A-313

RPM-sensor met hoge gevoeligheid

Datatransfer-interface

250 cm
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Snelheidssensor (Blauw)

Met dragers

170 cm

A-246

Verlengstukken

130 cm
250 cm
350 cm

A-346
A-347
A-348

25
30
40
45
50

A-441
A-442
A-443
A-444
A-445

Gemagnetiseerde
vingerringen

Permanente
magneten

mm
mm
mm
mm
mm

10 stuks

A-440

60 cm

A-401

Infraroodstraler voor de tijdsopname

Infraroodsensor voor de tijdsopname (Groen)
90 cm

Verlengstukken

130 cm
250 cm

A-412

A-385
A-386

Stuurwielen
Look5 : Zwart/Zwart
Look5 : Rood/Grijs
Look5 : Blauw/Grijs

A-501
A-503
A-504

Hier bij Alfano maken wij gebruik van een ononderbroken ontwikkelingsmethode. Bijgevolg, behouden wij ons het recht
voor om wijzigingen en verbeteringen aan het product beschreven in dit document zonder voorafgaande kennisgeving aan
te brengen. Bezoek regelmatig onze website www.alfano.be om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwigheden en/of
veranderingen.
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Korte inhoudsopgave
Referenties Artikelen Hulpstukken
Algemeen overzicht
- AStrO & AStrO Formula
- AStrO 4T & AStrO Formula 4T (4 temperaturen)
- PRO+
Auteursrecht
Voorstelling
Voorwoord
Voor uw eigen veiligheid en integriteit van het apparaat
- Batterijen en hulpstukken
Algemene informatie
- Serienummer
- Veiligheidscode
- Waterdichtheid
- Magnetisch veld of infrarood
- Circuits met meerdere magneetstroken
De chronometers : omschrijving
o
AStrO & AStrO Formula
o
AStrO 4T & AStrO Formula 4T
o
PRO+
- Voorzijde
o
AStrO & AStrO Formula
o
AStrO 4T & AStrO Formula 4T
o
PRO+
- Achterzijde
o
AStrO, AStrO 4T & PRO+
o
AStrO Formula & AStrO Formula 4T
o
Bijkomende behuizing voor de AStrO Formula
Ingebruikname
- Gebruik van de drukknoppen
- Activering
- Manuele uitschakeling
- Automatische uitschakeling
- Verklikkerlicht voor zwakke batterijen
Installatie
- AStrO, AStrO 4T & PRO+
- AStrO Formula & AStrO Formula 4T
- De kleurcodes van de hulpstukken
- De G-krachtsensor
- De temperatuursensoren
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- De magneetveldsensor
- De sensor en infraroodstraler
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- De invloed van het magneetveld van het circuit op snelheidssensor
- Motortoerentalsensor
- Vervanging van batterijen
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AStrO – AStrO Formula
A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Toerentalmeter (RPM)
Temperatuuralarm 2
Rechter knop
Infraroodverbinding met de PC
Linker knop
Temperatuuralarm 1

Verhouding van versnellingsbak
Controlelampje voor de G-krachtsensor
Temperatuurmeter 2
Peak / directe aflezing (RPM – T°1 – T°2 – SPEED)
Motortoerental (RPM)
Temperatuur 1 (K of NTC)
Temperatuur 2 (K of NTC)
Celsius / Fahrenheit
Britse stelsel / Metrieke stelsel
Aanwijzers
Snelheid
Aanwijzers van secties (magneetveld)
Informatiebericht
Referentietijden (Best / Previous / Target) / sectietijden
Tijdsverschil van de ronden (Best / Previous / Target)
Rondetijd
Temperatuurmeter 1
Achtergrondverlichting
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AStrO 4T – AStrO Formula 4T
A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Toerentalmeter (RPM)
Temperatuuralarm K2
Rechter knop
Infraroodverbinding met de PC
Linker knop
Temperatuuralarm K1
Temperatuuralarm NTC2 of
drukalarm P2
Temperatuuralarm NTC1 of
drukalarm P1

Verhouding van versnellingsbak
Controlelampje voor de G-krachtsensor
Temperatuurmeter NTC2 of Drukmeter P2
Peak / directe aflezing (RPM – T°1 – T°2 – SPEED)
Motortoerental (RPM)
Temperatuur K1
Temperatuur K2
Celsius / Fahrenheit
Britse stelsel / Metrieke stelsel
Aanwijzers
Snelheid
Aanwijzers van secties (magneetveld)
Informatiebericht
Referentietijden (Best / Previous / Target) / sectietijden
Tijdsverschil van de ronden (Best / Previous / Target)
Rondetijd
Temperatuurmeter NTC1 of drukmeter P1
Achtergrondverlichting
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AStrO – AStrO Formula
AStrO 4T – AStrO Formula 4T
START
STOP
MENU « DATA »
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

System OFF
Recall
Download
Best Laps
Theor Lap
Data Reset
Counters
Demo Lap

MENU « CONFIG SYSTEM »
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
30.

Strip Number
Strip Start
Best – Previous – Target
Alarm Temperatures
Stroke
Peak : RPM – T°1 – T°2 – Speed
RPM Graph
Speed Config
Speed Pits
Gearbox Config
Display Mask
Celcius – Fahrenheit
Metric – Imperial
Power : P1 – P2 – P3
G-Force Calibration
Password
Default
Alarm Pressures (4T)
Serial Number
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PRO+
B
C
D
E
F

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Temperatuuralarm 2
Rechter knop
Infraroodverbinding met de PC
Linker knop
Temperatuuralarm 1

Temperatuurmeter 2
Peak / directe aflezing (RPM – T°1 – T°2 – SPEED)
Motortoerental (RPM)
Temperatuur 1 (K of NTC)
Temperatuur 2 (K of NTC)
Celsius / Fahrenheit
Britse stelsel / Metrieke stelsel
Aanwijzers
Snelheid
Aanwijzers van secties (magneetveld)
Informatiebericht
Referentietijden (Best / Previous / Target) / sectietijden
Tijdsverschil van de ronden (Best / Previous / Target)
Rondetijd
Temperatuurmeter 1
Achtergrondverlichting
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PRO+
START
STOP
MENU « DATA »
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

System OFF
Recall
Download
Best Laps
Theor Lap
Data Reset
Counters
Demo Lap

MENU « CONFIG SYSTEM »
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
30.

Strip Number
Strip Start
Best – Previous – Target
Alarm Temperatures
Stroke
Peak : RPM – T°1 – T°2 – Speed
--------------Speed Config
----------------------------Display Mask
Celcius – Fahrenheit
Metric – Imperial
Power : P1 – P2 – P3
--------------Password
Default
Serial Number
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Auteursrecht
Copyright  2004 Alfano, S.A. Alle rechten voorbehouden.
De heruitgave, overdracht, verdeling of de opstapeling van een deel of de gehele inhoud
van dit document, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Alfano S.A.
Patent E.P. 0632350 : “Chronograaf die in competitiemachines of gelijkaardige toestellen
geïnstalleerd wordt en die de gebruiker toelaat om de geleverde prestaties onmiddellijk en
op een precieze manier weer te geven”. Alle rechten voorbehouden.
AStrO, AStrO Formula en PRO+ zijn commerciële merken van Alfano S.A.
Hier bij Alfano S.A. is men ononderbroken bezig met nieuwe ontwikkelingen. Bijgevolg,
behoudt Alfano S.A. zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan de producten
beschreven in dit document zonder voorafgaande kennisgeving toe te brengen.
Alfano S.A. kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor om het even welk
gegevensverlies of inkomstenverlies, alsook van om het even welke bijzondere schade,
voorval, hetzij als gevolg daarvan of indirect.
De inhoud van dit document wordt in de « huidige staat » geleverd. Met uitzondering van
de bindende toepasbare wetten, wordt er geen enkele garantie, onder welke vorm dan ook,
expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van
bevoegdheid tot commercialisering en het afgestemd zijn op een specifiek gebruik, verleend
betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van het document. Alfano S.A.
behoudt zich het recht voor dit document te herzien of zonder voorafgaande kennisgeving
op om het even welk moment in te trekken.
Om zich te vergewissen van de beschikbaarheid van de hulpstukken, die in functie van de
regio’s kunnen variëren, gelieve uw dichtsbijzijnde kleinhandelaar van Alfano S.A. producten
te contacteren.
Voorstelling
Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe chronometer ! Deze apparaten vertegenwoordigen de
nieuwe generatie van systemen voor dataregistratie van ALFANO. Ze hebben de capaciteit
om meer dan 24 uren gegevens te registreren, hun weergave is volledig configureerbaar,
deze kunnen de tijden per toer registreren samen met de deeltonen ervan, het
motortoerental, de watertemperatuur van het koelcircuit, de olie, de cilinderkop en zelfs de
uitlaatgassen! Ze zijn eveneens in staat om de overlangse en laterale versnellingen te
registreren die tijdens een koers ondergaan met uitzondering van de PRO+. Deze laatste
laat toe om uw banen te overtekenen met behulp van een software die door ons
studiebureau werd ontwikkeld, en die het eveneens mogelijk maakt om uzelf op een zo
berekend mogelijke manier in real time te analyseren. De AStrO 4T & l’AStrO Formula 4T
kunnen tot en met 4 verschillende temperaturen of 2 temperaturen + 2 drukken (olie en
benzine) van 0 tot 10 Bars opmeten.
ALFANO biedt u de waarborg van een onberispelijke service en een reputatie die op
internationaal vlak door de beroepsmensen in de motorsport wordt erkend. We luisteren
altijd naar onze klanten : ons doel is om uw wensen te vervullen ! Aarzel niet om één van
onze onderhouds- en klantendiensten te contacteren voor al uw vragen of technische
problemen. We stellen regelmatig gratis supplementen ter beschikking via onze lokale
kleinhandelaars of via onze website www.alfano.be, breng ons een bezoekje !
We hopen dat deze apparaten u op een eenvoudige en efficiënte manier zullen toelaten uw
rijprestatie te verbeteren en u nog meer rijplezier verschaffen !
Hartelijk dank voor uw vertrouwen. Veel rijplezier !
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Voorwoord
Deze mededeling omvat de hieronder geïllustreerde pictogrammen, die uw aandacht op
belangrijke informatie zullen vestigen.



= Wees extra voorzichtig uit veiligheidsredenen of opdat u het apparaat niet zou
beschadigen.



= Bijkomende informatie en nuttig advies voor veilig gebruik van de
chronometer.



= Tips om uw chronometer nog beter en sneller te gebruiken !

Meer dan 123 afbeeldingen, illustraties, foto’s zijn in deze gebruiksaanwijzing inbegrepen
opdat u deze aanwijzing beter kunt begrijpen.



Deze mededeling maakt deel uit van de standaarduitrusting van het apparaat.
Lees aandachtig de inhoud en bewaar op zorgvuldige wijze deze mededeling
voor raadplegingen in de toekomst.

Voor uw eigen veiligheid en integriteit van het toestel
De volgende veiligheidsinstructies moeten nageleefd worden voor uw veiligheid en om te
vermijden dat de chronometer beschadigd wordt.
Batterijen en hulpstukken
AStrO, AStrO 4T & PRO+ werden ontworpen om door twee klassieke batterijen gevoed te
worden: formaat AA, Code IEC « R6 » van anderhalve volt.
AStrO Formula & AStrO Formula 4T werden ontworpen om door twee klassieke batterijen
gevoed te worden : formaat C, Code IEC « RL14 » van anderhalve volt.



Belangrijk : Gelieve uitsluitend batterijen te gebruiken die door de grote
merken werden vervaardigd om op deze manier te vermijden dat deze in het
apparaat lekken. Het zuur van de batterijen kan inderdaad aanzienlijke en
onomkeerbare schade veroorzaken. Verifieer regelmatig de fysieke toestand van
uw batterijen. Het is aanbevolen om de batterijen te verwijderen in het geval
dat u uw chronometer voor een lange periode niet heeft gebruikt. Laat
batterijen nooit in uw apparaat ontladen.
Een panne veroorzaakt als gevolg van het zuur van de batterijen
vernietigt de garantie.



Gelieve u te richten tot uw lokale kleinhandelaar om deze goedgekeurde
benodigheden aan te schaffen.
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Indien u de aansluiters van deze hulpstukken op het apparaat wilt vastmaken,
gebruikt u uitsluitend een schroevendraaier van het type TX20 (een
schroevendraaier van dit type wordt met uw chronometer meegeleverd).
Zorg ervoor dat de aansluiters niet te hard vastgedraaid werden en het
vastschroeven te stoppen zodra de rode voeg wordt platgedrukt.
Zorg er eveneens voor dat de aansluiters op de juiste wijze werden
vastgemaakt.

Algemene informatie
Serienummer
Uw chronometer bezit een uniek serienummer bestaande uit 9 cijfers. Dit serienummer is
belangrijke informatie voor onze onderhouds- en klantendienst. Bewaar dit nummer op
zorvuldige wijze (menu 30. – bladzijde 67).
Veiligheidscode
Beveilig uw chronometer tegen elk onbewust gebruik. Deze code wordt niet standaard
geactiveerd. Activeer deze code (menu 25. Password – bladzijde 65) !
Waterdichtheid
De chronometer is volkomen verzegeld, het is volledig ondoordringbaar maar dat wil niet
zeggen dat het volledig waterdicht is (u mag het niet in het water onderdompelen). U zal
geen enkel probleem ondervinden tijdens een rit in de regen, vergewis u er enkel van dat
de aansluiters goed vastgemaakt werden.
De chronomter bezit het certificaat IP56, m.a.w. het is bestendig tegen het binnendringen
van stof en het kan aan alle zijden besproeid worden door een waterstraal met gemiddelde
druk.
Magneetveld of infrarood
De chronometer beschreven in deze handleiding werd speciaal ontworpen voor het gebruik
op banen die met een magnetisch detectiesysteem uitgerust zijn. Dit detectiesysteem werd
door ons studiebureau ontwikkeld en is het voorwerp van het patent (E.P. 0632350). Het is
onze aanbeveling om op banen te rijden die met het ALFANO magneetveld uitgerust zijn als
u de nauwkeurigheid en kwaliteit wenst te onderzoeken. Desalniettemin, de chronometer
kan even goed functioneren op banen die niet met het ALFANO magnetisch detectiesysteem
uitgerust zijn dankzij een afzonderlijk verkochte infraroodkit.
Opmerking : we ondersteunen de verschillende protocoltypes van infraroodcommunicatie :
onze afzonderlijk verkochte infrarrodsensor werkt met de meerderheid van de
infraroodstralers die op de markt beschikbaar zijn. We verkopen eveneens infraroodstralers
(zie hulpstukken - bladzijde 5).
De chronometer is verbonden met een magneetveldsensor door middel van een kabel. Deze
sensor wordt aan de onderzijde van het voertuig geplaatst, op enkele centimeters boven de
grond. Terwijl de magneetveldsensor bovenop het magneetveld op de baan passeert, wordt
de magneetveldsensor geactiveerd en geeft een impuls aan de chronometer.
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Het magneetveld bestaat uit kleine speciale permanente magneten. Het magneetveld
ontwikkeld een kosteloze en permanente energie gedurende een periode van ongeveer 200
jaar. Zodra het systeem op het voertuig werd geïnstalleerd, kunt u alle circuits uitgerust
met magneetvelden doorlopen. Het systeem zal dus automatisch en probleemloos
functioneren.
We hebben meer dan 850 uitgeruste banen overal ter wereld, waarvan 460 in Europa en de
lijst blijft maar groeien. We hebben een team van installateurs over de hele wereld die het
hele jaar door werken. De lijst van « uitgeruste banen » wordt regelmatig bijgewerkt op de
website : www.alfano.be, raadpleeg deze site !
Bovenop al deze kwaliteiten, kunnen we toevoegen dat de magneetband een erg precieze
en rechte lijn is. Men kan rijden zonder zich zorgen te maken over het aantal voertuigen die
op hetzelfde moment deze lijnen kruisen. De magneetsensor zal het signaal onmiddellijk
oppikken. Er is geen sprake van een dergelijke nauwkeurigheid als u gebruik maakt van de
infraroodkit. Het signaal kan inderdaad aan u ontsnappen of een vertraging veroorzaken
indien iemand zich tussen uzelf en de zender bevindt. Daarenboven is de hoek van de
zender groot genoeg (17 graden of meer, volgens het systeem), zodat het magneetveld
vergelijkbaar is met een fijne lijn van tenminste één centimeter. Als u op zoek bent naar
kwaliteit en nauwkeurigheid, heeft u wel al begrepen dat wij het beste magnetische
systeem hebben !

Circuits met meerdere magneetstroken
Als het circuit ingedeeld is in verscheidene segmenten (secties genoemd) door
magneetvelden of infraroodstralers, moet men allereerst weten hoeveel magneetvelden of
infraroodstralers op het circuit geplaatst werden en deze parameter in de chronometer op
de correcte wijze configureren (Menu 10. Strip Number – bladzijde 50).

De chronometer registreert een tussentijd bij elke passage op een magneetveld. Deze
tussentijden laten u toe om uw rijgedrag op een precieze manier te vergelijken op bepaalde
porties van het circuit. Dat zal u eveneens toelaten om uw machine sneller te controleren.
De som van de tussentijden binnen een ronde geeft vanzelfsprekende de tijd per ronde.
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De chronometers : omschrijving
De apparaten beschreven in deze handleiding zijn tijdwaarnemingssystemen ontworpen
voor de motorsport.
-

l’AStrO
o
o
o
o
o
o
o

& l’AStrO Formula :
Tijd per ronde
Niet meer dan 6 stroken voor elke ronde
2 temperaturen
RPM motortoerental
Snelheid met of zonder sensor
Verhoudingen van de versnellingsbak
G-kracht : lateraal en overlangs

-

l’AStrO
o
o
o

4T & l’AStrO 4T Formula :
Tijd per ronde
Niet meer dan 6 stroken voor elke ronde
4 temperaturen
3 temperaturen + 1 druk of
2 temperaturen + 2 drukken
RPM motortoerental
Snelheid met of zonder sensor
Verhoudingen van de versnellingsbak
G-kracht : lateraal en overlangs

o
o
o
o
-

PRO+
o
o
o
o
o

Tijd per ronde
Niet meer dan 6 stroken voor elke ronde
2 temperaturen
RPM motortoerental
Snelheid met of zonder sensor

Voorzijde :


AStrO & AStrO Formula (bladzijde 8)



AStrO 4T & AStrO Formula 4T (bladzijde 9)

Het systeem bestaat in principe uit een display, twee drukknoppen, 10 verklikkerlampjes
voor het motortoerental RPM, 4 verklikkerlampjes voor de temperatuuralarmen en drukken
en een infraroodverbinding voor de transfer van data naar een computer.


PRO+ (bladzijde 11)

Het systeem bestaat in principe uit een display, twee drukknoppen, 4 verklikkerlampjes
voor de temperatuuralarmen en een infraroodverbinding voor de transfer van data naar een
computer.
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Achterzijde :
AStrO & AStrO 4T

Poort
A
B
C
D
E
F
G
H
Poort
B
C

AStrO & PRO+

PRO+

(bladzijde 23) Kleurcode

G-krachtsensor (behalve PRO+) ----------------------------------------1 temperatuursensor (K of NTC) ----------------------------------------1 temperatuursensor (K of NTC) ----------------------------------------Magneetsensor of infrarrodsensor -------------------------------------Snelheidssensor ----------------------------------------------------------Toerentalsensor (RPM) hoge gevoeligheid
Toerentalsensor (RPM)
Batterijen (2 x Type AA – Code IEC : R6)
AStrO 4T

(bladzijde 23) Kleurcode

Met adaptor : 2 temperatuursensoren K1 + NTC1 of
1 temperatuursensoren K1 + 1 druksensor P1 ----------------------met adaptor : 2 temperatuursensoren K2 + NTC2 of
1 temperatuursensoren K2 + 1 druksensor P2 -----------------------

Achterzijde AStrO Formula
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Rood
Rood
Groen
Blauw

Rood
Rood

19
Bijkomende behuizing voor de AStrO Formula

Alle verbindingen tussen de sensoren en de chronometer vinden plaats op deze behuizing.

Poort
A
B
C
D
E
F
G
H

Poort
B
C

AStrO Formula

(bladzijde 23) Kleurcode

G-krachtsensor (behalve PRO+) ----------------------------------------1 temperatuursensor (K of NTC) ----------------------------------------1 temperatuursensor (K of NTC) ----------------------------------------Magneetsensor of infrarrodsensor---------- -----------------------Snelheidssensor ----------------------------------------------------------Toerentalsensor (RPM) hoge gevoeligheid
Toerentalsensor (RPM)
Batterijen (2 x Type C – Code IEC : LR14)

AStrO Formula 4T

Geel
Rood
Rood
Groen
Blauw

(bladzijde 23) Kleurcode

Met adaptor : 2 temperatuursensoren K1 + NTC1 of
1 temperatuursensoren K1 + 1 druksensor P1 ----------------------met adaptor : 2 temperatuursensoren K2 + NTC2 of
1 temperatuursensoren K2 + 1 druksensor P2 -----------------------

Rood
Rood
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Ingebruikname
Gebruik van de toetsen
Het gebruik van de chronometer is verbijsterend eenvoudig! Alle functies zijn immers
toegankelijk door middel van twee knoppen. Het vervolg van dit document zal u aantonen
hoe u deze knoppen het best kunt gebruiken.
Activering
Houd de twee knoppen – linker en rechter – gelijktijdig ingedrukt gedurende twee seconden
om uw chronometer te activeren. Als u de knoppen loslaat, verschijnt het display en het
systeem zal u vragen of u al dan niet de achtergrond van het scherm wenst te activeren.
Indien u deze functie wenst te activeren, druk op de rechter knop om de optie ON te
selecteren. In het tegenovergestelde geval, kiest u de optie OFF door op de linker knop te
drukken of door niets te doen. De chronometer zal automatisch de optie OFF na een
tijdsbestek van 2 seconden selecteren.
Manuele uitschakeling
Als u de chronometer manueel wenst uit te schakelen, selecteer via de linker knop menu 1:
« System Off » en druk vervolgens op de rechter knop.
Automatische uitschakeling
De chronometer wordt automatisch uitgeschakeld nadat het gedurende een tijdsbestek van
10 seconden niet werd gebruikt.
Verklikkerlampje voor zwakke batterijen
Het systeem detecteert wanneer de batterijen zwak zijn en de 4 verklikkerlampjes van de
temperaturen zullen snel opeenvolgend knipperen.

Als de chronometer zich in de START modus bevindt, en 10 minuten nadat de zwakke
batterijen werden gedetecteerd, keert het systeem automatisch terug naar de STOP modus
en het bericht « CHANGE BAT » verschijnt. Men moet noodzakelijkerwijs de batterijen
vervangen want het systeem zal weigeren in de START modus op te starten en toegang tot
het menu « Config System » te verlenen.



Opmerking : indien er zich een stroomonderbreking voordoet terwijl de
chronometer zich in de START modus bevindt, is er kans dat de geregistreerde
informatie aangetast wordt. Op het moment dat de verklikkerlampjes van de
zwakke batterijen opgelicht zijn, zullen de andere verklikkerlampjes en de
achtergrondverlichting uitdoven om het energieverbruik te beperken en om het
gebruik van de chronometer ietwat te verlengen.
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Installatie
Alvorens u de chronometer en zijn hulpstukken kunt gebruiken, dient u deze op correcte
wijze te installeren. Gelieve dit hoofstuk aandachtig te lezen.



Belangrijk : de niet gebruikte poorten van de chronometer moeten steeds door
de geleverde doppen afgedicht. Zie bladzijde 31.

AStrO, AStrO 4T & PRO+

Deze chronometers bestaan uit een unieke behuizing : de batterijen en sensoren sluiten
zich op het apparaat zelf aan. Het is een aanzienlijk voordeel aangezien men absoluut niet
veel ruimte heeft zoals dat bijvoorbeeld het geval is in een go-cart. Deze apparaten zijn het
meest aangepast onder die omstandigheden.
In het merendeel van de gevallen wordt de chronometer vastgehecht aan het stuurwiel via
een schroefmoer van het type M8. De twee rode rubberen ringetjes moeten aan beide
zijden van de arm van het stuurwiel bevestigd worden. Het zwarte plastic ringetje dient om
de chronometer 4 millimeter van het stuurwiel te spreiden.



Verifieer tijdens de vasthechting dat de uiterste omtrek van de achterzijde van
de behuizing niets aanraakt want op deze manier kan schade vermeden worden.
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AStro Formula , AStrO Formula 4T

De AStrO Formula & de AStrO Formula 4T zijn uit twee onderdelen opgebouwd : de
batterijen en sensoren zijn verbonden met een afzonderlijke behuizing die met de
chronometer is gelinkt. Deze bijzondere opstelling brengt verschillende voordelen met zich
mee. Eén van deze voordelen is het feit dat de achterzijde van de chronometer plat is,
hetgeen de installatie hiervan op een dashbord mogelijk maakt. Daarenboven hebben de
batterijen van de AStrO Formula & de AStrO Formula 4T een grotere autonomie in hun
functionering.
De chronometer wordt vastgehecht door middel van 4 meegeleverde schroeven M5.



Verifieer tijdens de vasthechting dat de uiterste omtrek van de achterzijde van
de behuizing niets aanraakt want op deze manier kan schade vermeden worden.
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De kleurcodes van de hulpstukken
De achterzijde van de chronometer bezit een kleurcode voor elk van de hulpstukken. De
kleurcode aanwezig op het uiteinde van het hulpstuk moet overeenstemmen met de
kleurcode van de chronometerpoort. Op deze manier kan u zich onmogelijk vergissen !
De kleurcodes zijn als volgt :
Poort
Poort
Poort
Poort
Poort

«A»
«B»
«C»
«D»
«E»

Geel
Rood
Rood
Groen
Blauw

voor
voor
voor
voor
voor

de
de
de
de
de

G-krachtsensor
temperatuursensoren (type NTC of type K)
temperatuursensoren (type NTC of type K)
magneetsensor of infrarrodsensor
snelheidssensor



Zorg ervoor dat de kleurcode aanwezig op de poort aan de achterzijde van de
chronometer wel degelijk overeenstemt met de kleurcode aanwezig op het
achterstuk dat u wenst te installeren.
Zorg ervoor dat de kleurcode aanwezig op de achterzijde van de chronometer
en van het hulpstuk aan dezelfde zijn geplaatst om te vermijden dat men de
schakelaar omgekeerd plaatst !
Zorg er eveneens voor dat de stekkers perfect in elkaar passen alvorens de
connector vast te schroeven. Dit moet normaalgezien zonder problemen te
doen zijn. Indien dit niet het geval is, dan is het waarschijnlijk dat het hulpstuk
dat u op de chronometer wenst aan te sluiten niet met de poort overeenstemt.
Forceer nooit!



Wat betreft het vasthechten van de connectoren op het apparaat, gelieve
uitsluitend gebruik te maken van een schroevendraaier van het type TX20 (een
schroevendraaier van dit type wordt meegeleverd).
Let erop dat u de connectoren nooit te strak vastdraait en ophoudt te
schroeven zodra de rode voeg platgedrukt wordt.
Let er toch op dat de connectoren op de correcte wijze zijn vastgehecht.
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De G-krachtsensor
De G-krachtsensor moet plat en horizontaal geïnstalleerd worden.
De kabel die uit de sensor komt, moet op de achterzijde van het voertuig gericht zijn.
Installatie op de go-carts :
Alvorens de sensor op de go-cart te installeren, dient de G-krachtsensor op een speciaal
ontworpen scharnierende drager.

Vervolgens moet het geheel op het nassau paneel vastgehecht worden.

Deze scharnierende drager laat toe om de de G-krachtsensor horizontaal te oriënteren.



Belangrijk : na de installatie moet men absoluut de G-krachtsensor kalibreren
(menu 24. Kalibratie van de G-kracht – bladzijde 64).
Belangrijk : alvorens de kalibratie te starten, verifieer of uw voertuig zich op
een vlak en horizontaal oppervlak bevindt.
Belangrijjk : hecht de sensor vast op een plaats waar de vibraties van het
voertuig het zwakst zijn aangezien de vibraties de G-krachtwaarden kunnen
verdraaien.



De G-krachtsensor heeft kleurcode Geel.
De sensor wordt met de scharnierende drager afgeleverd.
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De temperatuursensoren
De chronometer heeft de mogelijkheid om de watertemperatuur van het koelcircuit, van de
olie, de cilinderkop en zelfs van de uitlaatgassen op te meten ! De chronometer ondersteunt
twee soorten technologieën om de opmetingen van de temperatuur te verwezenlijken.
De sensors van de « NTC » technologie laten toe om de temperatuur variërend van 0°C tot
285°C volgens de sensor op te meten. Deze technologie wordt over ’t algemeen gebruikt
voor de temperatuuropname van de koelvloeistof aan de slang (door middel van een
adatper) of op een cilinderkop. Andere sensoren laten eveneens toe om de olietemperatuur
van de motor en de temperatuur aan de kaars op te meten.

Sensoren met het thermo-element van het type « K » laten toe om temperaturen tot op
1000°C op te meten.
Deze technologie wordt in ’t bijzonder gebruikt voor de
temperatuuropname van uitlaatgassen.
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De temperatuursensoren op de AStrO 4T & AstrO Formula 4T
Deze chronometers kunnen 4 temperatuursensoren bevatten. Hiervoor zal men een adapter
moeten inlassen bestaande uit een stekker die zich aan de zijde van de chronometer
opsplitst en twee contrastekkers voor de aansluiting van de sensoren.

Deze adapter zal toelaten om een verbinding te maken met één enkele poort van de
chronometer « B » of « C »,
1 temperatuursensor met thermo-element type k + 1 temperatuursensor type NTC



Kleurcode : Sensoren en verlengstukken met technologie van het type NTC :
Connector ZWART, kleurplaatje ROOD
Kleurcode : Sensoren en verlengstukken met het thermo-element van het type
K:
Connector ROOD, kleurplaatje ROOD



Alle temperatuursensoren hebben een lengte van +/- 40 centimeter en eindigen
met een stekker (zie bladzijde 3 – Referenties Artikelen Hulpstukken)
De verlengstukken met verschillende lengten worden afzonderlijk verkocht.



De invloed van storingen afkomstig van de hoogspanningsspoel op het aflezen
van de temperaturen.
De chronometers worden electronisch beschermd tegen storingen maar
nochtans kunnen zeer agressieve storingen de afgebeelde temperaturen min of
meer beïnvloeden. Om dit fenomeen te verwijderen, is het aanbevolen het
volgende te installeren:
een kaars met een interne weerstand of
een beschermkap voor de kaars met een interne weerstand



De verbinding tussen de sensor en het verlengstuk komt tot stand door middel
van twee schroeven (aanbevolen methode).
Om een snelle verbinding en ontkoppeling te verwezenlijken, trek de twee
schroeven op de stekker in en maak gebruik van de rubberen vingerring die zich
op de contrastekker bevindt.

Opgelet : deze laatste methode is geen garantie voor waterdichtheid.
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De druksensor (olie en benzine) op de AStrO 4T & AStrO Formula 4T

De sensor is uitsluiten aangesloten op
Poort B en C van het apparaat op de
locatie van de temperatuursensor NTC1 en
NTC2.



- De oliedruksensor heeft de kleurcode Rood.

De magneetveldsensor
Plaats de magneetveldsensor zo dicht mogelijk tegen de rijweg.
Het moet vlak op de vloer van uw voertuig en parallel met uw voertuig geïnstalleerd
worden.



Belangrijk : het is aanbevolen om de magneetveldsensor op een dergelijke
manier voor de snelheidssensor te plaatsen zodat vooreerst de impuls afkomstig
van het magneetveld van het circuit te ontvangen.
Op deze manier kan het systeem de impuls van het magneetveld van het circuit,
die door de snelheidssensor zal opgevangen worden. Dit laat toe om een
abnormale verhoging van de snelheid te vermijden. Zie hoofdstuk « De
invloed van het magneetveld van het circuit op de snelheidssensor »
(bladzijde 29).



- De magneetveldsensor heeft kleurcode Groen.
- De sensor is uitgerust met een bout M6 voor het vasthechten ervan.

De sensor en infraroodstraler
De infrarrodsensor wordt op een dergelijke manier opgesteld om op correcte wijze de
signalen van de infraroodstralers aan de kant van de piste op te vangen. De ontvanger en
straler moeten op gelijke hoogte tegenover elkaar opgesteld worden.
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- Let erop dat uw infrarrodsensor en –straler op de correcte manier
geörienteerd zijn.
- De infrarrodsensor heeft kleurcode Groen.

De snelheidssensor
De snelheidssensor moet op een onbeweeglijk gedeelte van uw voertuig geïnstalleerd
worden. De snelheidssensor detecteert de passage van een magneet die vooraf op een van
uw banden of op de verbindingsas wordt gevestigd. Bij elke passage van de magneet, zal de
chronometer uw snelheid opmeten op voorwaarde dat u de omtrek van uw banden en de
tijd die nodig is om één ronde te doen, kent.
Installatie op de go-carts
Indien u beslist om de sensor op een van uw voorste banden van het voertuig te plaatsen,
dan wordt de snelheidssensor op de as bevestigd met behulp van de meegeleverde
winkelhaak (groot of klein model) een kleine magneet die permanent via kleefband op de
binnenzijde van de velg is bevestigd.

Als u daarentegen beslist om de sensor op de verbindingsas aan de achterzijde van de gocart te installeren, dan wordt de sensor op een vast gedeelte van de chassis geplaats met
behulp van de meegeleverde winkelhaak (groot of klein model) en een aluminium slang die
specifiek werd gemagnetiseerd om op de verbindingsas bevestigd te worden.



Belangrijk : er dient slechts één magneet op de verbindingsas of op één van
de banden aanwezig te zijn om de correcte snelheid te bereiken.
Ga terug naar menu 17 Speed Config (bladzijde 57) om na te gaan indien de
snelheidssensor goed werd geïnstalleerd en vergewis uzelf ervan dat de 2
lampjes voor de temperaturen van de chronometer branden elke maal als de
snelheidssensor het signaal van de magneet ontvangt, m.a.w. elke maal als de
snelheidssensor zich vóór de magneet bevindt.
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De invloed van de magneetveldsensor van het circuit op de snelheidssensor
Indien de snelheidssensor te dicht tegen de rijweg werd geïnstalleerd, dan zal deze sensor
een bijkomende impuls ontvangen van de magneetband van het circuit. Dit veroorzaakt een
abnormale verhoging van de snelheid tijdens de passage van het magneetveld.
Om bij voorkeur een correcte snelheid te bereiken, is het aanbevolen om de snelheidssensor
op een dergelijke manier te plaatsen zodat er geen impulsen worden ontvangen vanwege de
magneetband (bevestig de sensor zo hoog mogelijk boven de rijweg).
Als het onmogelijk is om de snelheidssensor op een dergelijke manier te plaatsen zodat de
invloed van de magneetband van het circuit wordt vermeden, bestaat er nog altijd een
automatische electronische filter. Opdat de filter functioneert is het absoluut noodzakelijk
dat de magneetveldsensor van de chronometer voor de snelheidssensor wordt bevestigd.
Het is inderdaad noodzakelijk dat het magneetveld van het circuit vooreerst de tijdsensor
beïnvloedt om aldus de chronometer voor te bereiden op de eliminatie van de impulsen van
de magneetvelden van het circuit opgevangen door de snelheidssensor.
Opmerking : de filter is in staat om ongeveer 95% van de impulsen afkomstig an de
magneetband te detecteren en te elimineren.



Belangrijk : plaats de magneetveldsensor voor de snelheidssensor, zoals
hierboven word verklaard, om de doeltreffendheid van de filter te verbeteren.
De snelheidssensor heeft kleurcode Blauw.

De toerentalsensor
De chronometer laat toe om het toerental van uw motor (RPM) op te meten. Er bestaat een
vrij verscheiden aantal motoren die elk een erg bijzondere ontsteking bevatten, met name
wat betreft hun vermogen. De chronometer bezit twee ingangen om het motortoerental op
te meten. Een eerste ingang voor de ontstekingen met een zogezegd normaal vermogen,
poort « G » en een tweede ingang voor ontstekingen met een zwak vermogen, poort « F ».

In het geval van een motor met een normaal ontstekingsvermogen, gebruik poort « G ».
Het gaat hier om de hoofdpoort van de chronometer, neem de zwarte draad die met de
chronometer wordt meegeleverd, plaats deze draad langs de kabel van de kaars met behulp
van de zwarte plastic spiraalhuls (meegeleverd), trek vervolgens het kronkelende andere
uiteinde van de kabel doorheen de twee gaten aan de achterzijde van de chronomete: poort
« G ».
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Desalniettemin, indien het ontstekingsvermogen van uw motor zwak is, zal u een
instabiliteit in de opmeting van het toerental kunnen waarnemen. Dit is grotendeels het
gevolg van het zwakke ontstekingsvermogen. De chronometer is met andere woorden niet
in staat om de signalen op correcte wijze te registreren. U moet in dat geval een draad met
hoge gevoeligheid gebruiken. Deze worden afzonderlijk verkocht. Het werd speciaal
ontworpen voor dit type ontsteking. De procedure blijft hetzelfde: neem de hooggevoelige
draad, plaats het langs de kabel van de kaars met behulp van de zwarte plastic spiraalhuls
en sluit vervolgens de stekker aan op poort « F » van de chronometer.
Bijkomende tip : hoe meer u het contactoppervlak van de zwarte draad op de
hooggevoelige draad van de spoel verhoogt, hoe meer u het vermogen van het signaal
proportioneel verhoogt, bijvoorbeeld: als u het contactoppervlak van 10 naar 20 cm
verhoogt, dan vermenigvuldigt u het vermogen van het signaal met 2.
Ander type ontsteking > uitleg : de spoel die hoogspanning produceert om de kaars te
voeden, bevindt zich op de kaars zelf. In dat geval beschikken we over geen plaats om de
hoogspanning te verzamelen die nodig is voor de functionering van de toerenteller van de
chronometer. Er bestaat een oplossing hiervoor : men moet de afzonderlijk verkochte
hooggevoelige draad electronisch (blootgelegde draden) aansluiten op één van de twee
draden <laagspanning> die deze hoogspanningsspoel voeden en de stekker aansluiten op
poort « F » van de chronometer.



In het geval waar de hoogspanningsspoel op de kaars is vastgehecht, laat
slechts een van de tweede laagspanningsdraden, die de hoogspanningsspoel
voeden, de functionering van de toerenteller toe.
Probeer deze twee draden uit alvorens de zwarte draad definitief te installeren.
Een zwarte plastic spiraalhuls, die met de chronometer wordt meegeleverd, zal
u toelaten om de zwarte draad op de hoogspanningskabel van de kaars vast te
hechten.
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Ter vervanging van de batterijen
AStrO, AStrO 4T & PRO+ worden ontworpen om door twee klassieke batterijen gevoed te
worden: formaat AA, Code IEC « R6 » van anderhalve volt.
AStrO Formula & AStrO Formula 4T worden ontworpen om door twee klassieke batterijen
gevoed te worden : formaat C, Code IEC « RL14 » van anderhalve volt.
Enig ander gebruik annuleert de toegewezen garantie van deze apparaten en kan
tot gevaarlijke situaties leiden.

Type AA « R6 »



Type C « RL14 »

Belangrijk : Gelieve uitsluitend batterijen te gebruiken die door de grote
merken werden vervaardigd om op deze manier te vermijden dat deze in het
apparaat lekken. Het zuur van de batterijen kan inderdaad aanzienlijke en
onomkeerbare schade veroorzaken. Verifieer regelmatig de fysieke toestand van
uw batterijen. Het is aanbevolen om de batterijen te verwijderen in het geval
dat u uw chronometer voor een lange periode niet heeft gebruikt. Laat
batterijen nooit in uw apparaat ontladen.
Een panne veroorzaakt als gevolg van het zuur van de batterijen
vernietigt de garantie.

Alvorens de batterijen te vervangen, verifieer of de chronometer uitgeschakeld is, neemt
het deksel van het batterijenvak, verwijder de oude batterijen en plaats er ervolgens twee
nieuwe batterijen in en verifieer of de symbolen "+" en "-" overeenstemmen met de
symbolen gegraveerd in de buitenzijde van het kastje. Plaats het deksel terug en werp de
oude batterijen in het afval overeenkomstig de toepasbare regels.



Gelieve uitsluitend gebruik te maken van een schroevendraaier van het type
TX20 (een schroevendraaier van dit type wordt met uw chronometer
meegeleverd). Let erop de vasthechtschroeven niet te strak vast te draaien, u
kan de behuizing beschadigen.

De beschermkappen

BELANGRIJK : De ongebruikte poorten van
de chronometer moeten steeds door de
meegeleverde stoppen afgedicht zijn.



Gelieve uitsluitend gebruik te maken van een schroevendraaier van het type
TX20 (een schroevendraaier van dit type wordt met uw chronometer
meegeleverd). Let erop de vasthechtschroeven niet te strak vast te draaien, u
kan de behuizing beschadigen.
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De « STOP » modus
De STOP modus is het uitgangspunt voor de menu’s van de chronometer. (zie de figuur
hieronder)
Op het moment dat u de chronometer aanzet, bevindt het zich automatisch in de STOP
modus. U kan op deze manier de tekst « STOP » zien in plaats van de tijden per ronde.

START
STOP
DATA (MENU 01 – 08)

Config System (MENU 10 – 30)



In de STOP modus worden alle gegevens in real-time op het scherm van de
chronometer afgebeeld : het motortoerental, de snelheid, de temperaturen, enz.
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De « START » modus
De initiatie van de chronometer (START) gebeurt automatisch, volgens het geselecteerde
detectiesysteem, via de detectie van het magneetveld of via de detectie van de
infraroodstraler.
De START modus is de periode waarin de chronometer de opmetingen van de verschillende
sensoren registreert.

De afgebeelde informatie

Voorbeeld: figuur hierboven

- Tijd van elke ronde
1’23’’09
- Motortoerental « RPM » met 10 verklikkerlampjes
17.58
(geen verklikkerlampjes op de PRO+)
- Snelheid
129
- Temperatuur 1
63
- Verhouding van versnellingsbak
4
- Temperatuur 2
737
- Het tijdsverschil « Beste/Vorige/Doelwaarde »
+0”71
- De tijd van elke magneetstrook (indien er magneetstroken zijn)
38’’07
- Het aantal outputs
03
- Het aantal geregistreerde ronden in de laatste output
018
- Het totaal aantal geregistreerde ronden
123
- De naar links wijzende pijl wijst u op de beste tijd
- De naar rechts wijzende pijl wijst u op het hoogst geregistreerde RPM
- Toegang tot 2 geactiveerde computers (menu 07. Counters – bladzijde 47)
o
Tijd van de motorfunctie (RPM)
o
Afstand afgelegd
- Toegang tot snelheidsbegrenzer (menu 18. SPEED PITS – bladzijde 59)
(Niet op de PRO+)
- Beheer van 4 temperaturen op de modellen AStrO 4T & AStrO Formula 4T (bladzijde
53)
Hoe keert het systeem terug naar de STOP modus :
o
o
o

als het systeem gedurende 10 seconden het magneetveld niet meer opvangt of,
als het systeem gedurende 10 seconden geen enkel RPM opvangt of,
als u kortstondig op de linker knop « STOP » van de chronometer drukt.
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Beheer van het FLASH geheugen
Het FLASH geheugen is in 2 delen opgesplitst.
-

Het eerste deel van het geheugen zal gebruikt worden voor de gedetailleerde
registratie van de informatie elke 0.1 seconden:
o
o
o
o
o
o

RPM
Temperaturen
Snelheid
G-kracht
Verhouding van versnellingsbak
Alsook de tijd per ronde en magneetstroken voor elke ronde

Het grootste deel van deze informatie zullen in de « VIEW » modus op de chronometer
zichtbaar zijn, alsook op de ALFANO VISION (bladzijde 67) en wordt volledig gedetailleerd
weergegeven op een computer met het « LynX » programma. De tijd die nodig is om dit
eerste gedeelte van het geheugen op te vullen hangt af van het aantal aangesloten
sensoren. Deze tijd kan variëren van +/- 130 minuten tot +/- 60 minuten.
De resterende tijd, bijvoorbeeld « 123 MIN », wordt afgebeeld bij de terugkeer naar de
STOP modus. Het gaat hier om de registratietijd die nog altijd beschikbaar is in dit eerste
gedeelte van het geheugen.

-

Het tweede deel van het geheugen zal gebruikt worden om de belangrijkste
informatie voor elke ronde te registreren. (de gedetailleerde informatie zal niet
geregistreerd worden en de toegang in de VIEW modus zal niet mogelijk zijn).
o
o
o
o
o

Hoog en laag RPM voor elke ronde
Hoge en lage temperaturen voor elke ronde
Hoge en lage snelheid voor elke ronde
De tijd voor elke ronde
De tussentijden voor elke ronde

De tijd die nodig is om dit tweede deel van het geheugen op te vullen, kan variëren van 24
uur tot 40 uur.
Tijdens de automatische overgang van het eerste deel van het geheugen naar het tweede
deel, zal de chronometer u waarschuwen door de 4 temperatuurlampjes gedurende 10
seconden te activeren en de chronometer zal zich op een bijkomende output instellen.
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Indien u zich in het tweede deel van het geheugen bevindt, zal u het aantal ronden dat u
nog kan opslaan afgebeeld zien bij de terugkeer naar de STOP modus, bijvoorbeeld :
752 ronden (752 LAPS).

Het bericht « - - FULL - - » zal verschijnen als het volledige geheugen vol zit.
In dat geval zal de chronometer de START modus weigeren => voer eerst een reset van de
chronometer uit « Menu 06. Data Reset » (zie bladzijde 47).



Dit automatische geheugenbeheer werd ontwikkeld opdat men de chronometer
meer dan 24 UUR kan gebruiken.
Als men zich in het tweede deel van het geheugen bevindt, dan zal de
« VIEW » modus niet toegankelijk zijn (de gedetailleerde informatie zal
inderdaad niet opgeslagen zijn) tijdens de zichtbaarmaking van de ronden in de
modus 02. Recall, 04. Best Laps et 05. Theor Lap.



BELANGRIJK : het systeem registreert doorlopend de gegevens in een FLASH
geheugen tijdens de START modus. De technologie van dit geheugen laat niet
de gedeeltelijke uitwissing van de opgeslagen gegevens toe. Dit wil zeggen dat
het geheugen tussen de laatste voorbijgang over het magneetveld en de
terugkeer naar de STOP modus verder informatie blijft registreren die niet zal
gebruikt worden maar die plaats in het geheugen inneemt.
Het is dus erg BELANGRIJK om zo vlug mogelijk naar de STOP modus
over te gaan om zo geen onnodig geheugen op te gebruiken.
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De « View » modus
De « View » modus is een methode om de uitgebreide gegevens te analyseren.
De « View » modus is een submenu:
STOP
01. System OFF
02. Recall

VIEW

03. Download
04. Best Laps

VIEW

05. Theor Lap

VIEW

06. Data Reset
07. Counters
08. Demo Lap
Config System (Menu 10-30)
De « VIEW »mode laat toe om een volledige ronde op het scherm zichtbaar te maken. De
chronometer is daadwerkelijk in staat om een geregistreerde ronde van begin tot einde
opnieuw te doorlopen, opgesplitst in een tiende van een seconde (0.1 sec) en tegen het
gewenste ritme. Voorbeeld : als de tijd van de ronde 57,34 seconden bedraagt, dan zal u
574 schermen kunnen bekijken die de volledige ronde vertegenwoordigen. Voor elk van
deze schermen zal u in real-time de voortgang van de tijd per ronde per tiende van een
seconde (0.1 sec), het RPM, de temperaturen, de snelheid, de verhouding van de
versnellingsbak, en de pijlen die de laterale en overlangse versnellingen vertegenwoordigen
(zie het voertuig dat naar rechts en naar links draait, versnelt en vertraagt) zien.
De chronometer stelt zich in op het begin van de ronde zodra u naar de « VIEW » modus
overgaat. U zal bemerken dat alle afgebeelde gegevens betrekking hebben op het begin van
de ronde (u bevindt zich op het eerste magneetveld).
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Om deze ronde te doorlopen zal u onderaan links en onderaan rechts van het scherm
pijlen bemerken die met de tekst « RETURN » afwisselen. Activeer de pijlen die afgebeeld
zijn om u te verplaatsen en deze ronde scherm per scherm te verkennen.
Als u de gegevens nog sneller wenst te doorlopen, houdt de knop ingedrukt en na een
seconde zal de afwikkeling van de gegevens 2 maal versnellen dan in real-time.
Andere informatie: indien het circuit meerdere magneetvelden bezit, zal de tijd van elke
magneetstrook links onderaan met een nummer afgebeeld worden tijdens het doorlopen
van het circuit in de « VIEW » modus.

In het geval dat het circuit geen enkel magneetveld bezit, dan wordt de tijd per ronde op
deze plaats weergegeven.
U zal eveneens op de circuits met meerdere magneetvelden bemerken dat de chronometer
in staat is tijdens de rit door het circuit zich met meer precisie op elk magneetveld in te
stellen om u de informatie betreffende deze precieze locatie weer te geven. De
onderstaande tekening in het midden toont de chronometer ingesteld op magneetveld 2,
tussen magneetstrooK 1 en magneetstrook 2.

Dankzij dit opmerkelijke proces kan u met nauwkeurigheid en op om het even welke plaats
de nodige informatie te weten komen die nodig is voor het begrip en snelle verbetering van
de afstelling van uw machine alsook de verbetering van uw rijgedrag.
Tijdens het doorlopen van de ronde kan u eveneens 4 pijlen op
het scherm van de chronometer zien:
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De pijlen die naar boven en naar onder wijzen vertegenwoordigen een verhoging of
verlaging van het motortoerental. De pijl die naar links wijst is geactiveerd in aanwezigheid
van de beste ronde terwijl de pijl die naar rechts wijst, geactiveerd is in aanwezigheid van
de ronde met het hoogste motortoerental RPM.
Andere pijlen : Indien de G-krachtsensor tijdens de registratie op de chronometer is
aangesloten (in het eerste deel van het geheugen), verschijnen pijlen aan de onderzijde van
het scherm in the midden van de lijn met tekst. Deze pijlen symboliseren de laterale en
overlangse versnellingen, met andere woorden, de richting alsook de versnelling of
vertraging die het voertuig in real-time ondergaat.
Draai naar links

Vertragingen

Draai naar rechts

MENU

Versnellingen
Het aantal pijlen vertegenwoordigt de intensiteit van de laterale versnelling. Hoe groter de
versnelling, hoe meer pijlen afgebeeld worden.
Als u de « VIEW» modus wenst te verlaten, wacht tot links onderaan de tekst « RETURN »
verschijnt en druk vervolgens gedurende 1 seconde op de linker knop.



De G-krachtsensor laat eveneens toe om uw trajecten opnieuw op een computer
te doorlopen, met behulp van een software ontwikkeld door ons studiebureau,
en alsook u rijgedrag zo gedetailleerd mogelijk in real-time te analyseren.

Gebruik van de menu’s
De chronometer bezit twee menu’s :
-

Een hoofdmenu « DATA » (bladzijden 41 tot 49) het gangbare gebruik

o
o
o
o

-

Zie de geregistreerde informatie
Draag de gegevens over naar de VISION of een COMPUTER
Het geheugen uitwissen
Parameters instellen voor tellers van tijd en afstand

Een configuratiemenu « Config System » (bladzijden 50 tot 67)

o

Configureer alle noodzakelijke parameters naargelang uw behoefte.
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U kan deze twee menu’s afzonderlijk raadplegen vanuit de STOP modus.
o

Om het hoofdmenu « DATA » te doorlopen,
Druk kortstondig op de linker knop van de chronometer

o

Om naar het configuratiemenu « Config System » te gaan,
Druk op de linker knop van de chronometer gedurende 1 seconde

STOP
DATA (MENU 01 – 08)

Config System (MENU 10 – 30)

o

De belangrijjkste functie van de linker knop is:
Het doorlopen van de menu’s en submenu’s

o

De belangrijjkste functie van de rechter knop is:
Het raadplegen, wijzigen en bevestigen van de menu’s

Elk menu wordt vertegenwoordigd door een nummer links onderaan het scherm.
Voorbeeld : onderstaande figuur, menu 10.

Deze pijlen (onderstaande figuur) impliceren dat u de volgende parameter raadpleegt indien
u kortstondig op de overeenkomstige knop drukt (in dit geval, de linker knop).
Om elk menu te verlaten, druk kortstondig op de linker knop op « EXIT » (onderstaande
figuur) en zet de configuratie van de andere menu’s verder, of keer terug naar de STOP
modus.
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Vanuit om het even welk menu of submenu, keert het systeem automatisch
terug naar de STOP modus nadat de knoppen gedurende 60 seconden niet
werden aangeraakt, behalve voor menu 08. DEMO.
Om snel vanuit om het even welk menu naar de STOP modus terug te keren,
druk gedurende een second op de linker knop. Dit hulpsteuntje zorgt ervoor dat
u een lange afwikkeling vermijdt alsook tijd wint.
Gelieve echter op correcte wijze elk submenu te verlaten. In principe betekent
dit dat men nooit een configuratie-modus op een brutale manier mag verlaten
door van deze techniek gebruik te maken.

Hoe wijzigt men een numerieke parameter?
De methode om verschillende numerieke parameters in de submenu’s van het « config
system » te wijzigen, is hetzelfde voor het merendeel van deze parameters.
Deze methode, die hieronder wordt uitgelegd, zal in de volgende menu’s hernomen worden:
o

12. Target (doelwaarde)

o

17. Speed Config

o

13. Alarm Temperatures

o

18. Speed Pits

o

16. RPM Graph

o

25. Password Config

o

27. Alarm Pressures

Zodra u rechts onderaan het scherm de pijl opmerkt die naar boven wijst

(zie bovenstaande
die elke twee seconden afwisselt met de pijl die naar beneden wijst
figuren), betekent dit dat u zich in de procedure bevindt om het afgebeelde numerieke
gegeven te wijzigen.
Als u dit numerieke gegeven wenst te verhogen, wacht tot als de pijl naar boven wijst en
druk vervolgens op de rechter knop.
In het tegenovergestelde geval, als u dit numerieke gegeven wenst te verlagen, wacht u tot
als de pijl naar onder wijst en druk vervolgens op de rechter knop.
Houd de knop ingedrukt als u een snellere afwikkeling wenst.
Druk daarentegen op de knop met intervals als u een grotere nauwkeurigheid wenst.
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Hoofdmenu « DATA »
Als u het hoofdmenu « Data » vanuit de STOP modus wenst te doorlopen, druk elke keer
kortstondig op de linker knop van de chronometer. Druk op de rechter knop als u een van
de opties opnieuw wenst te raadplegen. Druk gedurende 1 seconde op de linker knop van
de chronometer om naar de STOP modus terug te keren.

STOP
01. System OFF
02. Recall
03. Download
04. Best Laps
05. Theor Lap
06. Data Reset
07. Counters
08. Demo Lap
Config System (Menu 10-30)

01. System OFF. (Uitschakeling)
Druk kortstondig op de rechter knop om uw chronometer manueel uit te schakelen.
02. Recall. (Alle ronden)
Dit menu laat u toe om het volledige aantal geregistreerde ronden in het geheugen na te kijken.

Alvorens het « Recall » menu te activeren,
zal de beste tijd van alle ronden afgebeeld
worden.
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Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om het menu te activeren.
De chronometer stelt zich in op de laatste geregistreerde ronde bij het opstarten van dit
menu. De chronometer heeft de mogelijkheid om de volgende gegevens automatisch voor
u weer te geven:
o
o
o
o
o
o

De tijd per ronde,
De tussentijden (indien het systeem hiervoor werd geconfigureerd)
Het hoogste en laagste RPM,
De hoogste en laagste temperaturen,
De hoogste en laagste snelheid,
De grootste en kleinste verhouding van de versnellingsbak,

Voorbeelden van de bovenstaande figuren, deze ronde bevat 3 magneetstroken,
Reeks 1 : weergaveduur 1 seconde
o
De tijd van de eerste magneetstrook,
o
Het hoogste RPM,
o
De hoogste temperaturen,
o
De hoogste snelheid,
o
De grootste verhouding van de versnellingsbak.
-

Reeks 2 : weergaveduur 1 seconde
o
De tijd van de tweede magneetstrook vervangt de tijd van de eerste
magneetstrook

-

Reeks 3 : weergaveduur 1 seconde
o
De tijd van de derde magneetstrook vervangt de tijd van de tweede
magneetstrook

-

Reeks 4 : weergaveduur 2 seconden
o
Het laagste RPM,
o
De laagste temperaturen,
o
De laagste snelheid,
o
De kleinste verhouding van de versnellingsbak.
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U kan eveneens in de reeksen 1, 2 en 3 tussen de pijlen drie verzamelingen cijfers
waarnemen. De twee eerste cijfers links verwijzen naar de output, de volgende drie cijfers
duiden op de ronde waarin u zich bevindt in deze output en de drie laatste cijfers verwijzen
naar de ronde waarin u zich bevindt in verhouding met het volledig aantal opgeslagen
ronden. Voorbeeld : 08-022-173. Dit betekent dat u zich in de 22ste ronde van de 8ste output
bevindt en dat deze ronde de 173ste ronde is die door de chronometer werd geregistreerd.
Om andere ronden te raadplegen:
Wacht tot als u de pijlen – links en rechts – in de tekstregel ziet verschijnen. Een voorbeeld
hiervan is te zien in de bovenstaande figuur in reeks 1, 2 en 3. Druk vervolgens kortstondig
op de linker knop om de volgende ronden op te roepen. Zodra u niet meer op de knoppen
drukt, start de bovenvermelde serie automatisch opnieuw op.
Om het « RECALL » menu te verlaten :
Wacht tot als u het woord « EXIT » in de tekstregel links ziet verschijnen. Dit is bijvoorbeeld
te zien in de bovenstaande figuur, serie 4. Druk vervolgens gedurende 1 seconde op de
linker knop.
Om deze ronde in de « VIEW » modus te bekijken :
Wacht tot als u het woord « VIEW » in de tekstregel rechts ziet verschijnen. Dit is
bijvoorbeeld te zien in de bovenstaande figuur, serie 4. Druk vervolgens gedurende 1
seconde op de rechter knop.



Om meer informatie te weten te komen in de « VIEW » modus, lees
bladzijden 36 tot 38. De Tussentijd = de tijd tussen twee magneetbanden.
Voorbeeld : op een circuit uitgerust met drie magneetvelden, verkrijgt men een
circuit opgesplitst in drie delen waarbij elk deel = een Tussentijd.

03. Download. (Datatransfer)
De chronometer wordt ontworpen om met een
computer te communiceren door middel van een
infrarood-interface aan de zijde van de AstrO en een
USB-poort voor wat de computer betreft. De transfer
vindt automatisch plaats. Het is inderdaad
voldoende om de interface op de chronemter te
plaatsen zodat de transfer direct plaatsvindt. De tijd
van de transfer hangt af van de hoeveelheid
geregistreerde gegevens in het geheugen. Een vol
geheugen vereist +/- 60 seconden om de volledige
transfer te verwezenlijken.
De « LynX » software, ontwikkeld door ons
studiebureau, zal toelaten om uw gegevens in nog
meer detail te analyseren.



BELANGRIJK : het is onontbeerlijk dat u de IR/USB-drivers in uw computer
installeert. Deze drivers zijn beschikbaar op onze website www.alfano.be voor
de functionering van de communicatie-interface A-421.
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04. Best Laps (De beste ronde voor elke output)
Dit menu laat u toe om de beste ronde voor elke output op te roepen.

Alvorens u het menu « Best Laps »
oproept, kan u de beste tijd van alle ronden
te zien krijgen.

Voorbeeld : als u 10 outputs verricht, dan zal u met andere woorden in het menu « Best
Laps » de beste ronde van elke output = 10 ronden verkrijgen.
Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om het menu op te roepen.



Het menu 04. Best Laps functioneert op dezelfde manier als het menu 02.
Recall (bladzijde 41).
Het verschil is te vinden in het feit dat u enkel toegang hebt tot de beste ronde
voor elke output in dit menu Best Laps.

05. Theor Lap. (De theoretische ronde)
Dit menu laat u toe om de kortste ronde te verkrijgen die bij het begin van de beste
tussentijden wordt samengesteld en die in het geheel van de opgeslagen ronden wordt
opgenomen.
Alvorens u dit menu oproept, kan u de tijd
van de theoretische ronde zien die de som
van de beste geregistreerde tussentijden
vertegenwoordigt.

Om dit menu te raadplegen is het absoluut noodzakelijk dat alle opgeslagen ronden met
hetzelfde aantal magneetvelden verwezenlijkt wordt. De berekening van de theoretische
ronde zal inderdaad niet geldig zijn als het aantal tussentijden verschilt van ronde tot ronde.
Met andere woorden, dit menu zal niet toegankelijk zijn (voorbeeld : onderstaande figuur
« NO THEOR LAP ») :
o
o

als de opgeslagen ronden niet hetzelfde aantal tussentijden hebben
als de opgeslagen ronden met slechts één tussentijd werden verwezenlijkt
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Indien u daarentegen de woorden « THEOR LAP » ziet (onderstaande figuur), dan zal dat
betekenen dat de registraties werden verwezenlijkt met meerdere tussentijden en hetzelfde
aantal tussentijden voor elke ronde, en eveneens dat het menu toegankelijk is.

Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer op het menu op te roepen.
Een voorbeeld hiervan in de onderstaande figuren : de chronometer is geconfigureerd om u
de theoretische ronde met 2 tussentijden tonen.
De chronometer geeft de ronde met de beste eerste geselecteerde tussentijd weer (reeks
1).

De serie tussen 1 en 2, alsook de serie tussen 3 en 4 gebeurt automatisch.
De serie tussen 1 en 3 gebeurt manueel. Immers, zodra de pijlen verschijnen, drukt u
kortstondig op de linker knop om de vorige tussentijd op te roepen of drukt u op de rechter
knop om de volgende tussentijd op te roepen. De reeks gaat automatisch van start zodra u
niet meer op de knoppen drukt.
-

Reeks 1 : weergaveduur van 3 seconden
o
o
o
o
o
o

De tijd van de beste eerste tussentijd (31’’12)
De tijd en het nummer van de ronde waar deze beste eerste tussentijd
werd bereikt (53’’79) (03-002-063)
Het hoogst behaalde RPM binnen deze ronde
De hoogst behaalde temperaturen binnen deze ronde
De hoogst behaalde snelheid binnen deze ronde
De grootste verhouding van de versnellingsbak binnen deze ronde
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-

Reeks 2 : weergaveduur van 2 seconden
o
o
o
o

-

Reeks 3 : weergaveduur van 3 seconden
o
o
o
o
o
o

-

Het laagst behaalde RPM binnen deze ronde
De laagst behaalde temperaturen binnen deze ronde
De laagst behaalde snelheid binnen deze ronde
De kleinste verhouding van de versnellingsbak binnen deze ronde

De tijd van de beste tweede tussentijd (22’’43)
De tijd en het nummer van de ronde waar deze beste tweede tussentijd
werd bereikt (54’’19) (06-027-173)
Het hoogst behaalde RPM binnen deze ronde
De hoogst behaalde temperaturen binnen deze ronde
De hoogst behaalde snelheid binnen deze ronde
De grootste verhouding van de versnellingsbak binnen deze ronde

Reeks 4 : weergaveduur van 2 seconden
o
o
o
o

Het laagst behaalde RPM binnen deze ronde
De laagst behaalde temperaturen binnen deze ronde
De laagst behaalde snelheid binnen deze ronde
De kleinste verhouding van de versnellingsbak binnen deze ronde

Om de weergegeven ronde in de « VIEW » modus te zien, reeks 2 of 4, druk gedurende 1
seconde op de rechter knop « VIEW ».
Om het menu « THEOR LAP » te verlaten, druk gedurende 1 seconde op de linker knop
« EXIT », reeks 2 of 4.




De « VIEW » modus (zie gedetailleerde verklaringen op bladzijden 36
tot 38)
Indien u de correcte samenstelling van de theoretische ronde wenst te
verkrijgen,
dienen de geregistreerde gegevens in de chronometer met hetzelfde circuit
overeen te komen en, alvorens de opmetingen met de chronometer aan te
vangen, de parameters « menu 10. Strip Number » en « menu 11. Strip
Start » mogen niet gewijzigd worden.

06. Data Reset. (Het geheugen uitwissen)
Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om het menu op te roepen.
Druk kortstondig op de rechter knop om het uitwissen te bevestigen.
Druk daarentegen kortstondig op de linker knop « EXIT » om het uitwissen van de gegevens
te annuleren.



De uitgewiste gegevens kunnen niet meer opgevraagd worden.
Deze functie laat echter niet toe om de 8 tellers op nul te plaatsen, menu 07.
Counters
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07. Counters. (De meters)
De chronometer bezit 8 meters :
o

4 tijdsmeters « TIME » (meters 1, 2, 3, 4)
Deze meters accumuleren de tijd in minuten en uren in aanwezigheid van het RPM.
(1 enkele meter van de 4 meters zal geselecteerd worden ON).

o

4 afstandsmeters « KM / MILES » (meters 5, 6, 7, 8)
Deze meters accumuleren een afstand afgelegd door de snelheid.
Het is noodzakelijk om menu 17. Speed Config op correcte wijze te configureren.
(1 enkele meter compteur van de 4 zal geselecteerd worden ON).

Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om het menu op te roepen.
De geactiveerde tijdsmeter « TIME » (« ON ») wordt weergegeven (1 of 2 of 3 of 4).
Dit is bijvoorbeeld links in de onderstaande figuur te zien : de meter Cnt n°2 geeft 3 uur en
17 minuten aan.
o

Als u op « CHANGE » drukt, dan verandert u de meter.

o

Als u op « RESET » drukt,
1) de weergegeven meter zal geactiveerd (ON) zijn, de 3 andere zullen
niet geactiveeerd (OFF) zijn,
2) bereidt u de meter voor om op nul ingesteld te worden.

Vervolgens,
o

Als u op « CONFIRM » drukt, stelt het systeem de weergegeven meter terug op
nul.

o

Als u op « EXIT » drukt, bewaart het systeem de weergegeven tijd in het
geheugen.

Na op « CONFIRM » of « EXIT » gedrukt te hebben, stelt het systeem zich in op de
AFSTANDSmeter.
(5 of 6 of 7 of 8) geactiveerd (ON).
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Dit is bijvoorbeeld links in de onderstaande figuur te zien, meter Cnt n°7 geeft 41 Km 90
meter aan.
De configuratieprocedure van de afstandsmeters is hetzelfde als voor de tijdsmeters. Zie
het onderstaande voorbeeld.

Druk kortstondig op de linker knop « EXIT » om het menu te verlaten.
Terwijl u zich in de START of STOP modus bevindt kan u de waarden van deze twee meters
« ON » in real-time te zien krijgen. Hiertoe dient u kortstondig met de rechter knop van de
chronometer op « C » te drukken.
START modus

STOP modus

Druk kortstondig met dezelfde knop op « C » om naar de volgende meter te gaan.
Voorbeeld, onderstaande figuur

Meter « 1 » geeft
16 uur 57 minuten aan

Meter « 7 » geeft
13 Km 530 meter aan

Als de waarde 99 KM 999 meter (99.99) overschrijdt, geeft de afstandsmeter uitsluitend de
KM aan.
Deze waarden kunnen in de eenheid « MILES » uitgedrukt worden. Dit hangt af van de
gekozen eenheid in het menu. 22. Britse stelsel/Metrieke stelsel (bladzijde 62).
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In de START modus zullen de meters « ON » gedurende 3 seconden weergegeven worden.
In de STOP modus zullen de meters « ON » gedurende 10 seconden weergegeven worden.



De afstandsberekening hangt af van de goede configuratie van de snelheid
(menu 17. Speed Config – bladzijde 57).

08. Demo Lap. (Een ronde simuleren)
Deze functie laat toe om een volledige ronde in het circuit in real-time en automatisch weer
te geven.
Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om het menu op te roepen.
U bevindt zich momenteel in het geheugen van de chronometer net alsof u in de modus
« 02. RECALL » bent. U heeft toegang tot alle ronden. U bemerkt pijlen onderaan het
scherm, die naar links en rechts wijzen en die respectievelijk elke 4 seconden alterneren
met de woorden « EXIT » en « DEMO ».
Wacht tot als de pijlen – links en rechts – weergegeven zijn om het geheugen te doorlopen
en om op deze manier de ronde te selecteren die u in een simulatie wenst te zien. Wacht
vervolgens tot als de woorden « EXIT » en « DEMO » te zien zijn, druk dan kortstondig met
de rechter knop op « DEMO » om de simulatie te starten. De chronometer simuleert
automatisch de geselecteerde ronde in real-time.
Druk kortstondig op de rechter of linker knop van de chronometer om de simulatie te
verlaten. U kan met andere woorden een andere ronde selecteren of het menu « Demo
Lap » verlaten door kortstondig met de linker knop op « EXIT » te drukken.



Opgelet : de demo modus functioneert onafgebroken tijdens de simulatie en de
chronometer stopt niet. De chronometer keert niet automatisch terug naar de
STOP modus. U moet deze manueel stoppen zoals hierboven wordt beschreven.
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Configuratiemenu (config system)
De chronometer moet zich in de STOP modus bevinden om het configuratiemenu op te
roepen. Druk vervolgens gedurende 1 seconde op de linker knop van de chronometer. U
kan zich op deze manier in het configuratiemenu verplaatsen door kortstondig op de linker
knop te drukken. Druk op de rechter knop als u één van de opties wenst te activeren. Druk
gedurende 1 seconde op de linker knop van de chronometer om naar de STOP modus terug
te keren.
STOP
DATA (MENU 01. – 08.)
10. Strip Number.

19. Gearbox Config.

11. Strip START.

20. Display Mask.

12. Best-Previous-Target.

21. Celsius/Fahrenheit.

13. Alarm Temperatures.

22. Metric/Imperial.

14. Stroke.

23. Power : P1/P2/P3.

15. Peak.

24. G-Force Calibration.

16. RPM Graph.

25. Password Config.

17. Speed Config.

26. Default.

18. Speed Pits.

27. Alarm Pressures.
30. Serial number.

10. Strip Number. (Aantal magneetvelden) Standaardwaarde : 1
Configureer hier het aantal magneetvelden, m.a.w. het aantal tussentijden van het circuit.
Dit aantal is configureerbaar van 1 tot 6.

11. Strip START. (Initieel magneetveld) Standaardwaarde : 1
Selecteer hier het referentie-magneetveld om de chronometer te activeren. Dit aantal is
configureerbaar van 1 tot 6 en hangt wel te verstaan af van het aantal magneetvelden aan
wie u in menu 10. Strip Number een parameter hebt gegeven.
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12. Best/Previous/Target. (Beste/vorige/doelwaarde) Standaardwaarde : Beste
De chronometer bezit drie vergelijkingsmogelijkheden : Best/Previous/Target.
o
o
o

De vergelijkingsmodus Best laat u toe om uw rijgedrag in real-time te
vergelijken met de tijd van uw beste ronde.
De vergelijkingsmodus Previous laat u toe om uw rijgedrag in real-time
te vergelijken met de tijd van uw vorige ronde.
De vergelijkingsmodus Target laat u toe om uw rijgedrag in real-time te
vergelijken met de doeltijd (doeltijd die u zelf programmeert).

A Tijd per ronde
B Tijdsverschil per ronde
(Best/Previous/Target)
C Richttijd (Best/Previous/Target)

Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om het menu op te roepen.
Selecteer vervolgens het vergelijkingstype door achtereenvolgens op de rechter knop van
de chronometer te drukken.
Wacht ongeveer drie seconden tot als een submenu verschijnt voor wat betreft de Targetmodus. In dit submenu kan men een parameter voor de doeltijd opgeven.



Om het numerieke gegeven te wijzigen, zie
« Hoe wijzigt men een numerieke parameter » op bladzijde 40.

Druk kortstondig met de linker knop op « EXIT » om dit submenu te verlaten.
13. Alarm Temeratures Low/High T°. (Verklikkerlampjes voor temperatuuralarm)
Voor AStrO - AStrO Formula – PRO+. Standaardwaarde : T1° 50/70, T2° 50/70.
Deze apparaten kunnen op 2 temperatuursensoren aangesloten worden.
Ze kunnen zowel door de temperatuursensoren van de « NTC »-technologie en met de
temperatuursensoren van thermoelement « K » bestuurd worden.
o

Poort B temperatuur 1 (bladzijden 18 en 19) kan 1 sensor NTC of 1
thermokoppelsensor K opvangen.

o

Poort C temperatuur 2 (bladzijden 18 en 19) kan 1 sensor NTC of 1
thermokoppelsensor K opvangen.
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De chronometer wijdt 2 rode verklikkerlampjes, een meter (bestaande uit een staafgrafiek),
4 numerieke cijfers en 1 gevaarsdriehoek aan elke sensor.

Een lage temperatuur (Low T°) en een hoge temperatuur (High T°) kunnen voor elke sensor
geconfigureerd worden.
Op het moment dat de opgemeten temperatuur lager wordt dan de geprogrammeerde lage
temperatuur, licht het verklikkerlampje op en de overeenkomstige meter passeert het
niveau Low T° niet. Zie de onderstaande figuur : in dit voorbeeld worden de alarmniveaus
als volgt geregeld:

Low T°1 = 50 C°
Low T°2 = 600 C°.

Als daarentegen de opgemeten temperatuur de geprogrammeerde hoge temperatuur
overschrijdt, lichten twee verklikkerlampjes afwisselend op, boven en beneden, de
overeenkomstige meter passeert het niveau High T° en de driehoek wordt weergegeven.
Zie de onderstaande figuur : in dit voorbeeld worden de alarmniveaus geregeld door

High T°1 = 70 C°
High T°2 = 750 C°.
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Het is vanzelfsprekend dat als men zich in het veld van de gewenste temperatuur bevindt,
de verklikkerlampjes niet oplichten en de meter een positie tussen Low en High inneemt.
Zie onderstaande figuur.

Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om de temperaturen te
configureren. Druk vervolgens kortstondig op de linker knop van de chronometer om de
volgende temperaturen in te stellen.



Om een numeriek gegeven te wijzigen, zie
« Hoe wijzigt men een numerieke parameter » op bladzijde 40.

De chronometer zal u vragen om het volgende achtereenvolgend te configureren :
o
o
o
o

Temperatuur
Temperatuur
Temperatuur
Temperatuur

1 (poort B)
1
2 (poort C)
2

laag niveau
hoog niveau
laag niveau
hoog niveau

«
«
«
«

T1
T1
T2
T2

LOW »
HIGH »
LOW »
HIGH »

Druk kortstondig met de linker knop op « EXIT » om dit menu te verlaten.



Het scherm toont u afwisselend de hoge en lage niveaus van de
geprogrammeerde temperaturen als u de configuratie verlaat of oproept.
De eenheid °C/°F is configureerbaar in menu 23. Celsius/Fahrenheit
(bladzijde 62)

13. Alarm Temeratures Low/High T°. (Verklikkerlampjes voor temperatuuralarm)
Voor AStrO 4T - AStrO Formula 4T Standaardwaarde : T1° 50/70, T2° 50/70, T3° 50/70,
T4° 50/70.
Deze apparaten kunnen op 4 temperatuursensoren aangesloten worden gebruikmakend van
een speciale adapter (voorgesteld op bladzijde 26).
De chronometer kan door 2 temperatuursensoren van de « NTC »-technologie + 2
temperatuursensoren van het thermoelement « K » bestuurd worden.
o

Poort B (zie bladzijden 18 en 19) kan 1 sensor NTC (NTC1) + 1
thermokoppelsensor (K1) door middel van een speciale adapter
opvangen.

o

Poort C (zie bladzijden 18 en 19) kan 1 sensor NTC (NTC2) + 1
thermokoppelsensor (K2) door middel van een speciale adapter
opvangen.
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De chronometer wijdt 1 verklikkerlampje, 4 numerieke cijfers en 1 gevaarsdriehoek
(onderstaande figuur) aan elke temperatuursensor met thermoelement K.
De chronometer wijdt 1 verklikkerlampje en een meter bestaande uit staafgrafieken
(onderstaande figuur) aan elke NTC-temperatuursensor.

Een lage temperatuur (Low) en een hoge temperatuur (High) kunnen voor elke sensor
geconfigureerd worden.
Op het moment dat de opgemeten temperatuur lager wordt dan de geprogrammeerde lage
temperatuur, licht het desbetreffende lampje op en de overeenkomstige meter (voor de
NTC-sensoren) passeert het niveau Low T° niet.
Als daarentegen de opgemeten temperatuur de geprogrammeerde hoge temperatuur
overschrijdt, licht het desbetreffende verklikkerlampje afwisselend op, de overeenkomstige
meter (voor de NTC-sensoren) passeert het niveau High T° en de driehoeken worden
weergegeven voor de thermokoppelsensoren K.
Het is vanzelfsprekend dat als men zich in het veld van de gewenste temperatuur bevindt,
de verklikkerlampjes niet oplichten en de overeenkomstige meters (voor de NTC-sensoren)
een positie tussen Low en High inneemt.
Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om de temperaturen te
configureren. Druk vervolgens kortstondig op de linker knop van de chronometer om de
volgende temperaturen in te stellen.



Om een numeriek gegeven te wijzigen, zie
« Hoe wijzigt men een numerieke parameter » op bladzijde 40.
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De chronometer vraagt u om het volgende achtereenvolgens te configureren:
o
o
o
o
o
o
o
o

Temperatuur
Temperatuur
Temperatuur
Temperatuur
Temperatuur
Temperatuur
Temperatuur
Temperatuur

K1 (poort B)
K1
K2 (poort C)
K2
NTC1 (poort B)
NTC1
NTC2 (poort C)
NTC2

laag niveau
hoog niveau
laag niveau
hoog niveau
laag niveau
hoog niveau
laag niveau
hoog niveau

«
«
«
«
«
«
«
«

K1 LOW »
K1 HIGH »
K2 LOW »
K2 HIGH »
NTC1 LOW »
NTC1 HIGH »
NTC2 LOW »
NTC2 HIGH »

Druk kortstondig met de linker knop op « EXIT » om dit menu te verlaten.



Het scherm toont u afwisselend de hoge en lage waarden van de
geprogrammeerde temperaturen als u de configuratie verlaat of oproept.
De eenheid °C/°F is configureerbaar in menu 23. Celsius/Fahrenheit
(bladzijde 62)

14. Stroke. (Soort activering) Standaardwaarde : x 1
Er bestaat een erg gevarieerd aantal motoren op de markt. Deze motoren hebben niet
allemaal dezelfde soort ontsteking. De chronometer meet het aantal impulsen van de bougie
ontvangen door de de tijdseenheid om het toerental van uw motor te definiëren. U dient de
parameter « Stroke » om correcte wijze te configureren opdat deze waarde representief kan
zijn. Deze parameter neemt de volgende waarden aan: 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8. Het gaat
om de factor waarmee de chronometer het aantal ontvangen impulsen van de bougie per
tijdseenheid gaat vermenigvuldigen zodat het een verbrandingscyclus op correcte wijze
beschrijft. Dit hangt af van uw motor. Experimenteer met verscheidene waarden van deze
parameter tot als u een juist motortoerentaal hebt verkregen.
15. Peak. (Weergave van de maxima « P D ») Standaardwaarde : (RPM : OFF) –
(T°1: OFF) – (T°2 : OFF) – (Snelheid : OFF).
Het is belangrijk dat u de « maximum » waarden tijdens uw rit kent. De chronometer biedt
u daarom de mogelijkheid om de weergavetijd van de Hoge Waarden te verlengen.

-

Motortoerental « RPM »
Temperatuur 1
Temperatuur 2
Snelheid

De chronometer behoudt de Hoge Waarden op het scherm gedurende een tijdsbestek die
door een parameter wordt ingesteld.
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Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om het menu op te roepen.
Ten eerste, configureer de weergavetijd van
o

het motortoerental « RPM » : druk kortstondig en achtereenvolgens op
de rechter knop van de chronometer tot als de gewenste waarde wordt
bereikt: (Off), (0.8), (1.2), (1.6), (2.0), (2.4), (2.8), (3.2), (3.6), (4.0),
(4.4) in seconden.

Druk kortstondig op de linker knop om de instelling van de volgende « PEAK » op te roepen.
Ten tweede, configureer de weergavetijd van
o

temperatuur 1 : (Off), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) in seconden.

Ten derde, configureer de weergavetijd van
o

temperatuur 2 : (Off), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) in seconden.

Tenslotte, de chronometer zal u vragen om de weergavetijd van de
o

snelheid : (Off), (0.8), (1.2), (1.6), (2.0), (2.4), (2.8), (3.2), (3.6),
(4.0), (4.4) in seconden te configureren.

Druk kortstondig met de linker knop op « Exit » om het menu te verlaten.
Configuratievoorbeeld « Peak »

RPM
Temp 1
Temp 2
Snelheid



zal gedurende
weergegven
zal gedurende
weergegeven
zal gedurende
weergegeven
zal gedurende
weergegeven

2.4 seconden worden
3 seconden worden
2 seconden worden
3.2 seconden worden

Als tijdens de weergave van de Peak de reële waarde groter wordt dan de
waarde van de Peak, zal met andere woorden de reële waarde de weergegeven
Peak vervangen.

16. RPM Graph. (Configuratie van de lampjes op de RPM-grafiek) Niet op de PRO+
Standaardwaarde : 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
De chronometer bezit 10 lampjes die de zogenaamde « RPM-meter » vormen. Deze lampjes
lichten op van links naar rechts in functie van de intensiteit van uw motortoerental. Al het
vorige is volledig configureerbaar.
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De chronometer geeft u 2 mogelijkheden om deze 10 lampjes to configureren.

1)

Configureer de RPM-meter op 3
lampjes: geef de RPM-waarde op
het 1ste, 7de en 10de lampje in, en
het
systeem
berekent
proportioneel
de
tussenwarden
voor de 7 andere lampjes.

2)

Configureer de RPM-meter op 10
lampjes: geef een RPM-waarde
voor elk lampje in.

Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer.
Vooreerst stelt de chronometer u de configuratie van de RPM-meter op 3 lampjes voor.
Druk op de linker knop (kleine pijltjes) als u de RPM-meter op 10 lampjes wenst te
configureren.
U kan een cijfer aan de rechter zijde van het scherm zien. Dit cijfer vertegenwoordigt het
motortoerental dat verbonden is met het verlichte lampje.



Om het numerieke gegeven te wijzigen, zie
« Hoe wijzigt men een numerieke parameter » op bladzijde 40.

Druk kortstondig op de linker knop van de chronometer om het volgende lampje te
configureren.
Druk kortstondig met de linker knop op « Exit » om dit submenu te verlaten.
17. Speed Config. (Configuratie van de snelheid) Standaardwaarde : OFF, 850, 10, 80
De chronometer geeft u de mogelijkheid om tussen twee methoden te kiezen die de
snelheid opmeten.
De methode zonder snelheidssensor : de chronometer meet de snelheid wanneer het kent :
o
o
o
o

uw motortoerental (RPM),
het aantal tanden in het aandrijfwiel (kleine kroon),
het aantal tanden in de transmissieas (grote kroon) en
de omtrek van de band.
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Belangrijk : deze methode functioneert niet op voertuigen die met een
versnellingsbak uitgerust zijn.

De methode met snelheidssensor : de chronometer berekent de snelheid gebruikmakend
van een snelheidssensor die op de transmissieas of op één van uw banden wordt
geïnstalleerd.
Deze laatste methode is onontbeerlijk voor de voertuigen die met een versnellingsbak
uitgerust zijn.
Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om het menu op te roepen.
o

U kan ervoor kiezen om het gebruik van een snelheidssensor te activeren
(ON) of the desactiveren door kortstondig op de rechter knop te drukken.

In het geval dat u ervoor kiest een snelheidssensor te gebruiken, druk kortstondig op de
linker knop wanneer (ON) weergegeven is,
o

men moet vervolgens de omtrek van het wiel « WHEEL CIRC »
configureren, voer deze in (in mm voor de METRIEKE eenheid, in inch
voor de BRITSE eenheid).

Indien u ervoor kiest om een snelheidssensor niet te gebruiken, is het noodzakelijk dat u
bovenop de omtrek van het wiel, de volgende gegevens invoert



o

het aantal tanden in het aandrijfwiel (kleine kroon)
« ENGINE TEETH » en

o

het aantal tanden in de transmissieas (grote kroon)
« AXLE TEETH ».

Om het numerieke gegeven te wijzigen, zie
« Hoe wijzigt men een numerieke parameter » op bladzijde 40.

Druk kortstondig met de linker knop op « Exit » om dit submenu te verlaten.
Dit is bijvoorbeeld in de onderstaande figuur te zien, de chronometer wordt geconfigureerd:
o
o
o
o

Zonder de snelheidssensor « OFF »
Omtrek van het wiel« WHEEL CIRC » « 850 – mm/METRIC »
Aantal tanden in het aandrijfwiel « ENGINE TEETH » « 12 »
Aantal tanden in de transmissieas « AXLE TEETH » « 82 »
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Dit is bijvoorbeeld
geconfigureerd :

o
o

in

de

onderstaande

figuur

te

zien,

de

chronometer

wordt

Met de snelheidssensor « ON »
Omtrek van het wiel « WHEEL CIRC » « 38 ‘’46 – inch/IMPERIAL »

De 2 lampjes (bovenstaande figuur) in dit menu laten toe om de installatie van uw
snelheidssensor te verifiëren. Om dit te verwezenlijken, dient u het wiel langzaam te laten
draaien en u ervan te vergewissen dat de 2 lampjes tegelijkertijd oplichten elke maal als de
snelheidssensor het signaal van de magneet ontvangt, m.a.w. elke keer als de
snelheidssensor zich tegenover de magneet bevindt.



U kan de snelheidssensor eveneens gebruiken op een voertuig die met een
versnellingsbak is uitgerust. Het is overigens onze aanbeveling in alle gevallen
een snelheidssensor te gebruiken om een grotere nauwkeurigheid in de
snelheidsopmeting te bereiken.
Lees bladzijde 28 om te zien hoe u de snelheidssensor dient te installeren.
Als u voor de « METRIEKE » eenheid kiest, stelt de weergave van de wielomtrek
zich in aan de rechterzijde van het scherm. Als u daarentegen de « BRITSE »,
eenheid kiest, stelt de weergave zich in aan de linker zijde van het scherm, zie
bovenstaande figuren. De eenheid is configureerbaar in menu 22.
Metric/Imperial (bladzijde 62).

18. Speed Pits. (Snelheid in de pits) Niet op de PRO+ Standaardwaarde : 80
De chronometer geeft u de mogelijkheid om een parameter voor de maximum toegelaten
snelheid in de pits in te stellen. Het controleren van uw snelheid op het moment dat u de
pits binnenrijdt in de START modus gebeurt vanzelf. Druk kortstondig op de linker knop
terwijl u in beweging bent. U bevindt zich in de « Pits » modus. De 10 lampjes bovenaan de
chronometer beginnen te knipperen als u de geprogrammeerde snelheid overschrijdt.
Druk kortstondig op de rechter knop om het menu op te roepen.



Om het numerieke gegeven te wijzigen, zie
« Hoe wijzigt men een numerieke parameter » op bladzijde 40.

Druk kortstondig met de linker knop op « Exit » om dit menu te verlaten.



De chronometer bevindt zich steeds in START-toestand in de « Pits » modus.
In de « Pits » modus drukt u op de linker knop om naar het scherm in de START
modus terug te keren.
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19. Gearbox Config. (Configuratie van de versnellingsbak) Standaardwaarde : 1
Alvorens u versnellingsbak te configureren, moet u absoluut een snelheidssensor
installeren. (zie 17. Speed Config – bladzijde 57).
Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om het menu op te roepen.
Om uw versnellingsbak te configureren : u moet vooreerst het aantal versnellingen van uw
versnellingsbak invoeren, druk achtereenvolgens op de rechter knop van de chronometer,
het aantal versnellingen is configureerbaar van 1 tot 9. Een klein streepje verschijnt op deze
plaats als u voor het cijfer 1 kiest.
In de onderstaande figuur vertegenwoordigt het omcirkelde cijfer het aantal te configureren
versnellingen van de versnellingsbak.

Druk kortstondig op de linker knop om de chronometer voor te bereiden op het configureren
van de eerste versnelling.
U ziet het cijfer « 1 » omcirkeld. Dit betekent dat u zich in de eerste versnelling dient te
plaatsen.
Activeer de eerste versnelling en rijd tegen een traag en regelmatig ritme tot als alle
versnellingen geconfigureerd werden.
U kan een stabilisatiesensor onder het « RPM » op het scherm bemerken (die 246 in dit
voorbeeld aangeeft). Wacht enkele seconden tot als de cijfers zich stabiliseren, bevestig
daarna de verhouding van de eerste versnelling door kortstondig met de rechter knop op
« Drive Config Gear 1 » te drukken.
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Vervolgens zal de chronometer u vragen om de tweede versnelling te activeren. Het cijfer
2 vervangt het cijfer 1. Activeer de tweede versnelling, wacht tot als de sensor zich
stabiliseert en bevestig de verhouding van de tweede versnelling door kortstondig op de
rechter knop te drukken. Zet dezelfde procedure voor de volgende verhoudingen verder.
Vier gele lampjes knipperen enkele seconden nadat u de laatste versnelling hebt
geconfigureerd.
U kunt vervolgens verifiëren indien de geconfigureerde versnellingen op de chronometer
goed overeenkomen met deze van de versnellingsbak. Het omcirkelde cijfer moet
overeenstemmen met de geactiveerde versnelling van de versnellingsbak.

Druk kortstondig met de linker knop op « EXIT » om dit menu te verlaten.
Druk kortstondig met de rechter knop op « STOP » om direct naar de STOP-modus terug te
keren.



Wat de go-carts betreft, kan de configuratie van de versnellingsbak op het
wagentje plaatsvinden.

20. Display Mask. (Beeldscherm-masker) Standaardwaarde : alle gegevens worden
weergegeven.
De chronometer laat toe om zeer veel informatie weer te geven. U hebt wellicht geen
behoefte om bepaalde informatie op het scherm te zien terwijl u rijdt. Uw chronometer
geeft u de optie om sommige informatie te verbergen.
Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om het menu op te roepen.
Door middel van de rechter knop kunt de weergave van de tijd per ronde in de STARTmodus machtigen (kleine streepjes) of niet machtigen (OFF).
U schakelt over naar de volgende informatie via de linker knop.
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U kunt achtereenvolgens wel of niet de weergave van deze 7 elementen programmeren.
o
o
o
o
o
o
o

Tijd
Tijdsverschil
Richttijd
Temperatuur 1
Temperatuur 2
RPM
Snelheid

«
«
«
«
«
«
«

Time »
Difference »
Reference »
Temp 1 »
Temp 2 »
RPM »
Speed »

Dit is bijvoorbeeld in de onderstaande figuur te zien; deze informatie wordt in de STARTmodus verborgen:
o
o
o

Tijd
Richttijd
Temperatuur 2

« Time»
« Reference »
« Temp 2 »

Druk kortstondig met de linker knop op « EXIT » om dit menu te verlaten.



Het « Display Mask » zal uitsluitend in de START-modus functioneren.
De verborgen information is echter wel in het geheugen opgeslagen.

21. Celsius/Fahrenheit. (°C/°F)

Standaardwaarde : Celsius (°C)

Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om de temperatuureenheid te
configureren. U kunt kiezen tussen de graden in:
o
o

« Celsius °C »
« Fahrenheit °F »

22. Metric/Imperial. (km-meter-mm/mile-foot-inch)
Standaardwaarde : Metrieke stelsel.
Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om de gewenste eenheid te
configureren.
U kunt kiezen uit :
o
o

« Metric » (km/h, meter, millimeter), internationaal systeem
« Imperial » (mph, foot, inch), Angelsaksisch systeem

23. Power : P1/P2/P3. (Configuratie van het verbruik)
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Als u de autonomie van de batterijen wenst te verlengen, geeft de chronometer u de
mogelijkheid om het elektrisch verbruik te regelen door de intensiteit van de lampjes te
verminderen.
(14 verklikkerlampjes + 8 lampjes voor het achtergrondlicht).

U kan uit 3 verschillende vermogens kiezen door kortstondig op de rechter knop te drukken:
o
o
o

POWER 1 = Minimum verbruik (minimale intensiteit)
POWER 2 = Medium verbruik (gemiddelde intensiteit)
POWER 3 = Maximum verbruik (maximale intensiteit)

De chronometer toont u automatisch de verschillende intensiteiten van de lampjes voor elk
vermogen. (met of zonder achtergrondlicht op het scherm).

Bovendien is de configuratie direct verbonden met de detectie van zwakke batterijen. Het is
inderdaad zo dat op het moment dat de chronometer de eerste maal de zwakke batterijen
detecteert, alvorens zich in de modus te plaatsen om zwakke batterijen te detecteren
(bladzijde 20), de chronometer schakelt automatisch terug van POWER 3 naar POWER 2.
Na een andere detectie verloopt de chronometer van POWER 2 naar POWER 1. Het is
slechts na de derde detectie dat de chronometer het signaal van de zwakke batterijen
activeert. De chronometer kan nog enkele uren blijven functioneren tussen de eerste en
derde detectie.

De letters en cijfers « P1 of P2 of P3 » bevinden zich in de cirkel (bovenstaande figuur) en
tonen de toestand van uw chronometer in real-time (P1 = POWER 1).
U kunt immers zelf de verschillende vereiste vermogens selecteren door middel van de
rechter knop, maar het is mogelijk dat de toestand van uw batterijen niet het gevraagde
vermogen ondersteunen. In dat geval weigert de chronometer in vermogen toe te nemen
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het geeft dit aan via deze informatie. U vindt deze informatie weer in de STOP-modus.
Onderstaande figuur.



Om batterijen te vervangen, zie bladzijde 31.

24. G-Force Calibration. (Kalibratie van de G-krachtsensor)
geen kalibratie.

Standaardwaarde :

Ekje G-krachtsensor is uniek (verschillende gevoeligheid). Het is absoluut noodzakelijk dat
de AstrO met de G-krachtsensor ervan wordt gekalibreerd. Deze sensor wordt vooraf op het
voertuig geïnstalleerd. Zie de installatie op bladzijde 24. Dit laat u toe om een exacte
registratie van de G-krachtwaarden te verkrijgen alsook om het correcte traject van het
voertuig op de computer door middel van de « LynX » software op te volgen.
Men moet absoluut de kalibratie van de chronometer opnieuw elke keer opnieuw beginnen
als men
o
o

de sensor verandert.
de plaatsing van de sensor op het voertuig te wijzigen.

Opmerking : de cijfers wijzigen naargelang de inclinatie van de G-krachtsensor.

De kalibratie gebeurt in één enkele operatie :

Na de installatie van de G-krachtsensor en na het voertuig op een platte ondergrond
geplaatst te hebben,
Druk kortstondig op de rechter knop en de
chronometer wordt onmiddellijk gekalibreerd.
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U bemerkt dat de cijfers aan de linker en rechter zijde automatisch op nul of bijna op nul
gesteld worden en dat het woord « YES » vermeld wordt om aan te kondigen dat de
chronometer op de correcte wijze werd geïnstalleerd. Zie bovenstaande figuur.



Opgelet : men moet de AstrO absoluut kalibreren met diens G-krachtsensor
voor het eerste gebruik.
Belangrijk : alvorens de AstrO te kalibreren, moet de sensor op de correcte
wijze geïnstalleerd zijn (zie installatie bladzijde 24) en het voertuig moet zich op
een vlak en horizontaal oppervlak bevinden.
Aandacht : het zal niet meer noodzakelijk zijn om de AstrO opnieuw te
kalibreren als deze nog steeds door dezelfde G-krachtsensor wordt vergezeld en
als men installatie van de sensor op het voertuig niet wijzigt.

25. Password Config. (Toegangscode) Standaardwaarde : 0
Bescherm uw chronometer tegen om het even welk onbewust gebruik.
Druk kortstondig op de rechter knop om de veiligheidscode in de chronometer in te voegen
of te wijzigen.



Om het numerieke gegeven te wijzigen, zie
« Hoe wijzigt men een numerieke parameter » op bladzijde 40.

De ingevoerde code; druk kortstondig met de linker knop op « OK »; vervolgens vraagt de
chonometer het wachtwoord te bevestigen, druk kortstondig met de rechter knop op
« CONFIRM » of druk kortstondig met de linker knop op « EXIT » om dit menu te verlaten.



De waarde van de code is standaard op 0 vastgesteld. De chronometer vraagt
om geen enkele ontstekingscode als de code op 0 vastgesteld is.
Bij de activering van de chronometer en na 5 mislukte pogingen om de code in
te voeren, wordt de chronometer geactiveerd maar het volledige geheugen
wordt uit veiligheidsredenen uitgewist.

26. Default. (Standaardparameters)
Druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer om alle parameters van de
configuratie naar de standaardparameters terug te brengen. Vervolgens vraagt de
chronometer u de « DEFAULT » te bevestigen, druk kortstondig met de rechter knop op
« CONFIRM » of druk kortstondig met de linker knop op « EXIT » om dit menu te verlaten.
27. Alarm Pressures Low/High. (Drukalarm). Voor AStrO 4T - AStrO Formula 4T.
Systeemgekozen waarde, P1: OFF – P2: OFF
Om naar het menu te gaan, druk kortstondig op de rechter knop van de chronometer op
« CONFIG ».
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Door achtereenvolgens op de rechter knop te drukken, kan u ervoor kiezen om :
1
de druksensor P1 te deactiveren (OFF) of

2
druksensor P1 van 0 tot 2 Bars te activeren
of

3
druksensor P1 van 0 tot 5 Bars te activeren
of

4
druksensor P1 van 0 tot 10 Bars te
activeren of

Druk kortstonding op de linker knop vóór de gewenste optie.
Nadat u ervoor gekozen heeft om de druksensor van 0-2 BAR of 0-5 BAR of 0-10 BAR te
activeren, zal de chronometer u vragen een alarm voor lage druk en hoge druk te
configureren door middel van:
of
BAR indien u de metrische
PSI indien u de imperiale
eenheid heeft geselecteerd
eenheid heeft geselecteerd,



Om het numerieke gegeven te wijzigen, zie
« Hoe wijzigt men een numerieke parameter » bladzijde 40.
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In de STARTmodus en STOPmodus, zullen de controlemeter en controlelampje zich
gedragen volgens de opgemeten druk.

Terwijl de opgemeten druk lager wordt dan de geprogrammeerde lage druk, zal het
desbetreffende controlelampje oplichten en de meter zal niet het niveau Low Pressure
voorbijgaan.
Daarentegen, terwijl de opgemeten druk hoger wordt dan de
geprogrammeerde hoge druk, dan zal het controlelampje afwisselend oplichten, en de
meter zal het niveau High Pressure voorbijgaan.
Het is vanzelfsprekend dat het
controlelampje niet zal oplichten en de overeenkomstige meter zich tussen de niveaus Low
en High zal bevinden, indien men zich op het vlak van de gewenste druk bevindt.



De oliedruksensor mag uitsluitend aangesloten zijn op poort C van de
chronometer, op de locatie van de temperatuursensor NTC2.
AANDACHT : indien u de aanwezigheid van een druksensor configureert en een
temperatuursensor NTC aansluit op de poort C, dan zal de temperatuursensor
niet gedetecteerd worden en zal geen enkele informatie betreffende de
temperatuursensor op het scherm zichtbaar zijn.
Men moet noodzakelijkerwijs de oliedruksensor in het menu 27 deactiveren.
DRUK OP CONFIG om met de temperatuursensor NTC2 rekening te houden.



Indien u kiest voor de eenheid « METRIC », dan gebeurt de afstelling van de
druk in de « BAR » eenheid, als u daarentegen kiest voor « IMPERIAL », dan
gebeurt de afstelling van de druk volgens de « PSI » eenheid.
De eenheid is configureerbaar in menu 22. Metrisch/Imperiaal (bladzijde 62).



Wanneer u deze configuratie verlaat of binnentreedt, zal het scherm u het type
geconfigureerde sensor « 0-5 Bar of 0-10 Bar » tonen met de geprogrammeerde
hoge en lage niveaus van de drukwaarden, en dit afwisselend. Of « OFF » indien
geen sensor werd geconfigureerd.

30. Version Chronometer. (Type chronometer)
Uw chronometer bezit een uniek serienummer. Dit serienummer is belangrijke informatie
voor onze dienst na verkoop voor onze klanten. Gelieve dit op een veilige plaats te
bewaren. Dit nummer bestaat uit 8 cijfers.
Gelieve eveneens het nummer van de versie van de software gebruikt in uw software te
vermelden tijdens een uitwisseling met één van onze diensten na verkoop. Dit nummer
bestaat uit vijf cijfers en wordt onderaan rechts het scherm weergegeven.
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Garantievoorwaarden
Al onze toestellen werden onderworpen aan grondige inspecties in de fabriek en zijn gedekt
door een garantie van 24 maanden tegen fabricagefouten. De garantie treedt in werking
vanaf de datum van aankoop. De datum van aankoop is de datum aangeduid op de
factuur/kassaticket dat werd geleverd op het moment van de aankoop door de
kleinhandelaar. De fabrikant verplicht zich ertoe de stukken die een fabricagefout bezitten
gratis te herstellen en vervangen tijdense de periode van de garantie. De defekten die niet
zozeer aan het materiaal of aan de fabricage toegeschreven zijn, zullen door een van onze
klantendiensten onderzocht worden of door onze centrale zetel, en eveneens gefactureerd
in functie van de resultaten. De garantie is niet van toepassingen bij opening van het
toestel, accidentele schade als gevolg van onachtzaamheid of een onaangepast gebruik, in
het geval van een onjuiste, foutieve installatie niet in overeenstemming met de
aanwijzingen die in handleiding aangetoond worden, en in geval van onafhankelijke
fenomenen van de gebruiks- en werkingsnormen van het toestel. De garantie wordt
geannulleerd in geval van herstellingen of manipulatie toegepast door niet goedgekeurde
derden. De interventie onder de garantie geeft geen recht op vervanging van het toestel of
de verlenging van de garantie. De interventie onder de garantie en doorgevoerd door een
van onze centra van de klantendienst of door onze zetel. In het laatste geval, dit stuk moet
naar ons toekomen vrij van vracht van ons bedrijf, het is te zeggen, de transportkosten zijn
op rekening van de gebruiker. De fabrikant ontkent alle verantwoordelijkheid in geval van
schade aan personen of aan goederen die door een slechte installatie of een onjuist gebruik
van het toestel.

Productwijzigingen
Alfano S.A. past een ononderbroken ontwikkelingsmethode toe. Bijgevolg houdt Alfano
S.A. zich het recht voor om veranderingen en verbeteringen aan elk product beschreven in
dit document zonder voorafgaande kennisgeving aan te brengen.

Schade en verantwoordelijkheden
Terwijl de producten worden gebruikt onder de enkele leiding en verantwoordelijkheid van
de Klant, deze laatste zal de schade ondersteunen dat de producten kunnen ondergaan of
veroorzaken. Geen enkele schadevergoeding is voorzien voor onthouding van genot.
ALFANO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van
hun exploitatie of van hun onbruikbaarheid. De verplichtingen van ALFANO zijn
verplichtingen in middelen en niet in resultaat.

Verwijdering
De wegwerping van de machine dient te gebeuren met respect voor het milieu.
De chronometer en diens hulpstukken bevatten erg veel stukken in plastic.
Indien de chronometer of een van diens hulpsukken niet meer functioneren, moeten deze in
overeenstemming met de wetgeving worden behandeld.
Verwijder de lege batterijen overeenkomstig de in effect zijnde reglementen.
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ALFANO VISION
Vision is een apparaat die toelaat om de gegevens van de 5 volgende apparaten uit ons
huidig gamma te recupereren door middel van de infrarood-communicatie poorten:
o
o
o
o
o
o
o

ALFANO
ALFANO
ALFANO
ALFANO
ALFANO
ALFANO
ALFANO

FUN
PRO
PRO+
AStrO
AStrO 4T
Formula
Formula 4T

Het laat eveneens toe om deze gegevens te analyseren, te vergelijken en deze vervolgens
naar een computer over te dragen. Het apparaat biedt ook de mogelijkheid om deze
gegevens af te drukken op een thermische printer op 80 mm lang papier, door middel van
de poort RS232.

Vision laat u bovendien toe om de temperaturen van de banden, het asfalt, de lucht op te
meten en deze in het geheugen op te slaan elke keer wanneer u dat wenst.
Vision verschaft een bijkomende troef: het gebruik ervan zoals de handchronometer, in
staat om 4 deelnemers op eenvoudige manier met de tussentijden te chronometreren.
Vision is een compleet toestel dat onontbeerlijke voordelen voor piloten, assistenten,
monteurs, enz. zal bieden.
De zoektocht naar perfectie… een absolute must bij ALFANO !
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ALFANO S.A.
Rue de l’ Industrie, 3b – 1400 NIVELLES
www.alfano.com
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