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Alt utstyr og koplinger er testet i god tid innen rennet samt dagen før rennet
Tastatur er sjekket mht batteri, ikke under 3.6 (M å sjekkes i god tid innen renn, byttes av EQ
Timing og Emit)
Korrekt versjon av eSkiskyting (3.6 .0. 443, 3.6.0.327)
ECB, ETS1, ESD2, ET6 og klokke for backup er ladet opp
På renndagen koples alt opp i god tid før første start og det sjekkes at det er kontakt med alt
utstyr
Unik adresse på det enkelte tastatur for skyteresultat-registrering
Dobbelt loop, kode 248 i mål
Enkeltloop med korrekt kode for de ulike passeringspunktene
o Inn arena kode 66
o Strafferunde kode 67
o Ut arena kode 70
o Forvarsel mål (dersom eget punkt) kode 71), forvarsel mål kan i mange tilfeller
benytte inn arena
o Veksling for stafett når det er eget punkt, kode 90
Alle klokker må synkes, hent korrekt klokketid fra klokka.no
Ved løpstid mindre enn 10 sek mellom strafferunde og ut arena må mellomtidslimit settes
ned
Backup av databasen og logg-filer undervegs, fila etime.mdb og *.log
Backup for måltid (også veksling)
Backup for startgrind
Krysset av for 1/10 før oppstart av tidtaking
Krysset av for vis fotocelle ved oppstart av tidtaking (ikke ved jakt-og fellesstart, stafett
Brikkekontroll, ET6 bør benyttes
UPS og aggregat, strømmen kan gå
1 stk ECB i reserve
1-2 ETS1 i reserve, ETS1 kan også benyttes i mål, skyteresultat vil da måtte punches fra Bsystemet
Dersom noen av mellomtidspunktene, feks ut arena passeres etter start må det settes
korrekt startsperre, vekslingsfelt passeres etter start
Dersom siste etappe passerer vekslingsfelt må det krysses av i eSkiskyting
Krysset av for 1 minutts rettetid for tastaturer
Toner og papir til printere
Reservebrikker ved innsjekk
For anlegg som ikke har fast anlegg for loopene må det være reservelooper tilgjengelig
Fotocelle-kopling benyttes ikke ved jaktstart, fellesstart og stafett (kan benyttes uten kopling
for å kunne parre tider ved eventuell tap av registreringer)
Kontroll-loop ved jaktstart
Starttidsjekk 3 sek ved jaktstart







Målkamera ved jakt-og fellesstart, stafett
Kommunikasjon med start og standplass
WIFI for publikum på eget nett som er isolert fra tidtakernettet
Internett/bredbånd er konfigurert slik at det ikke blir konflikt med tidtakernettet
Videokamera på start ved jaktstart (filme løper/lårnummer og startklokke)

