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Informácie a skúsenosti



  

Air+ alebo SIAC?

Air+ je celý systém razenia 
s bezkontaktnými čipmi

SIAC (SPORTident Active Card) 
je názov špeciálneho čipu pre 
bezkontaktné razenie



  

Používanie

Ako buzola: 
pozor na ovplyvňovanie 
magnetického poľa

OK



  

Používanie



  

Interná batéria a nastavenie



  

ŠTART

● Kontrola START 
môže a nemusí byť v 
režime Air+

● Kontaktné razenie 
zamedzí náhodnému 
skoršiemu meraniu 
času

● Štartovka – nie je 
problém



  

Čo ak mi to nefunguje?

Ak je razenie OK, tak SIAC čip bliká a pípa.

• Ak nie, použijem bežné razenie vložením do SI

• Ak ani to nefunguje, použijem záložné kliešte

UPOZORNENIE:  nepohybujte sa v blízkosti cieľa!



  

SIAC BATTERY TEST: vložiť čip

CLEAR: vložiť čip

CHECK: vložiť čip, zapína

TEST CONTROL: bezkontaktne

START (ak je): obe možnosti

Course controls: bezkontaktne

FINISH CONTROL: bezkontaktne

SIAC postupnosť



  



  



  

180 - 300 cm dosah



  



  

Ak SIAC nie je zapnutý, funguje len v kontaktnom režime

SIAC sa dá zapnúť dvoma spôsobmi:

    CHECK
    SIAC ON

Odporúča sa naprogramovať CLR s číslom 1, potom

   SIAC čip nebude blikať (len na tejto krabičke)
   Bude evidentné, že CHK ho zapne.



  

Bezkontaktná krabička MUSÍ byť zapnutá kontaktne!!!
  - roznášači: odporúča sa SIACom, aby sa druhým razením skontroloval AIR+ režim

V stanby režime sa s ňou nič nedá robiť bezkontaktne.

Bezkontaktné razenie neresetuje počítanie doby zapnutia krabičky. 

Ak sú  všetci  pretekári bezkontaktní, musí krabička vydržať od 
zapnutia až po posledného pretekára.

Z dôvodov zníženia spotreby sa odporúča krabičky čo najskôr vypnúť 
a prekonfigurovať do štandardného režimu.



  

Skúsenosti http://o-news.cz/test-siac/

 1,275 s

 0,358 s

 0,642 s

LOB a MTBO isto viac



  

Skúsenosti





  

Problémy I.



  

Problémy II.



  

Problémy III.
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