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TimerGPS-förpackningens komponenter 

 
� TimerGPS, med inbyggt batteri 
� Nack band 
� Laddare 
� Bruksanvisning 

1 Knappar och användningslogik 

1.1 Power-knappen 

TimerGPS kopplas på genom att trycka på Power-knappen. TimerGPS stängs av genom att hålla Power-knappen nertryckt i två 
(2) sekunder.  

1.2 START/STOP-knappen 

START/STOP-knappen startar och stoppar träningen. START/STOP-knappen öppnar och godkänner vald funktion eller aktiverar 
den meny som visas.   
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1.3 INT/BACK-knappen 

Använd INT/BACK-knappen i basträningsfunktionen för att starta och stoppa ett intervall, samt för att återgå till basträningsläget 
efter att översikt av intervall genomlästs. INT/BACK-knappen används även för att återgå till föregående menynivå.  

1.4 UP (pil upp)-knappen 

Använd UP-knappen för att flytta uppåt i menyn eller bläddra bakåt i teckensträng.  Använd UP- eller DOWN-knappen för att 
öppna menyn efter att TimerGPS kopplats på. 

1.5 DOWN (pil ner)-knappen 

Använd DOWN-knappen för att flytta neråt i menyn eller bläddra framåt i teckensträng. Använd UP- eller DOWN-knappen för 
att öppna menyn efter att TimerGPS kopplats på. I träningsfunktionerna används DOWN-knappen för att växla mellan distans 
och snittempo på den nedersta raden i displayn. 

2 Att ta ibruk TimerGPS 

Koppla på TimerGPS genom att trycka ner Power-knappen. TimerGPS är nu i grundläget. Tryck på START/STOP-knappen och 
TimerGPS övergår till basträningens vänteläge och påbörjar sökning av satellitkontakt. ”Söker GPS-satelliter” och ett prosenttal 
visas på displayn. Då ett tillräckligt antal satelliter funnits visas 100% på displayn. 
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För lyckad satellitkontakt bör TimerGPS kopplas på utomhus med fri sikt mot himlen. Första gången TimerGPS kopplas på och 
satellitkontakt påbörjas, tar sökningen längre tid, men följande gång TimerGPS kopplas på, uppnås satellitkontakt snabbt.  

3 Träningsfunktioner 

3.1 Basträning 

3.1.1 Basträning - vänteläge 

I basträningsfunktionens vänteläge visas tempo (min/km) utan att träningsdata lagras i träningsloggen. 

3.1.2 Basträning - starta och stoppa 

Starta träningen och lagring av träningsdata genom att trycka START/STOP-knappen. Mätning av tid, tempo och distans påbörjas 
och träningsdata lagras i träningsloggen. DOWN-knappen kan nu användas för att växla mellan distans och snittempo på den 
nedersta raden i displayn. 
 
INT/BACK-knappens funktioner i basträningsläget:  
- Starta ett intervall genom att trycka INT/BACK-knappen. 
- Stoppa ett intervall genom att trycka INT/BACK-knappen en gång till. En översikt av intervallet visas. Intervallinformation kan 
synas med UP- och  DOWN-knapparna. Återgå till basträningsläget genom att trycka INT/BACK-knappen en tredje gång. 
- Det finns möjlighet att utföra upp till 23 stycken intervall under en basträning. 
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Tryck START/STOP-knappen för att stoppa träningen. En träningsöversikt visas. Tryck INT/BACK-knappen för att återgå till 
basträningsfunktionens vänteläge.  

3.1.3 Basträning - översikt 

När du stoppat träningen visas en träningsöversikt. Använd UP- och DOWN-knapparna för att syna igenom tränings- och 
intervallinformation. Information på varje intervall kan ses på en egen sida. Tryck INT/BACK-knappen för att  återgå till 
basträningsfunktionens vänteläge. 

3.2 Banträning 

Gå till meny från grundläget genom att trycka UP- eller DOWN-knappen. Välj banträning från menyn. TimerGPS påbörjar 
sökning av satellitkontakt och flyttar sig till banträningens vänteläge. 

3.2.1 Banträning - vänteläge 

I banträningsfunktionens vänteläge visas tempo (min/km) utan att träningsdata lagras i träningsloggen.  
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3.2.2 Banträning - starta och stoppa 

Starta träningen och lagring av träningsdata genom att trycka START/STOP-knappen. Startpositionen lagras i TimerGPS, som en 
osynlig mållinje. Mållinjens bredd är 30m till höger och vänster från startpositionen. Varje gång ett varv fullgjorts, visas en 
översikt på varvsinformationen (tid, distans, snitt- och maxtempo) i fyra (4) sekunder.  
  
DOWN-knappen kan nu användas för att växla mellan distans och snittempo på den nedersta raden i displayn. Stoppa 
banträningen genom att trycka START/STOP-knappen. ”Träning sparad” visas och TimerGPS övergår till banträningens 
översiktsinformation. 

3.2.3 Banträning - översikt 

När du stoppat träningen visas en träningsöversikt. Använd UP- och DOWN-knapparna för att syna igenom tränings- och 
varvsinformation. Information på varje varv kan ses på en egen sida. Tryck INT/BACK-knappen för att  återgå till 
banträningsfunktionens vänteläge. 

3.3 Tävlingsträning 

Gå till meny från grundläget genom att trycka UP- eller DOWN-knappen. Välj tävlingsträning från menyn och därefter 
träningsdistans (1600m, 2100m, 2600 tai 3100m). TimerGPS påbörjar sökning av satellitkontakt och flyttar sig till 
tävlingsträningens vänteläge. 
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3.3.1 Tävlingsträning - vänteläge 

I tävlingsträningsfunktionens vänteläge visas tempo (min/km) utan att träningsdata lagras i träningsloggen. 

3.3.2 Tävlingsträning - starta 

Starta tävlingsträningen och lagring av träningsdata genom att trycka START/STOP-knappen. 
 
DOWN-knappen kan nu användas för att växla mellan distans och snittempo på den nedersta raden i displayn. Varje gång en 
mellantid fullgjorts, visas mellantidens snittempo i fyra (4) sekunder.  
 
        Tävlingsträning – distanser och mellantider:  

 Distans Mellantid 
1 

Mellantid 
2 

Mellantid 
3 

Mellantid 
4 

Mellantid 
5 

1600m 1. 500m 1. 1000m Sista 500m   

2100m 1. 500m 1. 1000m 3. 500m Sista 500m  

2600m 1. 500m 1. 1000m 2. 1000m Sista 500m  

3100m 1. 500m 1. 1000m 2. 1000m 5. 500m Sista 500m 
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3.3.3 Tävlingsträning - stoppa 

Då den valda tävlingsdistansen är fullgjord stoppar TimerGPS automatiskt tävlingsträningen. Efter detta visas information på 
sista 500m (tid, distans, snitt- och maxtempo). Använd UP- och DOWN-knapparna för att syna igenom tränings- och 
mellantidsinformation.  

3.3.4 Tävlingsträning - avbryta  

Genom att trycka START/STOP-knappen kan tävlingträningen manuellt avbrytas före den valda distansen fullgjorts. TimerGPS 
visar då information på de mellantider som fullgjorts, samt information på den ofullständiga mellantidsdistansen. 

3.3.5 Tävlingsträning - översikt 

På första sidan i tävlingträningens översikt visas träningens helhetsinformation. Använd UP- och DOWN-knapparna för att syna 
igenom mellantidsinformation. Tryck INT/BACK-knappen för att  återgå till tävlingsträningsfunktionens vänteläge.  

4 Stoppur 

I TimerGPS finns ett stoppur med mellantidsfunktion. Välj Stoppur i menyn. På displayn visas TID 0:00.0 och MELLANTID 
0:00.0. Stoppuret används som ett vanligt stoppur. Genom att trycka START/STOP-knappen startar tidtagningen och genom att 
trycka en gång till stoppar tidtagningen. Mellantider kan markeras då tidtagningen är igång, genom att trycka INT/BACK-
knappen. Nollställ stoppuret i stoppläget genom att trycka INT/BACK-knappen.  
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5 Träningslogg 

I träningsloggen kan du 
- bläddra, syna och radera sparade träningar,  
- kontrollera minneskapaciteten,  
- välja häst till följande träning, 
- namnge ny häst eller radera häst och 
- byta eller ändra namn på häst. 

 
Gå till funktionen genom att välja Träningslogg i menyn.  

5.1 Syna logg 

I Syna logg –funktionen kan du ögna igenom information på sparade träningar. Gå till funktionen genom att välja Syna logg i 
Träningsloggmenyn. Träningsinformation visas i kronologisk ordningsföljd. Välj den träning du vill syna.  

5.2 Logghantering 

I Logghantering kan du kontrollera minneskapaciteten och radera träningar. Gå till funktionen genom att välja Logghantering i 
Träningsloggmenyn. 
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5.2.1 Logg kvar 

För att kontrollera återstående minneskapacitet på din TimerGPS, välj Logg kvar i Logghanteringsmenyn. Minneskapaciteten 
anges i procent.  

5.2.2 Ta bort träning 

För att radera en träning/träningar, välj Ta bort träning i Logghanteringsmenyn. En lista på de hästar, som har sparade träningar, 
visas. Välj den häst, vars träningar du vill radera. Gå till den träning du vill radera och tryck START/STOP-knappen. Den valda 
träningen markeras med ett X, vilket betyder att träningen har valts att raderas. Du kan markera flera träningar från listan. Då 
alla markeringar gjorts tryck INT/BACK-knappen och frågan ”Vill du säkert radera valda träningar?”, ställs. För att svara Ja, 
tryck START/STOP-knappen. För att svara Nej, tryck INT/BACK-knappen. Efter detta återgår TimerGPS automatiskt till menyn 
Ta bort träning. 

5.2.3 Töm logg 

Då du vill radera alla träningar som sparats eller alla träningar som sparats för en häst, välj Töm logg i Logghanteringsmenyn. 
“ALLA HÄSTAR” samt en lista på de hästar, som har sparade träningar, visas. Välj “ALLA HÄSTAR” eller den häst, vars 
träningar du vill radera och tryck START/STOP-knappen. Frågan ”Vill du säkert radera hela loggen?” eller “Vill du säkert radera 
valda träningar?”, ställs. För att svara Ja, tryck START/STOP-knappen. För att svara Nej, tryck INT/BACK-knappen. Efter detta 
återgår TimerGPS automatiskt till menyn Töm logg.  
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5.3 Välj häst 

Med funktionen Välj häst kan du välja den häst du tränar och vars träningar skall sparas. Gå till Välj häst i Träningsloggen med  
UP/DOWN-knapparna och välj genom att trycka  START/STOP-knappen. En lista på hästar visas. Den valda hästen markeras 
med en trekant. Gå till hästen du vill träna med UP- och DOWN-knapparna och välj hästen genom att trycka START/STOP-
knappen. När du gjort detta sparas de kommande träningarna i den valda hästens logg. Lämna funktionen genom att trycka 
INT/BACK-knappen. 

5.4 Ny häst 

Med funktionen Ny häst, kan du lägga till en ny häst i minnet på TimerGPS. Välj Ny häst i Träningsloggen. Texten ”Namnge” 
visas och nedan a-bokstaven. Välj den första bokstaven genom att bläddra i alfabetet med UP- och DOWN-knapparna och välj 
bokstaven med START/STOP-knappen. Upprepa samma för att skriva hela namnet. Du kan snabb-bläddra i alfabetet, genom att 
trycka och hålla ner UP- eller DOWN-knappen. Släpp knappen vid den önskade bokstaven. Radera bokstaver med INT/BACK-
knappen. I alfabetsmenyn finns ett tomval, som kan väljas för mellanslag. Då namnet har skrivits färdigt, gå till ↲  i 
alfabetsmenyn och tryck START/STOP-knappen. 

5.5 Ändra namn 

Du kan byta eller redigera namn på sparade hästar med funktionen Ändra namn. Välj Ändra namn i Träningsloggen. En lista på 
sparade hästar visas. Välj den häst, vars namn du vill byta eller redigera och spara namn enligt anvisning 6.4. 
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5.6 Radera häst 

Med funktionen Radera häst, kan du radera hästens namn från TimerGPS minnet. Obs! Alla träningar raderas samtidigt från 
hästens träningslogg. Välj Radera häst i Träningsloggen. En lista på sparade hästar visas. Välj hästen du vill radera och frågan 
”Vill du säkert radera häst?” ställs. För att svara Ja, tryck START/STOP-knappen. För att svara Nej, tryck INT/BACK-knappen. 
Efter detta återgår TimerGPS automatiskt till menyn Radera häst. 

6 Inställning 

I Inställningsmenyn kan TimerGPS anpassas enligt användarens behov.  
 
Inställningsmeny: 

- Display klarhet 
- Ljud 
- Gränsalarm 
- Språk 
- Lagra träning 
- Tid zon 
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6.1 Display klarhet 

I menyn Display klarhet kan du välja mellan tre alternativ: klar, normal och dämpad. Som rekommendation skall alternativet 
dämpad användas i mörkt väder och alternativ klar användas i ytterst klart väder. Obs! Alternativet klar, ökar 
strömkonsumtionen och inverkar således på batteriets laddningsnivå. 

6.2 Ljud 

I menyn Ljud kan du inaktivera och aktivera ljudsignalen. 

6.3 Gränsalarm 

I menyn Gränsalarm kan du aktivera eller inaktivera gränsalarm. Gränsalarm används för att med ljud- och vibrationsignal 
indikera att tempot ligger över eller under den valda tempogränsen. Följande alternativ kan väljas: inaktiverat, aktiv min tempo, 
aktiv max tempo, aktivera båda. 
 
Du kan ställa in min/max tempogränsvärden genom att gå till Gränsalarm och välja Min tempo eller Max tempo. Gränsvärden 
anges i min/km format. Välj först minuter med UP- och DOWN-knapparna. Godkänn värdet med START/STOP-knappen och 
ange sedan sekunder på samma vis. Du kan snabb-bläddra värden, genom att trycka och hålla ner UP- eller DOWN-knappen. 
Släpp knappen vid det önskade värdet. Då den önskade tempogränsen är inställd och godkännd med START/STOP-knappen, 
visas texten ”Inställning sparad” och TimerGPS återgår till Gränsalarm menyn.  
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6.4 Språk 

Välj önskat språk i Språk menyn. Det finns fem språk att välja mellan. 

6.5 Lagra träning 

I menyn Lagra träning kan du bestämma om träningarna sparas i träningsloggen. Om Lagra träning är inaktiverat, kan 
träningsinformation inte avläsas i träningsloggen efter träning. Om Lagra träning är aktiverat, lagras träningsinformation i 
träningsloggen för efteranalys. Lagra träning är aktiverat som fabriksinställning. Det valda alternativet markeras med trekant i 
menyn Lagra träning.  

6.6 Tid zon 

Med Tid zon inställningen kan du ställa klocktidens korrekta timtal. TimerGPS ställer automatiskt in de korrekta minuterna 
genom GPS-information. 
 
Ställ in tid zonens korrekta timmar med UP/DOWN-knapparna och godkänn med START/STOP-knappen. Texten ”Inställning 

sparad” visas och TimerGPS återgår till Inställningsmenyn. 

7 Ladda batteri 

Ladda batteriet genom att koppla in TimerGPS-laddarens micro-usb-kontakt i kontaktöppningen på nedre delen av TimerGPS. 
Vik först skyddsfliken åt sidan, så att laddaren kan kopplas. Koppla sedan laddarens andra ända i väggkontakten. BAT-ikonen, 
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nere till vänster i TimerGPS-displayen indikerar att laddning pågår. När batteriet är fulladdat visas alla stolpar i BAT-ikonen 
ljusa. 
  
Obs! TimerGPS bör inte laddas i temperaturer under 0°C eller över +45°C. 

8 Service 

Förvara din TimerGPS i torr rumstempertur, då den inte är i användning. Förvara inte din TimerGPS på en fuktig plats (tex 
plastpåse eller sportväska) eller i material som leder ström (tex våt handuk). Lämna inte din TimerGPS I direkt solljus. Rengör 
din TimerGPS genom att torka den med en trasa fuktad med svag tvållösning. Använd aldrig alkohol, rengöringskemikalier eller 
sträva material såsom stålull för att rengöra din TimerGPS. Tvätta inte din TimerGPS under rinnande vatten eller sänk den inte i 
vatten eller annan vätska. Din TimerGPS tål vattenstänk (splash waterproof).   
 
Vi rekommenderar att TimerGPS ändast repareras vid TimerGPS Europe Oy huvudservice. Garantin omfattar inte några skador, 
förluster, kostnader eller utgifter, direkta, indirekta eller oförutsedda, efterföljande eller specifika, 
uppkomna av, eller relaterade till service av produkten vid annan än TimerGPS Europe Oy huvudservice.  

9 Att återställa TimerGPS 

Om din TimerGPS inte reagerar vid några knapptryck och den inte kan stängas genom att trycka på Power-knappen, kan du 
återställa din TimerGPS genom att samtidigt trycka på INT/BACK och UP- knappen. 
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10 Att veta om GPS-system 

Global Positioning System (GPS) det enda allmänt användbara systemet för satellitnavigering och drivs av det amerikanska 
försvarsdepartementet. Noggrannheten av GPS-data kan tidvis påverkas av justering av satelliter. Då produkten används i en 
omgivning där GPS-signalen inte ostört kan nås (höga byggnader, ytterst tät skog, etc.), finns det möjlighet att produkten 
tillfälligt visar felaktigt data. Detta korrigeras automatiskt då omgivningen med signalskugga lämnas. Även närhet av starka 
elektromagnettiska signaler kan orsaka felaktigt data (elledning, trafikljus, eljärnväg, spårvagn, bilmotorer, mobiltelefon).  

11 Internationell TimerGPS garanti 

Den internationella TimerGPS-garantin är utfärdad av TimerGPS Europe Oy. TimerGPS Europe Oy garanterar den ursprunglige 
kunden/köparen av denna produkt att produkten är fri från produktions- eller materialfel i ett år från inköpsdatum. 
Garantiperioden för batteriet är 6 månader. 
 
Spara kvitto/faktura från TimerGPS. Kvittot är ett bevis på ditt inköp. Garantin täcker inte vanligt slitage, skador orsakade av 
felaktigt användande, ovarsamhet, olyckor eller om föreskrifterna i bruksanvisningen inte uppfylls; felaktigt underhåll, 
kommersiellt användande. Garantin täcker inte skador, förluster, kostnader eller utgifter, vare sig direkta, indirekta eller 
oförutsedda, efterföljande eller specifika, uppkomna av eller relaterade till produkten.  
 
Under garantiperioden kommer produkten antingen att repareras eller bytas ut på TimerGPS Europe Oy huvudservice. 
Produktens garanti gäller ändast i de länder, där produkten ursprungligen har marknadsförts och sålts. 
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12 Ansvarsfriskrivning 

Innehållet i bruksanvisningen är endast avsedd som information till kunden. Produkten som beskrivs i bruksanvisningen kan 
komma att ändras utan förvarning på grund av tillverkarens kontinuerliga utvecklingsprogram. TimerGPS Europe Oy ger inga 
garantier vad gäller denna användarhandbok eller de produkter som beskrivs häri. TimerGPS Europe Oy kan inte hållas ansvarig 
för några skador, förluster, kostnader eller utgifter, direkta, indirekta eller oförutsedda, efterföljande eller specifika, uppkomna 
av, eller relaterade till användandet av detta material eller de produkter som beskrivs häri. 

13 Teknisk specifikation 

TimerGPS dimensioner: 
Längd 98mm, bredd 64mm, höjd 18mm. 
 
Tyngd: 
85 gram. 
 
Display: 
Extremt tydlig och noggrann OLED display. Hållbar i alla väderleksförhållanden och temperaturer från +45 to -20°C. 
Display bredd 29 mm och längd 34 mm. 
 
Batteri: 
Laddningsbart batteri med 10 till 30 timmars opereringstid (beroende på utetemperatur). Obs! TimerGPS bör inte laddas i 
temperaturer under 0°C eller över +45°C. 
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GPS: 
Mycket exakt GPS- mottagare tillverkad av Fast Trax. 
 
Vibrator: 
Inbyggd vibrator meddelar föraren mellantider och knapptryck. 
 
Ljud: 
TimerGPS är försedd med ljudalarm för mellantider och knapptryck. 
 
Noggrannhet: 
+/- 2 % 
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