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INTRO  
 
Vi takker dig for dit valg og håber at ALFANO vil blive din trofaste makker når du dyrker karting. Den 
nye "ALFANO", starter med serienummer ( 9 - - - - ) er fremstillet på grundlag af omfattende og 
detaljerede betragtninger ud fra både et æstetisk og et teknisk synspunkt. Apparatet gør dig i stand 
til let at forbedre dine præstationer og forøger din fornøjelse i forbindelse med karting. 
 
Vi anbefaler dig at læse denne manual meget omhyggeligt, så du får størst mulig glæde af ALFANO's 
funktioner. 
 
ALFANO PRO  
 

- Helt nyt design 
- Stort display 
- ALFANO lap timing med mulighed for op til 3 split tider pr. omgang 
- Omdrejningstæller (forskellige visninger) maximum 26,000 rpm 
- Visning af hurtigste omgang, forskel fra hurtigste omgang, antal kørte omgange (max 98) og kørt tid. 
- Tællere til styring af tiden for op til 5 forskellige motorer 
- Motor temperatur (vand) « +0°C til +150°C eller +32°F til +302°F » (sensor Option) 
- Motor temperatur (topstykke) « +46°C til +299°C eller +115°F til +570°F » (sensor Option) 
- Infrarød output via PC (Software og downloading kit optiona) 
- Recording Mode “rec” (se kapitel 5°  RECORDING MODE “rec” ) 
 

 
Betjeningsvejledning 
 
Systemets opbygning 
 
ALFANO er monteret på rattet og betjenes ved hjælp af 2 trykknapper. De mest vigtige dele er et stopur, en 
omdrejnings tæller og en temperaturmåler. Laptimeren er forbundet til en magnetsensor, som er monteret i 
bundpladen på karten, Der kan også tilsluttes en temperatursensor i kølevandet eller en sensor mellem 
tændrøret og topstykket. Systemet er også forbundet til tændrørsledningen med en ledning. Denne sender 
impulser til omdrejningstælleren og tidstælleren for motoren. 
 
1°  BESKRIVELSE AF ALFANO OG MONTERING PÅ KARTEN  
 
ALFANO front 
 
Laptimeren har et display som er beskrevet i kap.2,2 trykknapper til venstre («1»  på figur 1) og til højre («2»  på figur 
1) samt en lille lampe som sender infrarøde signaler («M» på figur 1) for data overførsel til PC. 
 
ALFANO bagside 
 
Her findes stikkene til sensorerne og batteriholderen. De øverste stik er til magnetsensoren  («A» på figur 
2).  og det nederste er til temperatursensoren («B» på figur 2). Under disse to stik er der to huller hvor 
ledningen til omdrejningstælleren skal monteres i et loop («C» på figur 2). 
 
 
Montering af ALFANO 
 
ALFANO monteres på rattet ved hjælp af den medfølgende M8 møtrik og 2 røde gummiskiver, en på hver side af rattet, 
samt en sort hard plastskive som afstandsstykke mellem rattet og ALFANO. 
 
ADVARSEL!  For at undgå skader på kabinettet er det vigtigt at dette ikke er I berøring med rattet. 
 
Montering af magnetsensoren 
 



Magnetsensoren er monteret med en M6 bolt og møtrik til bundpladen. Sensoren skal monteres i 
kartens længderetning. (bolten skal være forrest)  
 
Montering af omdrejningssensoren 
 
Ledningen monteres I et loop («C» på figur 2).  på  ALFANO og fastgøres til tændkablet ved hjælp af den 
medfølgende plastik spiral. 
 
Montering af vand sensoren 
 
Sensoren monteres enten direkte i topstykket, i et T stykke på kølerslangen eller i Thermo-speed 
termostaten, så tæt på udløbet i topstykket som muligt.  
 
Montering af temperatursensor på topstykket 
 
Sensoren placers mellem tændrøret og topstykket. 
 
OBS ! Fjern skiven på tændrøret. 
 
Udskiftning af batteri. 
 
For at udskifte batteri skal man løsne de 2 skruer I dækslet over batteriholderen. Det brugte batteri kan nu fjernes og det 
nye monteres. Den positive pol (+) skal pege mod dækslet af batteriholderen. 
 
ADVARSEL! Pas på ikke at overspænde skruerne. Det kan ødelægge gevindet. Spænd kun til dækslet rammer 
huset.  
 
Anvend batterier af  type CR 2450. 
 
Et RESET er nødvendigt hver gang man skifter batterier (tryk på begge knapper i 2 sekunder). 
 
 
2°  BETJENING 
 
Tænde: 
 
Tryk begge knapper samtidigt I 2 sekunder. Når de slippes er systemet I STOP mode. Et underligt udseende display kan 
vises under denne procedure. Det er helt normalt. 
Denne procedure er nødvendig hvis der har været skiftet batteri eller hvis ALFANO "jammer" for eksembel på 
grund af motorforstyrrelser. 
 
 
Skift til START mode : 
 
ALFANO skal uden undtagelse altid  være I STOP mode. Når den er det vil den starte med at registrere første gang 
den passerer en magnetisk stribe ( der fremkommer små streger i displayet i stedet for nuller) 
 
OBS ! Ordet START eksisterer ikke i displayet. 
 
Tilbage til STOP mode : 
 
Tryk på den venstre knap (1) Eller vent 5 minutter efter kontakt med en magnetisk stribe. 
VIGTIGT: Hvis banen er udstyret med mere end en stribe og du ikke passerer 
Start/Målstregen, som den første, skal du trykke på den venstre knap lige før du 
passerer stregen. Ellers vil dine omgangstider være registreret ved den første stribe 
du passerer. 
 



Bedste omgang og højeste omdrejningstal : 
 
I STOP mode skal der kun trykkes på den højre knap ( 2) Tallene vises i 2 sekunder hver gang der trykkes på knappen. 
 
Indenfor disse 2 sekunder kan man skifte til Recording Mode “rec”  
(se kapitel  5°  RECORDING MODE “rec” ) 
 
 
Slukke : 
 
Undlad at aktivere ALFANO yderligere, køre over magnetstriber eller starte motoren (hvis 
omdrejningstælleren er monteret) så slukker den selv efter 10 minutter. 
 
 
 
 
3°  DISPLAY (Figur 1)  
 
A LAP TIMER 
 

I START mode  : 
 

Tiden for hver omgang bliver vist, på hele den efterfølgende omgang. Tiden vises i minutter, sekunder 
og hundrededele  The display is in minutes, seconds and hundredths of a second as soon as a lap is 
completed and during the next lap. 
 

I STOP mode : 
 

Den sidst kørte omgang vises. 
 

 
 
I RECALL mode : 
  

Den hurtigste omgang  efterfulgt af alle de andre omgangstider med tilhørende information. 
 

Split tider (Kun i RECALL mode) : 
   

På baner med 2 eller 3 striber vil tiderne mellem hver stribe også blive vist « line A ».  (Se kapitel 4°, Sub-
Menu -1- ) 

 
 
B Omdrejningstæller 
 

I START mode : 
  

Systemet har 2 måder at vise omdrejningstallet på: « M » eller « D » 
 

M = MAXIMUM, det højeste omdrejningstal på en omgangen. tallet vises på hele den efterfølgende 
omgang. 

D =DIREKTE,  det øjeblikkelige omdrejningstal vises 
 
I RECALL mode : 
  

Det højeste omdrejningstal for hver omgang vises. 
 
C BEDSTE TID 
 



En pil vises I forbindelse med visning af bedste omgang. 
 
D HØJESTE OMDREJNINGSTAL 
 

En pil vises I forbindelse med det højeste omdrejningstal. 
 
E MOTOR TEMPERATUR 
 

I START eller STOP mode : 
 

Den direkte målte temperatur vises hele tiden. 
Fra « +0°C til +150°C eller fra +32°F til 302°F » for vand temperatur 
Fra « +46°C til +299°C eller fra +115°F til 570°F » for topstykke temperatur. 

  Under eller over disse temperaturer vises LO eller HI  
 
I RECALL mode : 
 
     Den maksimale temperatur på hver omgang vises. 

 
 
 

 
F MOTOR TEMPERATUR ALARM 
 

Hvis den indstillede temperatur overskrides dukker en sort cirkel op omkring termometeret. 
 
 
G TÆLLER FOR KØRT TID MED MOTOR 
 

Den kørte tid vises i timer og minutter. Vælg den ønskede tæller og nulstil den eventuelt. Der er 5 tællere. 
Tællerens nummer vises på « LINIE H ». Tiden opdateres hele tiden når systemet er i både i START eller 
STOP mode. 
HUSK : 
Omdrejningstælleren skal være tilsluttet  (se kapitel 1° “Montering af 

omdrejningssensoren”) 
 

 
H MOTOR NUMMER 
 

Dette er en god feature hvis flere motorer anvendes. Her kan holdes styr på op til 5 motorer. 
 
 
I TOTAL TID 
 

Den total kørte tid I timer og minutter. 
 
 
J Antal træningpas / heat (ETAP) 
 

Displayet viser antallet af kørte sessions. Der tælles hver gang systemet går fra STOP til START mode.  
 
 
K DIFFERENCE TIL BEDSTE TID 

Diffrencen til bedst kørte omgang bliver vist på denne linie « linje K » ( maximum  9 sekunder og 99 
hundrededele af et sekund, over dette vises 3 streger).  Eksembel : (Figur 3) 

 
 
L OMGANGS NUMMER 



 
Her vises antal kørte omgange 

 
 
 
4°  SE RESULTATER OG KONFIGURATION 
 
 

Resultater og mest vigtig instruktion findes i Menu 1, som er opdelt i 5  Under Menuer. 
   

- 1 - RECALL  
- 2 - RECALL, RESET og valg mellem 5 motor tidstællere. 

              - 3 - PRINT VIA PC 
- 4 - RESET 
- 5 - Adgang til 2nd MAIN MENU, ENGINE “RPM” GRAPHICS og SYSTEM CONFIGURATION  

 
 

   2nd Main Menu, som er opdelt i 7 under menuer. 
  

       - 6 - ENGINE “RPM” GRAPHICS 
  - 7 - OMDREJNINGSTÆLLER INDSTILLING: M eller D 
  - 8 - MOTOR TYPE (1 takt, 2 takt, 4 takt og 8 takt) 
  - 9 - ANTALLET AF MAGNETSTRIBER 1, 2, eller 3 ( spørg på banen hvor mange striber den er 

installeret med) 
 - 10 - TEMPERATUR SENSOR TYPE og MÅLING I CELSIUS eller FAHRENHEIT  
 - 11 - MOTOR TEMPERATUR ALARM INDSTILLING. 
 - 12 - RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGERNE. 

 
NOTE : Med den venstre trykknap ( nr. 1 ) bladrer du fra den ene sub-menu til den anden. Med den højre 
trykknap ( nr. 2 ) indstiller du dit valg i hver sub-menu. HUSK : For at gore det lettere er nummeret på den 
sub-menu du befinder dig i, angivet med nummer I displayet, undtagen sub-menu 1 “MAIN RECALL”  

 
 
Unit Working  Flowchart for the 2 Main Menus and the 12 Sub-Menus 

 
Laptimeren skal være i STOP mode : 

 
1. tryk på den venstre knap bringer dig til: Main Menu 1,  sub-menu - 1 - :MAIN RECALL: “recall” 
 

Displayet viser de data der er gemt fra  den bedste omgang. For hver efterfølgende tryk på den højre knap 
vil ALFANO vise de gemte data startende med den 1. omgang. 

 
Visning af splittider. 

 
a) Hvis tiden mellem tryk på den højre knap er kortere end 3 sekunder vil kun den totale omgangstid blive 

vist, ikke splittiderne. 
 
b) Hvis tiden mellem tryk på den højre knap er mere end 3 sekunder vil splittiderne automatisk blive 

vist efter totaltiden. Tiderne vises i cyklus. Eksembel (figur 4). 
 
2. tryk på den venstre knap bringer dig til: Main Menu 1, sub-menu - 2 - : Tæller for kørt tid med op til 5 motorer: 
“motor” 
 

“MOTOR” vises I displayet sammen med serienummeret på din ALFANO.Systemet har 5 tælleværker. 
Tælleren viser den kørte tid i timer og minutter. Vælg den ønskede tæller med den højre knap. Hold den 
højre knap nede i 3 sekunder hvis du vil nulstille en tæller. Kun den tæller som vises i displayet 
nulstilles. 

 
 



3. tryk på den venstre knap bringer dig til: Main Menu 1, sub-menu - 3 - :PRINT: “print” 
 

“PRINT” vises I displayet sammen med serienummeret på din ALFANO. Tryk på den højre knap 
og laptimeren begynder at downloade de gemte data via det infrarøde øje mellem de to 
trykknapper. BEMÆRK:  Hver ALFANO har sit eget unikke serienummer, som skal anvendes i 
forbindelse med brug af ALFANO VUE software ( dette er brugerlicensen ). 

 
 
4. tryk på den venstre knap bringer dig til: Main Menu 1, sub-menu - 4 - :RESET: “reset” 
 

“RESET” vises i displayet sammen med serienummeret. Et tryk på den højre knap sletter de gemte data. 
Dette ses ved at displayet viser en kort animation mens sletningen pågår. Når sletningen er færdig går 
ALFANO til " STOP " mode og er klar til brug igen,  
BEMÆRK: RESET har ingen indflydelse på indstillingen af ALFANO, ligesom drifttids tællerne 

heller ikke slettes. 
 
 
5. tryk på den venstre knap bringer dig til: Main Menu 1, sub-menu - 5 –  
 
ADGANG TIL MAIN MENU 2 : 
THE ENGINE “RPM” GRAPHICS AND SYSTEM CONFIGURATION “Conf SYSt - recall motor” 
 

- Tryk på den højre knap som bringer dig til: Main Menu 2. 
- Tryk på den venstre knap hvis du vil tilbage til: STOP  Mode . 

 
 
 
MAIN MENU - 2 – 
 
 
Dit tryk på den højre knap har givet dig adgang til: Main Menu 2, hvor du nu befinder dig i: Sub-Menu - 6 - 
: 
ENGINE “RPM” GRAPHICS “recall motor” 
 

Oversættelse følger.This option is a numerical graphic. It gives you the running time for each 640 
RPM bracket, this being calculated for the best lap time.  The 1st bracket is between 5,120rpm and 
5,760 rpm. The last bracket between 24,320 rpm and 24, 960 rpm. (For a total of 31 brackets). 

 
 
2. tryk på den venstre bringer dig til: Main Menu 2, sub-menu -7- :  Indstilling af omdrejningstælleren : M eller D 
“Conf    dSPL” 

 
Vælg « M » eller « D » ved hjælp af den højre knap 
 
M = MAXIMUM,  viser det højeste omdrejningstal før sidst kørte omgang. 

Omdrejningstallet vises på hele den efterfølgende omgang.  
 

D = DIREKTE, det aktuelle omdrejningstal vises.  
 
 
3. tryk på den venstre knap bringer dig til: Main Menu 2, sub-menu - 8 - : 
MOTOR TYPE (1 takt, 2 takt, 4 takt, 8 takt) “Conf Stro” 
 

Med den højre knap vælger du din type tænding: 
   1 takt = nummer 2 og 4 er slukket 
   2 takt = kun nummer 2 er tændt 
   4 takt = kun nummer 4 er tændt  
   8 takt = nummer 2 og 4 er tændt 



ADVARSEL: Forkert indstilling vil føre til forkerte data. 
 
 
4. tryk på den venstre knap bringer dig til: Main Menu 2, sub-menu - 9 - : 
ANTALLET AF MAGNETISKE STRIBER : 1, 2, ELLER 3  “Conf Sect” 
 

Vælg med den højre knap antallet af magnetiske striber som er i banen. Hvis denne indstilling ændres vil 
systemet automatisk udføre  RESET og vende tilbage til STOP. 
ADVARSEL:  Forkert indstilling vil uundgåligt fore til forkerte data. 

 
 
5. tryk på den venstre knap bringer dig til: Main Menu 2, sub-menu -10 - : 
TEMPERATUR SENSOR TYPE og MÅLING I CELSIUS ELLER FAHRENHEIT: 
“Conf  T1 C, T2 C, T1 F or T2 F” 
 
Med den højre knap vælger du sensor typen og måleenheden: 

T1°C = Vand temperatur sensor målt i CELSIUS 
T2°C = Topstykke temperatur sensor målt i CELSIUS 
T1°F = Vand temperatur sensor målt i FAHRENHEIT 
T2°F = Topstykke temperatur sensor målt i FAHRENHEIT 

 
 
6. tryk på den venstre knap bringer dig til: Main Menu 2, sub-menu - 11 - : 
MOTOR TEMPERATUR ALARM INDSTILLING. “Conf ALAr” 
 
Med den højre knap indstiller du den temperatur hvor du vil have en advarsel, hvis denne overskrides. 
Hvis du holder knappen nede "scroller" den hurtigt. 
 
 
7. tryk på den venstre knap bringer dig til: Main Menu 2, sub-menu - 12 - : 
RESET TIL FABRIKSINDSTILLING : “Conf dEFt” 
 
Med et tryk på den højre knap vender laptimeren tilbage til nedenstående konfiguration: 

- D : Direkte omdrejningstæller 
- 2 : 2 takt 
- 1 Stribe : 1 Magnetisk Stribe I banen. 
- T1°C : Vand temperatur sensor i CELSIUS 
- 50° :Temperatur alarm. 

 
 

I alle menuer vil ALFANO vende tilbage til STOP mode, hvis trykknapperne ikke aktiveres i mere end 
120 sekunder. 
 

5°  RECORDING MODE “rec” 
 

 
Denne option kan kun anvendes I forbindelse med original software (ALFANO_VUE 1.1).  Dette giver dig 
mulighed for at gemme motoromdrejningerne i 6’36’’80 hundrededele af et sekund hvert 0.2 sekund. Dette 
forsyner dig med følgende data: 
 

1) hele omdrejningsforløbet på et hvilket som helst sted på banen. 
2) Køretøjets accelleration. 
 

 
Således skifter du  ALFANO PRO til RECORD mode “ rec”? 
 
Før du ønsker adgang til denne mode skal du sikre dig at antallet af striber er indstillet korrekt i LAP TIMING 
Mode.   



ADVARSEL: Forkert indstilling vil fore til forkerte data. 
 
Først skal du bringe ALFANO PRO i position : "Bedste tid og maximum omdrejningstal af alle gemte omgange”. (Se: 
Kapitel 2 "BETJENING"). Displayet vises i 2 sekunder. 
Inden for disse 2 sekunder skal du trykke på den venstre knap for at starte denne funktion i ALFANO PRO.  
 
RECORDING (rec) 
 
 
 
  
 
 
BETJENING 
 
For at sikre at ALFANO er indstillet korrekt vises antallet af striber med streger (til venstre for STOP). Tryk på den 
højre knap (2) og STOP slukker: "optagelsen" starter når du passerer den første magnetiske stribe. 
HVIS DU TRYKKER PÅ DEN HØJRE KNAP UNDER "OPTAGELSEN" STARTER SYSTEMET PÅ EN NY 
OPTAGELSE FRA NUL. ALT TIDLIGERE SLETTES. 
 
 
Skift til STOP mode (slutte "optagelsen") 
 

1)  Når memory er fuld (tælleren viser: 6’36’’80) går systemet automatisk I STOP mode. 
2)  Tryk på den venstre knap og systemet går I STOP mode og "optagelsen" stoppes. 

 
 
Overførsel af "optagelsen" til PC 
 

Hvis der trykkes på den venstre knap (1) i STOP mode vil displayet vise "PRINT" sammen med 
serienummeret på din ALFANO PRO. Bekræft med et tryk på den højre knap (2). Nu overføres data via den 
infrarøde pen som er tilsluttet PC. 

 
 
Afbryd record mode og vend tilbage til laptimer mode for ALFANO PRO 
 

Hold begge knapper nede i 2 sekunder. 
 
 
 

BEMÆRK: 
 

Når ALFANO PRO arbejder med denne option mister du alle data som er gemt i lapimer mode, simpelthen fordi 
den totale memory er nødvendig til optagelsen. Ligeledes slettes alle data i RECORDING MODE “rec”, når 
ALFANO PRO forlader RECORDING MODE “rec”.  
Følgende er synligt på displayet når ALFANO PRO er i RECORDING MODE “rec”: 

OMDREJNINGSTÆLLER  r (D), motor tids tæller, motor nummer, motor temperatur og alarmen for høj temperatur. 
 
 
6° SIKKEHEDS ANVISNINGER  
 
 
VED MONTERING AF ALFANO, vær opmærksom på at kabinettet ikke er I kontakt med rattet for at forhindre 

skader på kabinettet. 
 
Udskiftning af batteri, vær opmærksom på ikke at overspænde skruerne. Spænd kun til dækslet nøjagtig berører 

kabinettet. Batteri:CR2450 
 



Montering af de rode beskyttelseshætter er absolut nødvendigt hvis et af stikkene ikke benyttes. Dette er for at holde 
kontakterne rene og vandtætte. 

 
I meget kraftig regn  skal stikkne beskyttes mod vandindtrængen for at sikre problemfri brug af din ALFANO. Hvis 

der alligevel er kommet vand i stikkene er der fare for at ALFANO ikke modtager impulser fra den magnetiske 
stribe, hvilket medfører forkerte temperaturangivelser i displayet. Stikkene skal blot tørre og systemet vil fungere 
igen.  

 
 
6° BANER MED MAGNETISKE STRIBER 
 
KIG FORBI VORES HJEMMESIDE : www.alfano.dk 
 
 
 
7. PRODUKT ÆNDRINGER  
 
Funktionsbeskrivelser I denne manual er kun at regne som information. For at leve op til den seneste tekniske udvikling 
forbeholder fabrikanten sig ret til  udføre ændringer i funktioner m. v. uden  at underrette forbrugerne.. 
 
 
8° GARANTI 
 
Produktet er beregnet til konkurrencebrug. Alle elektroniske nedbrud, brud på kabinettet og skader på kabler som opstår 
I forbindelse med sammenstød er ikke dækket af garantien. Ligeledes bortfalder garantien hvis ALFANO har været 
åbnet..  Kun fabrikanten kan afgøre ansvaret i forbindelse med skader eller deffekter af enhver slags. Der ydes 1 års 
garanti for produktionsfejl. ( faktura gælder som garantibevis)  

 
 
GOD FORNØJELSE OG KØR FORNUFTIGT 
 
PRO MOTOR v/ Peter Mikkelsen 
+45 4030 9720 
info@alfano.dk 
www.alfano.dk 
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