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1. Introduktion  
 
Tak fordi du valgte ALFANO PRO.  
 
Du vil i løbet af kort tid opleve, at ALFANO PRO er i stand til at hjælpe dig til at blive hurtigere og 
mere effektiv under din træning. På længere sigt vil det føre til, at du kan forbedre dine præstationer i 
de løb du deltager i. 
Vi har designet din nye laptimer udfra både praktisk erfaring og teknisk viden så du kan få mest muligt 
udbytte af den. 
 
Din nye laptimer har følgende specifikationer :  

 Helt nyt design 
 Stort display 
 Laptime visning  

- Hurtigste omgang 
- Forskel fra hurtigste omgang 
- Antal kørte omgange (max 98) 
- Kørt tid. 
- 3 split tider pr. omgang (afhænger af banen) 

 Omdrejningstæller - max 26.000 omdrejninger pr minut. 
 Motor temperatur – vand eller topstykke (kræver sensor - ekstra tilbehør) 
 Tællere til styring af tiden for op til 5 forskellige motorer 
 infrarød output via PC (kræver software + pen - ekstra tilbehør) 

  
I denne manual gennemgår vi ALFANO PRO’s funktioner og hvordan du installerer den på din kart. 
 
Vi anbefaler dig, at læse denne manual meget omhyggeligt, så du får størst mulig glæde af ALFANO 
PRO's funktioner. 
 
 
1.1 Manualens opbygning 
Vi har opbygget manualen i afsnit som beskriver de forskellige områder af ALFANO PRO. I de enkelte 
afsnit vil du møde 3 typer af markeringer i teksten. 
 
OBS !  Denne type af markering betyder at der er særlige forhold som du bør være 

opmærksom på. 
 
ViGTiGT ! Denne type af markering betyder, at du skal følge vores anbefalinger for at få fuld 

udbytte af din ALFANO PRO. 
 
ADVARSEL! Denne type af markering betyder at du skal være meget opmærksom ellers 

beskadiger du din ALFANO PRO. 
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1.2 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 at udføre ændringer i funktioner m. v. uden  at 
underrette forbrugerne. 
 
 
 
1.3 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 PRO'en  har været åbnet. Kun fabrikanten kan afgøre ansvaret i forbindelse 
med skader eller defekter af enhver slags. Der ydes 1 års garanti for produktionsfejl. ( faktura gælder 
som garantibevis) 
 
1.4 Sikkerhedsanvisninger  
Her følger en række sikkerhedsforskrifter du skal følge for at bevare garantien samt for at få mest 
mulig glæde af din ALFANO PRO. 
 
Montering  

Når ALFANO PRO’en monteres, skal det ske på en sådan måde at kabinettet ikke er i kontakt med 
rattet ellers opstår der skader på kabinettet. 

 
Bruger du ikke et af stikken på bagsiden af ALFANO PRO, skal den røde beskyttelseshætte blive 
siddende på, for at holde kontakterne rene og vandtætte. 

 
Udskiftning af batteri 

Vær opmærksom på ikke at overspænde skruerne. Spænd kun til dækslet nøjagtig berører kabinettet.  
 
Der må kun anvendes batteri af typen: CR2450 
 

Regnvejr  
I meget kraftig regn skal stikkene beskyttes så vandet ikke trænger ind, for at sikre problemfri brug 
af din ALFANO PRO. Hvis der alligevel er kommet vand i stikkene er der fare for at ALFANO 
PRO'en ikke modtager impulser fra den magnetiske stribe, hvilket medfører forkerte 
temperaturangivelser i displayet. Stikkene skal blot tørre og systemet vil fungere igen. 

 
God fornøjelse og kør fornuftigt 
 
Med venlig hilsen 
 
PRO MOTOR  
V/ Peter Mikkelsen 
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2. Systemets opbygning 
 
ALFANO PRO'en er monteret enten på eller i rattet og betjenes ved hjælp af 2 trykknapper. De 
vigtigste dele er et stopur, en omdrejningstæller og en temperaturmåler.  
 
Laptimeren (stopuret) er forbundet til en magnetsensor, som er monteret på kartens bundpladen. Når 
magnetsensoren passerer banens magnet, registrerer din ALFANO PRO omgangstid eller splittid.  
 
Temperatursensoren tilsluttes til enten kølevandet eller som en sensor mellem tændrøret og topstykket 
(ekstra udstyr).  
 
Omdrejningstælleren er forbundet til tændrørsledningen via en ledning, herfra registreres impulserne af  
omdrejningstælleren og tidstælleren for motoren. 
 
2.1 ALFANO PRO - forside 
 
Laptimerens forside består af et display, 2 knapper og en 
lille lampe. Display funktionerne vil blive gennemgået i 
afsnit ”Display funktioner”.  
 
De 2 trykknapper (1. og 2. på figur 1) bruges til at skifte 
mellem laptimerens funktioner.  
 
Den lille lampe (M på figur 1) bruges når de data 
ALFANO PRO'en  har opsamlet ønskes overført til en PC 
via et infrarødt signal. 

Figur 1.  
 
2.2 Display funktioner  
Her finder du en gennemgang af hvad displayet viser dig. Bogstaverne i ( ) kan du finde på figur 1. 
 
Afsnittene er opdelt i 3 underafsnit  START,  STOP og RECALL mode, da de enkelte funktioner kan 
have forskellige underfunktioner alt efter hvilke mode du har sat ALFANO PRO'en i. Er en af de 
nævnte mode ikke nævnt under et afsnit, er det fordi der ikke bliver vist data i denne mode under 
funktionen 
 
2.2.1 Laptimer (A) 
 
START mode : 

Displayet viser din omgangstid i minutter, sekunder og hundrededele. Omgangstid vises så snart 
du har fuldført en omgang og hele den efterfølgende omgang. 
  

STOP mode : 
Den sidst kørte omgang vises. 
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RECALL mode : 

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

OBS !  Split tider (kun i RECALL mode) - på baner med 2 eller 3 magnet striber vil tiderne 
mellem hver stribe også blive vist « line A ».  (Se kapitel 4°, Sub-Menu -1- ) 

 
 
2.2.2 Omdrejningstæller (B) 
 
START mode : 
 Systemet har 2 måder at vise omdrejningstallet på: « M » eller « D » 
 

M = MAXIMUM Højeste omdrejningstal på en omgang,  tallet vises på hele den efterfølgende 
omgang. 

D = DIREKTE  Motorens aktuelle omdrejningstal vises 
 
RECALL mode : 

Det højeste omdrejningstal for hver omgang vises. 
 
2.2.3 Bedste tid (C ) 
 
En pil vises i forbindelse med visning af bedste omgang. 
 
2.2.4 Højeste omdrejningstal (D) 
 
En pil vises i forbindelse med det højeste omdrejningstal. 
 

Figur 1. 2.2.5 Motor temperatur (E) 
 
START eller STOP mode: 
 Motorens temperatur vises hele tiden. 
 
 Temperatur visningen afhænger af hvilke indstillinger du benyttede under opsætningen af din 

ALFANO PRO. Displayet kan vise en temperatur i et af følgende 4 intervaller: 
 
 Vandtemperatur:  +0°C til +150°C  
  +32°F til +302°F 
 Topstykketemperatur: +46°C til +299°C  
  +115°F til 570°F 
 
 Ud for temperaturen vises LO eller Hi (LO = Low og Hi = High) afhængig af den temperatur du 

har indlagt under opsætningen af din Laptimer. 
 
RECALL mode : 
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 Den maksimale temperatur på hver omgang vises. 
 
2.2.6 Motor temperatur alarm (F) 
 
Hvis den aktuelle motor temperatur overstiger den max temperatur du har valgt ved opsætningen   - 
motorens max temperatur -  vil der dukke en sort cirkel op omkring termometeret. 
 
2.2.7 Tæller for kørt tid med motor (G) 
 
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 uanset om systemet er i  
START eller STOP mode. 
 
OBS !  Omdrejningstælleren skal være tilsluttet  (se kapitel 1° “Montering af 

omdrejningssensoren”) 
 
2.2.8 Motor nummer (H) 
 
Dette er en god feature, hvis flere motorer anvendes. Din ALFANO PRO kan holde styr på op til 5 
motorer. 
 
2.2.9 Total tid (i) 
 
Den total kørte tid i timer og minutter. 
 
2.2.10 Antal træningpas / heat (J) 
 
Displayet viser antallet af kørte sessions. Der tælles hver gang systemet går fra STOP til START 
mode.  
 
 
2.2.11 Difference til bedste tid (K) 
 
Differencen mellem hidtil hurtigste omgang og netop 
kørte omgang bliver vist på denne linie «linje K » ( 
maximum  9 sekunder og 99 hundrededele af et sekund, 
over dette vises 3 streger).  Eksempel : (Figur 3) 
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2.2.12 Omgangs nummer (L) 
 
Her vises antal kørte omgange 

 
 
2.3 ALFANO PRO - bagside 
 
På bagsiden findes 3 stik til sensorer og her finder du også 
batteriholderen. På figur 2 finder du angivelse af hvor stikkene er 
placeret. 
 
A. Magnetsensoren (øverste stik).  
B. Temperatursensoren (nederste stik). 
C. Omdrejningstælleren (under A og B stikkene er der to huller hvor 

ledningen skal monteres i et loop). 
 
 
 
2.4 Baner med magnetiske striber 
 
I alle baner i Danmark er der fræset magnetstriber ned i banen, så du kan bruge din ALFANO PRO. 
 
Kig forbi vores hjemmeside www.alfano.dk  , hvis du ønsker at se hvor mange split tider de forskellige 
baner kan give dig. 
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3. Montering af ALFANO PRO 
 
ALFANO PRO'en monteres på rattet ved hjælp af den medfølgende M8 møtrik og 2 røde gummiskiver, 
en på hver side af rattet. Den sorte hårde plastskive anvendes som afstandsstykke mellem rattet og 
ALFANO PRO'en. 
 
ADVARSEL! For at undgå skader på kabinettet er det vigtigt at dette ikke er i berøring med 

rattet. 
 
 
3.1 Montering af magnetsensoren 
 
Magnetsensoren er monteret med en M6 bolt og møtrik til bundpladen. Sensoren skal monteres i 
kartens længderetning.  
 
ViGTiGT ! Bolten skal være forrest 

 
3.2 Montering af omdrejningssensoren 
 
Ledningen monteres i et loop (C på figur 2).  på  ALFANO PRO'en og fastgøres til tændkablet ved 
hjælp af den medfølgende plastikspiral. 
 
3.3 Montering af vandsensoren 
 
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.  
 
3.4 Montering af temperatursensor på topstykket 
 
Sensoren placeres mellem tændrøret og topstykket. 
 
OBS !  Fjern skiven på tændrøret. 

 
3.5 Udskiftning af batteri. 
 
For at udskifte batteriet 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.  
 
Det er nødvendigt at trykke på RESET hver gang du skifter batterier (tryk på begge knapper i 2 
sekunder). 
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3.5.1 Anvend batterier af type CR 2450. 
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4. Ibrugtagning  
 
4.1 Tænde 
 
Tryk begge knapper (1 & 2) 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. 
 
OBS !  Denne procedure er nødvendig hvis der 

har været skiftet batteri eller hvis 
ALFANO PRO'en  "jammer" for 
eksempel på grund af 
motorforstyrrelser. Figur 1. 

 
 
4.2 Skift til ”START” mode 
 
ALFANO PRO'en skal altid være i ”STOP” mode inden kørsel påbegyndes. 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 på displayet. 

 
 
4.3 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 magnetstribe, og du ikke passerer 

Start/Målstreg magnetstriben som den første, skal du trykke på den venstre knap lige 
før du passerer stregen. Ellers vil dine omgangstider være registreret ved den første 
magnetstribe du passerer. 

 
4.4 Bedste omgang og højeste omdrejningstal : 
 
Når ALFANO PRO er 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  6) 
 
ADVARSEL! Pas på ikke at trykke på knap (1) i de 2 sekunder tallene vises – gør du det, 

slettes alle dine omgangstider m. v.  
 
4.5 Slukke 
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Undlad at aktivere ALFANO PRO trykknapperne, køre over magnetstriber eller starte motoren (hvis 
omdrejningstælleren er monteret), så slukker den selv efter 10 minutter. 
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5. Opsætning og betjening 
I dette afsnit gennemgår vi menuerne i laptimerne, her får du et overblik over hvordan opbygningen er 
og hvordan du navigerer rundt i menuernes punkter. 
  
5.1 Menu struktur 
Din ALFANO PRO har indbygget følgende menu struktur : 
 

- 1 - RECALL  
- 2 - RECALL, RESET 
- 3 - PRINT 
- 4 - RESET 
- 5 - UNDERMENU  

- 6 - ENGINE “RPM” GRAPHICS 
- 7 - OMDREJNINGSTÆLLER INDSTILLING 

Figur 1. - 8 - MOTOR TYPE 
- 9 - ANTALLET AF MAGNETSTRIBER 
- 10 - TEMPERATUR SENSOR TYPE OG MÅLING I CELSIUS ELLER FAHRENHEIT  
- 11 - MOTOR TEMPERATUR ALARM INDSTILLING. 
- 12 - RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGERNE. 

 
Du navigerer i menuen med trykknapperne (1) og (2) se figur 1. princippet er at du med den venstre 
trykknap (1) bladrer fra det ene menupunkt til det andet. Med den højre trykknap (2) foretager du  dit 
valg i menupunktet. 
 
Menu strukturen er opbygget med en hovedmenu (funktionerne 1 – 5) og en Undermenu (funktionerne 
6 – 12). 
 
VIGTIGT ! I alle menuer vil ALFANO'en vende tilbage til ”STOP” mode, hvis trykknapperne 

ikke aktiveres i mere end 120 sekunder. 
 

OBS !  For at gøre det lettere for dig at finde rundt, viser ALFANO PRO'en  nummeret på det 
menupunkt du befinder dig i. Eneste undtagelse er menu punkt 1 “MAIN RECALL” 

 
 
5.2 Hovedmenu – betjening (MENU 1) 
Hovedmenuen består af 4 funktioner – ”RECALL”, ”RECALL RESET” (se data pr. omgang), 
”PRINT” (gem/udskriv data på PC), ”RESET” (nulstille) – det er de funktioner du bruger i den daglige 
træning. Funktion 5 giver adgang til opsætningsmenu (Undermenu - MENU 2). 
 
Her følger en gennemgang af, hvordan du bruger de enkelt funktioner i hovedmenuen – samt en 
beskrivelse af hvad den enkelte funktion fortæller dig. 
  
VIGTIGT !  Laptimeren skal være i STOP mode under alle de følgende handlinger 
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5.2.1 Menu 1 – funktion 1( MAIN RECALL: “recall”) 
Når du trykker 1 gang på den venstre knap (1) bringer det dig til MAIN RECALL: “recall” 
 
Displayet viser de data der er gemt fra den bedste omgang. For hver efterfølgende tryk på den højre 
knap vil ALFANO PRO'en 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. Se 
eksemplet i figur 4. 

 
 
5.2.2 Menu 1 – funktion 2 (“motor”) 
Når du trykker 2 gange (kun en gang hvis du kommer fra menupunktet oven for) på den venstre knap 
(1) bringer det dig til tælleren for hvor lang tid du har kørt med motoren  (Alfano Pro kan holde styr på 
op til 5 motorer) 
 
“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. Ønsker du at slette tælleren se advarsel. 
 
ADVARSEL! Holder du den højre knap (2) nede i 3 sekunder, nulstilles den tæller som vises i 

displayet. 
 
 
5.2.3 Menu 1 – funktion 3 (PRINT: “print”) 
Når du trykker 3 gange (kun en gang hvis du kommer fra menupunktet oven for) på den venstre knap 
(1) bringer det dig til PRINT: “print”. 
 
“PRINT” vises i displayet sammen med serienummeret på din ALFANO PRO. Tryk på den højre knap 
(2) og laptimeren begynder at overføre de gemte data via det infrarøde øje mellem de to trykknapper.  
 
OBS !  Hver ALFANO PRO har sit eget unikke serienummer.  

Du skal anvende en særlig pen (ekstra udstyr) til overførslen til PC, almindelig 
infrarød port på en PC virker ikke. 
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5.2.4 Menu 1 – funktion 4 (RESET: “reset”) 
Når du trykker 4 gange (kun en gang hvis du kommer fra menupunktet oven for) på den venstre knap 
(1) bringer det dig til RESET: “reset”. 
 
”RESET” vises i displayet sammen med serienummeret. Et tryk på den højre knap (2) sletter de gemte 
data. Dette ses ved at displayet viser en kort animation mens sletningen pågår. Når sletningen er færdig 
går ALFANO PRO'en til " STOP " mode og er klar til brug igen. 
 
OBS !  ”RESET” har ingen indflydelse på grundindstillingen af ALFANO PRO'en, ligesom 

drifttids tællerne heller ikke slettes. 
 
 
5.2.5 Menu 1 – funktion 5 (Adgang til undermenuen - Sub-menu - 5 -) 
Når du trykker 5 gange (kun en gang hvis du kommer fra menupunktet oven for) på den venstre knap 
(1) bringer det dig til Sub-menu - 5 -. 
 
Du skal nu trykke på den højre knap (2) for at få adgang til undermenuen (punkterne 6-12). 
 
OBS !  Hvis du ikke vil ind i under menuen tryk en gang mere på den venstre knap (1) og du 

vil automatisk komme retur til STOP mode. 
 
 
5.3 Undermenu - opsætning (MENU 2) 
Undermenuen indeholder funktionerne 6 til 12, der bruges til at opsætte din ALFANO PRO så den 
passer til dig og din motor.  
 
Via funktion 5 i Hovedmenuen får du adgang til opsætning af din ALFANO PRO. 
 
Princippet er det samme, du bruger den venstre knap (1) til at bevæge dig mellem de forskellige 
punkter og den højre knap (2) til at foretage dine valg med. 
 
Her følger en gennemgang af, hvordan du bruger de enkelt funktioner i hovedmenuen – samt en 
beskrivelse af hvad den enkelte funktion fortæller dig. 
 
VIGTIGT !  Laptimeren skal være i STOP mode under alle de følgende handlinger 

 
 
5.3.1 Menu 2 – funktion 6 (ENGINE “RPM” GRAPHICS - “recall motor”) 
Når du trykker fem gange på den venstre knap (1)  – står du på menupunkt 5 i Hovedmenuen (MENU 
1) – tryk en gang på den højre knap (2), det bringer dig til “CONF SYST - recall motor”   
 
 
ENGINE “RPM” GRAPHICS “recall motor” 
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Dette valg er en numerisk tabel , du får vist kørt tid indenfor hvert interval af 640 omdrejninger pr. 
minut udregnet på den bedste omgang, Det første interval er mellem 5120 - 5760 rpm . Det sidste 
interval er mellem 24320 - 24960 rpm (der er i alt 31 intervaller) Tryk på højre tast for at bladre 
igennem de 31 intervaller. Præsentationen af disse værdier er væsentligt bedre ved anvendelse af 
softwaren til overførsel til PC.    
 
 
5.3.2 Menu 2 – funktion 7 (“Conf  dSPL”) 
Når du trykker 2 gang (kun en gang hvis du kommer fra menupunktet oven for) på den venstre knap (1) 
bringer det dig til “Conf  dSPL”. 
 
Her indstilles omdrejningstælleren til om den skal vise maksimum eller de aktuelle omdrejninger. 

 
Du skal vælge mellem « M » eller « D » ved hjælp af den højre knap (2). 

 
M = Maksimum, viser det højeste omdrejningstal før sidst kørte omgang. Omdrejningstallet 

vises på hele den efterfølgende omgang.  
D = Direkte, det aktuelle omdrejningstal vises hele tiden.  

 
 
5.3.3 Menu 2 – funktion 8 (“Conf  Stro”) 
Når du trykker 3 gang (kun en gang hvis du kommer fra menupunktet oven for) på den venstre knap (1) 
bringer det dig til “Conf  Stro”. 
 
Her indstilles hvilken motortype du køre med, din ALFANO PRO har mulighed for at indstilles til 
følgende motor typer (1 takt, 2 takt, 4 takt, 8 takt). 
 
Du skal vælge din tændingstype mellem følgende muligheder ved hjælp af den højre knap (2). 
 
 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 i displayet. 

 
 
5.3.4 Menu 2 – funktion 9 (“Conf  Sect”) 
Når du trykker 4 gang (kun en gang hvis du kommer fra menupunktet oven for) på den venstre knap (1) 
bringer det dig til “Conf  Sect”. 
 
Her indstilles hvor mange magnetstriber der finde på den bane du kører på. Antallet af magnetstriber 
afhænger af hvor mange mellem tide du får på dit display. 
 
Du skal vælge mellem 1, 2 eller 3 ved hjælp af den højre knap (2). 
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VIGTIGT ! Når du ændre denne indstilling vil systemet automatisk udføre RESET og vende 

tilbage til STOP. 
 
ADVARSEL! Forkert indstilling vil føre til forkerte data i displayet. 

 
 
5.3.5 Menu 2 – funktion 10 (“Conf  T1 C, T2 C, T1 F or T2 F”) 
Når du trykker 5 gang (kun en gang hvis du kommer fra menupunktet oven for) på den venstre knap (1) 
bringer det dig til “Conf  T1 C, T2 C, T1 F or T2 F”. 
 
Her indstilles hvordan temperatur skal registreres. Der er i alt 4 indstillings muligheder – 2 muligheder 
inden for celsius (Vand eller topstykke) og 2 muligheder inden for fahrenheit (Vand eller topstykke).  
 
OBS !  Dit valgt afhænger af den sensortype (ekstra udstyr) du har købt  – Topstykke eller 

vand. 
 
Du skal vælge din sensor type og måleenheden ved hjælp af den højre knap (2), du har følgende 
muligheder : 
 
 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 

 
 
5.3.6 Menu 2 – funktion 11 (“Conf  ALAr”) 
Når du trykker 6 gange (kun en gang hvis du kommer fra menupunktet oven for) på den venstre knap 
(1) bringer det dig til “Conf  ALAr”. 
 
Her indstilles en advarsel temperatur på motoren ved hjælp af den højre knap (2). Alarmen vises som 
en mørk cirkel omkring temperatur indikatoren (F) i displayet.  
 
VIGTIGT ! Cirklen vises først når den temperatur du har valgt overskrides. 

 
OBS !  Holder du højre knap (2) nede "scroller" den hurtigt – slip når den ønskede temperatur 

er nået. 
 
 
5.3.7 Menu 2 – funktion 12 (“Conf  dEFt”) 
Når du trykker 7 gange (kun en gang hvis du kommer fra menupunktet oven for) på den venstre knap 
(1) bringer det dig til “Conf  dEFt”. 
 
Her kan du få fabriksindstillingen retur i din ALFANO PRO ved et tryk på den højre knap (2). 
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Udfører du en reset af laptimeren vender den tilbage til nedenstående konfiguration: 
 
Funktion Indstilling Forklaring 

7 D  Direkte omdrejningstæller 
8 2  2 takt 
9 1 1 Magnetisk stribe i banen. 
10 T1°C Vand temperatur sensor i CELSIUS 
11  50°  Temperatur alarm. 
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6. Optagefunktion – Recording mode (“rec”) 
Din ALFANO PRO har endnu en funktion der kan optage motorens omdrejninger og kartens 
acceleration. Her kan du læse om, hvordan du kan bruger den og hvad denne funktion kan fortælle dig 
om din motors performance. 
 
OBS !  Denne option kan kun anvendes i forbindelse med original software (ALFANO_VUE 

1.1 eller højere). 
 
Funktionen giver dig mulighed for, at gemme motoromdrejningerne i 6’36’’80 hundrededele af et 
sekund hvert 0.2 sekund. Når du har aktiveret optagerfunktionen forsyner den dig med følgende data: 
 

1. Hele omdrejningsforløbet på et hvilket som helst sted på banen. 
2. Køretøjets acceleration. 
 

ADVARSEL! Når ALFANO PRO arbejder med denne option mister du alle data, som er gemt 
i laptimer mode, simpelthen fordi den totale memory er nødvendig til optagelsen. 
 
Følgende er synligt på displayet når ALFANO PRO er i RECORDING MODE 
“rec”: omdrejningstæller, motor tids tæller, motor nummer, motor temperatur 
og alarmen for høj temperatur. 

 
 
6.1 Aktiver optagefunktionen (RECORD mode - “ rec”) 
Bring din ALFANO PRO i ”STOP” mode. (Se kapitel 4.) 
 
Når ALFANO PRO er i ”STOP” mode skal du trykke en gang på den højre knap (2). Tallene vises i 2 
sekunder, hver gang der trykkes på knappen. Indenfor disse 2 sekunder skal du trykke en gang  på den 
venstre knap (1) for, at sætte laptimeren i RECORD mode – ”rec”. 
 
Tryk på den højre knap (2) og ”STOP” slukker – du er nu klar til "optagelse", den starter når du 
passerer den første magnetiske stribe. 
 
ADVARSEL! - Hvis du trykker på den højre knap (2) under "optagelsen" starter systemet 

på en ny optagelse fra nul. Alt tidligere slettes. 
 
- Forkert indstilling vil føre til forkerte data. 

 
VIGTIGT ! Før du ønsker adgang til RECORD mode skal du sikre dig, at antallet af magnetstriber 

er indstillet korrekt i LAP TIMING Mode. 
 
OBS !  For at sikre at ALFANO'en er indstillet korrekt vises antallet af magnetstriber med 

streger (til venstre for STOP). 
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6.2 Stop optagefunktionen 
Der er følgende to måder, som kan stoppe optagelsen : 
 

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

 
 
6.3 Overførsel af "optagelsen" til PC 
Du trykker 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. 
 
OBS !  Hver ALFANO PRO har sit eget unikke serienummer.  

Du skal anvende en særlig pen (ekstra udstyr) til overførsel, almindelig infrarøde port 
på en PC virker ikke. 

 
 
6.4 Retur til Laptime mode 
Når du vil afbryd record mode og vend tilbage til laptimer mode holder du begge knapper nede i 2 
sekunder. 
 
ADVARSEL! Når du forlader RECORDING MODE “rec”, slettes alle de data du har optaget.  

 
 
 
Pro Motor 
V/ Peter Mikkelsen 
Bjellekjærvej 2 
DK-3670 Veksø 
+45 4030 9720 
info@pro-motor.dk 
www.alfano.dk 
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