
Sport In A Box

Manual – 1 Starta ny match

1. Sätt igång boxen med strömbrytaren på baksidan

2. Välj spela

3. Välj  om du vill starta ny match

4. Välj  om du vill fortsätta en tidigare match

(om du har varit ur matchläget och ändrat

några inställningar)

5. Se så alla inställningar är rätt i displayen

om det är fel gå till sidan:

”2 Ändra matchinställningar”

6. Klicka på ”Enter” om allt stämmer

7. Kolla att allt stämmer på tavlan och på displayen,

OCH att det visas samma sak på båda.



Sport In A Box

Manual – 2 Ändra matchinställningar

1. Var det något fel på matchinställningarna

så klickar du på ESC knappen för att återgå

till startläget. Du kan alltid ånga ett steg med ”ESC”

knappen

2. Välj handboll och klicka på ”Enter”.

3. Klicka på välj.

4. Välj antal perioder om det inte är rätt,

standard skall vara två (2)

5. Är tiden fel så klicka på ”Byt period & paus”

6. Välj period 1 och ändra till rätt tid

med piltangenterna. Välj period 2 och ändra till

rätt tid även där. Viktigt! Annars blir det fel på

matchtiden i andra halvlek. OBS!

6. Välj ”Paus” för att ändra om tiden är fel. 

7. Avsluta med ”Enter”



Sport In A Box

Manual – 2 Ändra matchinställningar forts

1. Börjar tiden på tex 20.00 minuter skall

du ändra från ”Rakna ner” till ”Rakna upp”

2. Välj           för fler inställningar.

3. ”Shot Clock” där skall inget vara markerat.

4. ”Setup Time Out” där skall inget vara markerat.

5. ”Advance Fouls/Poang” där skall det

se ut som på bilden.

6. När du är klar klicka på ”Enter”

tills du kommer till startskärmen, där

klickar du på ”Spela”

Timeout får inte användas på svenska matcher

i dagsläget därför används inte TO knappen



Sport In A Box

Manual – 3 Fabriksåterställning – Default inställning

1. Om inget fungerar  eller om det saknas

olika funktioner har någon ändrat standardläge 

och då är det enklast att återställa boxen.

Klicka på ”ESC” till du kommer till startsidan.

2. Välj ”Allt def. & spara”

3. Välj 

3. Välj ”Konsoll typ 3400 627/628”

4. Välj ”604”

6. Välj ”Spara”

5. Välj ”Handboll”

7. Välj ”Ja”

8. Välj ”Enter”

9. Välj ”Spela”



Sport In A Box

Manual – 3 Utvisningar

1. Klicka på handen med kortet för hemma

eller bortalag.

2. Välj rätt tid med

F1 eller F2 för att

ställa in rätt

utvisningstid

3. Är det extra

utvisnings-

tid klickar du på +
4. Klicka på spelare

5. Ändra nummer med

piltangenterna eller på

siffertangenterna och

klicka på ”Enter”

6. Kontrollera att tid och spelare syns i fönstret. 7. Kontrollera att det står rätt på ”Kuben”



Sport In A Box

Manual – 4 Paus

1. När tiden går ut och ”tutan” låter ställ

omkopplaren på 0

2. Tiden räknar automatiskt ner efter de

inställningar som är gjorda i startläget (sid 1:5)

3. Klicka på ”Ändra period och paus” knappen

4. Klicka på ”Ingen nollställning”

5. Klicka på ”NP” för Ingen paus

då går du direkt till andra halvlek.

6. Välj P1 eller P2 för övriga alternativ.

Klockan räknar ner konstant.

7. Välj ”Paus” för att ange valfri tid. Om det

skulle vara 20 minuter och den står på 15

minuter så kan du öka tiden så den stämmer.

9. Klicka på ” Enter” för att gå

tillbaka till matchen.

8. Om du tex valt P1 och det återstår säg

5 minuter kan du nollställa och gå direkt

till andra halvlek genom att klicka på ”ESC”



Sport In A Box

Manual – 5 Ändra tid under match

1. Stoppa klockan med strömbrytaren (läge 0)

2. Klicka på ”Ändra tid”

3. Ändra minuter genom att trycka på Min.

använd piltangenterna eller siffertangenterna. 

4. Ändra sekunder genom att trycka på Sek.

använd piltangenterna eller siffertangenterna. 

5. Klicka på ”Enter” och den nya tiden är ställd. 



Sport In A Box

Manual – 6 Felsökning

1. Om boxen visar felmeddelande att brytaren 

skall stå i läge 0 trots att den gör det…

…Eller att det inte går att lägga in utvisningar

eller att det är något annat som är fel så kan

det hjälpa att klicka på ”Konsol inst”

2. Inga bockar skall vara ikryssade,

är några det så klicka ur dem och

sedan klicka på ”Enter”

Manual – 7 Radera Utvisning

2. För att ta bort en utvisning så klickar du

först på ”CLR” och sedan på ”handen”

3. Ta bort valfri utvisning och klicka 

”Enter” för att återgå till matchen.


