
e-Starter - uživatelský návod

Použití e-Starteru

Startovní tlačítko: Zahájí proces
startování

Magnetický USB port: pro nabíjení zařízení 

Reproduktor (speaker)

Kontrolka Start: Indikuje, zda je zařízení zapnuto (svítí zeleně) nebo
pokud je baterie slabá (svítí červeně)
Tlačítko Power: Zapnutí/vypnutí transmitteru

Transmitter e-Starter je součástí časovacího systému Freelap. Pro získání časových údajů je potřeba
ke sportovci připevnit transpondér Fx Chip BLE  a dále použít aplikaci MyFreelap (viz
odpovídající uživatelské návody).

e-Starter je „pistol imitující“ startovní transmitter systému Freelap. Spouští start časovače
transpondéru Fx Chip BLE s přesností na 1/100 sekundy. Jakmile sportovec stiskne startovní
tlačítko, e-Starter čeká 10 sekund (aby se sportovec mohl připravit). Posléze vydá zvukový signál
"SET" pro upozornění sportovce. Nakonec vydá náhodný výstřel a ihned spustí start.
 

in 

1. Předpoklady

2. Seznámení se zařízením

Pro zapnutí transmitteru stiskněte na 2 sekundy tlačítko "Power". Zelená kontrolka se rozsvítí, což
indikuje zapnutí transmitteru.

3. Zapnutí



in 
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• Položte transmitter na zem (nezvedejte jej).
• Transmitter má detekční pole 1.5 m (levá a pravá strana), proto musí být umístěn: 
vedle sportovce, v maximální vzdálenosti 1.5 m.
> e-starter dokáže pokrýt 2 dráhy. Můžete časovat současně 2 sportovce na 2 přilehlých drahách. 
> e-Starter je STARTOVNÍ transmitter. Pro fungování systému Freelap musíte mít na Vaší dráze  
transmitter s nastaveným kódem FINISH. 
- Musíte přidat jeden transmitter FINISH (např. 1 x Tx Junior Pro s nastaveným kódem FINISH).
- Můžete přidat více transmitterů Freelap (např. 1 x Tx Junior Pro s nastaveným kódem LAP, pro
měření mezičasů). 
> e-Starter musí být umístěn alespoň 10m od ostatních transmitterů, s minimální časovou
prodlevou 0.7 sekundy.
> Vaše dráha může obsahovat maximálně 11 transmitterů.

4. Umístění na dráhu
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Příklad č.1 : Časování 100m - 1 sportovec

Umístění transmitteru na jakékoli jiné místo může vést k nepřesnostem nebo nemožnosti detekce.

Příklad: Časování 100m (2x50m) - 2 sportovci

0 m 50.80 m



• Hmotnost: 250 g včetně baterií
• Rozměry: 155 x 144 x 134 mm
• Kompatibilita: FxChip / FxChip BLE
• Transmitter s 1 kódem: START
• Detekční pole: 1.5 metru (levá a pravá strana)
• Minimální vzdálenost mezi 2 transmittery: 10 metrů
• Minimální časová prodleva mezi 2 transmittery: 0,7 sekundy
• Přesnost: 1/100 sekundy 
• Baterie: 3,7V 1Ah LiPo dobíjecí baterie, automatické vypnutí po 1h 
• Výdrž baterie: 50 hodin
• Odolnost proti vodě: 3ATM 
• Provozní teploty: -20° C až +50° C 

e-Starter je opatřen dobíjecími bateriemi 3.7V 1Ah LiPo.
• Indikátor vybité baterie: Jakmile je baterie vybitá, kontrolka "Start" bliká červeně.
• Dobíjení baterie:
- Vložte magnetický USB kabel do USB portu umístěného na přední straně transmitteru.
- Doporučuje se provádět úplné nabití (doba nabíjení: 2 hodiny).
- Plně nabitá baterie má výdrž  50 hodin.
- E-starter má funkci automatického vypínání (po 1 hodině), za účelem úspory energie baterie.

Další informace

Technické údaje

Baterie a její výdrž

• Zaujměte startovní polohu a stiskněte startovní tlačítko (na horní straně transmitteru).
Transmitter vyčkává po dobu 10 sekund, abyste se mohli připravit. 
• Po 10 sekundách transmitter vydá zvukový signál "SET", jako upozornění blížícího se výstřelu
(startovního signálu).
• Při zaznění výstřelu vystartujte. Výstřel pistole zazní během 1.5-2.5 sekundy od zvukového
signálu "SET"  (časová variabilita slouží pro navození reálné atmosféry). Časovač FxChip BLE se po
zaznění výstřelu ihned spustí.
• Pro započetí nového startu není třeba čekat, až první sportovci doběhnou do cíle.

5. Spuštění startu

Pozor, abyste nevystartovali před zvukovým signálem. Transmitter není schopen detekovat
chybný start.



e-Starter

FREELAP SA 
Av. D.-Jeanrichard 2A CH-2114 Fleurier – Švýcarsko   

+41 32 861 52 42 - www.freelap.com

Často kladené dotazy (FAQ), stejně jako další příručky a uživatelské návody najdete na našich
webových stránkách: www.freelap.ch/support/ 

Pokud na své dotazy nemůžete najít odpovědi, obraťte se na svého prodejce Freelap. Seznam
prodejců Freelap najdete na webových stránkách: www.freelap.ch/freelap-contact/ 

Na e-Starter se vztahuje záruka 2 roky. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li se svým
zařízením pomoci, obraťte se na svého prodejce Freelap. 

Technická podpora

Poprodejní servis a záruka

V300322

@freelap
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