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          INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA          

 1.Instalacja i konfiguracja oprogramowania Sectro TS-Trening  

Sectro TS-Trening to baza danych i oprogramowanie umożliwiające rejestracje 
zawodników, tworzenie list startowych, komunikacje z chronometrem, archiwizację i wydruki 
wyników. Zawiera również programy do pracy w trybie OnLine: TS-Stok (przeznaczony do 
pomiarów konkurencji alpejskich) oraz TS-Hippika (przeznaczony dla niektórych konkurencji 
zawodów konnych), TS-Maraton (do pomiarów z użyciem systemu dla biegów 
długodystansowych TS-Maraton ), TS-Tuning (do pomiarów równoległych w wyścigach 
samochodowych na ¼ mili).

 1.1.Typy instalacji  

Instalacja odbywa się po uruchomieniu programu instalacyjnego TS-Trening.exe

Oprogramowanie TS-Trening składa się z serwera http, bazy danych MySQL, skryptów 
PHP oraz programu nadzorującego – jego ikona       (zapamiętaj ten symbol) wyświetlana jest 
w pasku systemowym obok zegara.

 Po uruchomieniu instalatora ukaże się następujące menu wyboru typu instalacji:
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 a) Sectro Trening i przeglądarka FireFox

 Zaleca się zainstalować oprócz  TS-Trening przeglądarkę internetową Mozilla 
FireFox. TS-Trening działa głównie w okienku przeglądarki. FireFox zapewnia większe 
bezpieczeństwo i jakość działania niż Internet Explorer.

 b) Tylko Sectro Trening

 Zostanie zainstalowany tylko pakiet Sectro TS-Trening bez dodatkowych 
programów.

 c) Upgrade (nie instaluj bazy danych)

Tą opcję należy wybrać tylko, gdy mamy już zainstalowany TS-Trening i chcemy 
zainstalować jego nowszą wersję nie tracąc danych zgromadzonych w bazie. 

 W przypadku zainstalowania na wersję niezgodną (zmieniony format bazy danych) 
program może nie działać poprawnie. Prosimy upewnić się, że daną wersję można 

zainstalować na poprzednią.

Uwaga!

 1.2.Dodatkowe pakiety  
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Następnie instalator  potwierdzi  jakie dodatkowe pakiety oprócz głównego programu 
zostaną zainstalowane.

Zainstalowanie PDF Creatora spowoduje utworzenie w systemie wirtualnej drukarki. 
Drukując na niej listy startowe czy wyniki otrzymamy dokumenty PDF, które można łatwo 
umieścić na stronach www, lub rozesłać poprzez e-mail.

Wybrane  programy  dodatkowe  zostaną  zainstalowane  po  zakończeniu  instalacji  TS-
Trening.

Po zainstalowaniu programu, należy uruchomić Sectro Trening Control z menu start. 
Następnie kliknąć prawy przyciskiem myszki na ikonę  ,  (koło zegarka systemowego) wybrać 
Szybki Link -> TS Trening

Ukaże się ekran programu TS-Trening. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji należy 
się zalogować. W tym celu w polu logowania w górnym rogu należy wpisać L:admin, hasło 
pozostawić  puste.  Po  pierwszym zalogowaniu  należy  nadać  hasło  administratora,  poprzez 
kliknięcie  ikony  ADMINISTRACJA  ->  Konta  administratorów ->  Edytuj  swoje  dane. Można 
również wyłączyć konieczność logowania się: w menu USTAWIENIA trzeba zaznaczyć opcję 
Logowanie automatyczne. Od wersji 1.49 ta opcja jest zaznaczona domyślnie.

Program  jest  podzielony  na  pięć  działów:  Komunikacja,  Raporty,  Ustawienia, 
Administracja, Pomoc.

 Oprogramowanie jest oparte na architekturze klient-serwer. Jeśli w systemie jest 
zainstalowany  firewall,  bądź  ServicePack  2  dla  Windows  XP,  należy  zezwolić 

procesom  Apache.exe,  mysqld-max.exe  oraz  jsXpserw.exe  na  komunikacje  TCP/IP.  Jeśli  planują 
Państwo rejestrację zawodników przez internet, Apache.exe oraz jsXpserw.exe musi również posiadać 
prawa do wysyłania e-maili (nie każdy firewall rozgranicza taką funkcję)

Uwaga!

 Niektóre  programy  użytkowe  mogą  blokować  port  80,  który  jest  konieczny  do 
prawidłowego działanie TS-Trening. Wśród tych programów znajduje się komunikator 

Skype. Aby TS-Trening działał poprawnie należy w Skype zmienić port komunikacji na inny niż 80. 
(Menu: NARZĘDZIA / OPCJE, pozycja POŁĄCZENIE. W polu UŻYJ PORTU należy wpisać wolny port inny  
niż 80, najlepiej powyżej 1024.)

Uwaga!

 1.3.Administracja  

Administracja zwiera funkcje zarządzania bazą danych, takie jak: Zakładanie i 
usuwanie bazy i tabel. Po instalacji baza jest już zainicjowana i nie ma potrzeby jej 
zakładać. Aby szybko usunąć wszystkie dane z bazy, można USUNĄĆ BAZĘ Z ZAWARTOŚCIĄ, a 
następnie ZAINICJOWAĆ BAZĘ WRAZ Z TABELAMI.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

7

http://127.0.0.1/trening/index.php?akcja=konta
http://127.0.0.1/trening/index.php?akcja=konta&sub=zmien
http://127.0.0.1/trening/index.php?akcja=konta&sub=zmien
http://127.0.0.1/trening/index.php?akcja=konta&sub=zmien
http://127.0.0.1/trening/index.php?akcja=konta&sub=zmien
http://127.0.0.1/trening/index.php?akcja=konta&sub=zmien
http://127.0.0.1/trening/index.php?akcja=konta&sub=zmien
http://127.0.0.1/trening/index.php?akcja=konta&sub=zmien
http://127.0.0.1/trening/index.php?akcja=konta&sub=zmien


 Sectro
 Timing Systems                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                              

Instrukcja  
użytkownika 

DODAJ NOWĄ BAZĘ – jest to funkcja dla osób, które potrzebują posiadać w bazie kilka 
zestawów danych zawodników i pomiarów, które nie mają powiązań pomiędzy sobą. Możemy 
utworzyć  nową  bazę,  nadać  jej  własną  nazwę  i  w  dowolnym  momencie  przełączać  się 
pomiędzy bazami (w menu USTAWIENIA / aktywna baza danych). Wraz ze zmianą bazy danych 
mamy  dostępne  imprezy,  zawodników  i  wyniki  tylko  z  aktywnej  bazy  (jej  nazwa  jest 
wyświetlana po lewej strony paska narzędzi np.: Aktywna baza: domyślna ).

REJESTRACJA ZAWODNIKA –  odbywa się po wypełnieniu  formularza z podstawowymi 
danymi.  Gdy  rejestracja  dokonywana  jest  z  konta  administratora,  jest  widoczna  opcja 
STATUS KONTA – można ją ustawić na AKTYWNY, aby zawodnik od razu był widoczny. 

Gdy  rejestracja  odbywa  się  bez  zalogowania  administratora,  albo  przez  internet, 
zawodnik musi dokonać procedury aktywacji konta, poprzez link przesłany na jego e-mail. 
Aby  wysyłanie  e-maili  aktywacyjnych  było  możliwe,  należy  kliknąć  na  ikonkę  programu 
nadzorczego    ,  wybrać USTAWIENIA -> jsXPserwer,  w zakładce MAIL zaznaczyć opcje 
WŁASNE KONTO, wpisać poniżej dane konta pocztowego oraz zaznaczyć funkcje URUCHOM. 
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Maile będą wysyłane poprzez to konto.

IMPORTUJ LISTĘ Z ARKUSZA KALKULACYJNEGO – jest to funkcja umożliwiająca szybkie 
zarejestrowanie  dużej  ilości  zawodników  oraz  równoczesne  utworzenie  listy  startowej, 
których  dane  mamy zgromadzone  w pliku  arkusza kalkulacyjnego.  Plik  ten  musi  posiadać 
odpowiednie kolumny (przykładowy zamieszczamy na płycie: import_wzor.csv). 

Plik  z  danymi  do  importu  musi  zawierać  kolumny IMIĘ,  NAZWISKO,  PŁEĆ oraz 
ROCZNIK.  Może także zawierać  dodatkowe dane,  jak  na obrazku. Kolumny nie  mogą być 
poustawiane  w  innej  kolejności.  Pierwszy  rząd  jest  tylko  etykietą  –  zostanie  pominięty 
podczas importu. Rzędy puste również zostaną pominięte. Płeć może być wpisana w jeden ze 
sposobów: 0 lub 1, kobieta lub mężczyzna, K lub M.  

Kolejne kolumny powinny zawierać następujące informacje:
Kolumna A: Numer startowy (opcjonalnie)
Kolumna B: Imię
Kolumna C: Nazwisko
Kolumna D: Płeć
Kolumna E: Rocznik
Kolumna F: Klub (opcjonalnie)
Kolumna G: Ręcznie przyporządkowana grupa (opcjonalnie)
Kolumna H: Imię konia (opcjonalnie)
Kolumna J: Płeć konia (opcjonalnie)
Kolumna J: Numer konia (opcjonalnie)

                                                                                                                                                                                                                                                                      

9

 Układ kolumn w pliku do eksportu. Plik należy zapisać w formacie .CSV



 Sectro
 Timing Systems                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                              

Instrukcja  
użytkownika 

Kolumna K: Adres e-mail (opcjonalnie)
Kolumna L: Nazwa miasta (opcjonalnie)
Kolumna M: Ulica z nr domu (opcjonalnie)
Kolumna N: Kod pocztowy (opcjonalnie)
Kolumna O: Kraj (opcjonalnie)
Kolumna P: Telefon (opcjonalnie)

Imię  i  nazwisko  mogą  być  wpisane  w  jednej  kolumnie,  wówczas  drugą  należy 
pozostawić pustą. Gdy pomijana jest któraś kolumna opcjonalna, należy ją pozostawić pustą.

Plik  ten  musi  być  z  arkusza  kalkulacyjnego  (np.  Excel)  zapisany  do  formatu  CSV 
(rozdzielony średnikami), jak na rysunku poniżej. 

Jest to plik tekstowy w którym poszczególne pola są oddzielone średnikami. Plik taki 
można edytować również bez arkusza kalkulacyjnego, używając dowolnego edytora tekstu, 
jest to jednak dość trudne (rys. poniżej).

"Lp";"Imie";"Nazwisko";"Plec";"Rocznik";"Klub";"e-
mail";"Miasto";"Ulica";"kod_pocztowy";"Kraj";"Telefon"
1;"Tomek";"Kowalski";1;1990;"Klub1";"22ww@ww.pl";"Miasto1";"Ulica1";"Kod1";"Kraj1";3
333333
2;"Zygmunt";"Ziobro";1;1978;"Klub2";"weee@we.pl";"Miasto2";"Ulica2";"Kod2";"Jrak2";3
4343432
3;"Fienek";"Gronkowski";1;1990;"Klub3";"rrr@we.pl";"Miasto3";"Ulica3";"Kod3";"Kraj3"
;23453453
4;"Magda";"Ozimek";0;1989;"-";"-";"-";"-";"-";"-";"-"
5;"Aga";"Kowalska";0;1980;;;;;;;
6;"Katarzyna";"Czybyszewska";0;1980;;;;;;;
7;"Ludwika";"Korzeń";0;1990;;;;;;;
8;"Artur";"Matras";1;1981;;;;;;;
9;"Adam";"Przykładny";1;1990;;;;;;;
10;"Eugeniusz";"Kuriata";1;1991;;;;;;;

Po wybraniu w TS-Trening funkcji Importuj listę z arkusza kalk. Należy wybrać plik z 
danymi zawodników jak na obrazku poniżej.
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 Wyświetlone  zostaną  dane  wczytane  z  pliku.  Jeśli  w  niektórych  rzędach  nie  będzie 
wszystkich koniecznych danych nie zostaną one zaznaczone. 

Można tu wprowadzić  drobne poprawki,  jeśli  jednak układ danych nie zgadza się z 
nagłówkiem kolumn, należy powrócić do arkusza i tam poprawić zawartość pliku.

Do wyboru są dodatkowe opcje: 
[ ] Czy utworzyć listę startową do bieżących zawodów ? 

Zaznaczenie  spowoduje  po  zarejestrowaniu  zawodników  automatyczne 
utworzenie listy startowej w bieżących zawodach (muszą one być ustawione). Jeśli chcemy 
utworzyć listę, w pliku muszą być podane niepowtarzające się numery startowe.

[ ] Zachować kolejność listy ?

Zaznaczenie  spowoduje,  że  utworzona  lista  nie  będzie  uporządkowana 
wg. numerów startowych, a wg. Kolejności z arkusza kalkulacyjnego.

[ ] Zaznacz/odznacz wszystkich 

Spowoduje  zaznaczenie/odznaczenie  wszystkich  pobranych  rekordów  –  tylko 
rekordy zaznaczone będą zarejestrowane.

W kolejnym kroku,  po  wciśnięciu  przycisku  [Zapisz  zaznaczonych]  zostanie  podjęta 
próba zarejestrowania każdego z zawodników. W razie niepowodzenia zostanie wyświetlony 
komunikat informujący o przyczynie. Najczęściej rejestracja się nie powiedzie jeśli w bazie 
istnieje już zawodnik o takich samych danych. Jeśli została wybrana opcja utworzenia listy 
startowej,  zostanie  ona  utworzona  w  bieżących  zawodach  i  wyświetlona  na  końcu 
podsumowania.
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EDYTUJ  DANE  ZAWODNIKA  –  administrator  może  wybrać  dowolnego  użytkownika  z 
pośród zarejestrowanych i  dowolnie  edytować jego dane. Użytkownik, posiadający hasło i 
login, może jedynie edytować niektóre, własne dane.

W szczególnych przypadkach może być przydatna funkcja DUBLUJ WPIS ZAWODNIKA. Po 
jej użyciu należy z listy wybrać zawodnika którego wpis ma być zdublowany. Te dane zostaną 
wyświetlone w formularzu rejestracyjnym. Trzeba zmienić co najmniej login użytkownika. 
Można  zmienić  również  pozostałe  dane.  Po  zapisaniu  na  liście  zawodników  zostanie 
umieszczony nowy wpis.  

 1.4.Ustawienia  

W tym dziale zawarte są opcje wpływające na sposób działania TS-Trening.

a) Ustawienia dla różnych dyscyplin

Przede wszystkim, należy ustawić port COM, do którego będziemy podłączać 
chronometr. Pozostałych ustawień nie trzeba zmieniać.

Do treningów piłki nożnej powinno być ustawione:

Metoda grupowania zawodników:  ROCZNIKI
Nadawanie numerów startowych: AUTOMATYCZNE
Tworzenie listy startowej: CAŁA BAZA
Rejestracja zawodników: MINIMALNA

(ostatnia opcja spowoduje uproszczenie procesu rejestracji, trzeba będzie wprowadzić tylko 
imię, nazwisko, rocznik i płeć zawodnika)

Dla pomiarów w zawodach konnych należy ustawić:

– porty COM do których są podłączone odpowiednio chronometr i tablica wyników.

– Metoda grupowania zawodników: Kategoria OPEN lub BEZ GRUP
Nadawanie numerów startowych: RĘCZNE
Rejestracja zawodników: PEŁNA
Tworzenie listy startowej: DLA TS-TRENING HIPPIKA
Dane w raportach: DO ZAWODÓW KONYCH

W razie  korzystania  z  funkcji  eksportu  wyników  do  arkusza  kalkulacyjnego  należy 
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ustawić format zapisu w eksporcie oraz sposób kodowania polskich znaków.  

Dla większości innych dyscyplin należy ustawić:

Nadawanie numerów startowych: RĘCZNE
Tworzenie listy startowej: ZWYKŁA (Wszystkie grupy razem)

W  takim  przypadku  do  chronometru  zostanie  skopiowana  lista  zawodników 
uporządkowana wg. numerów startowych. Lista taka zostanie zapamiętana trwale. 
Zostanie  to  omówione  szerzej  w  rozdziale  dotyczącym  chronometru.  Numery 
startowe na liście nie mogą się powtarzać.

b) Rodzaje list startowych

TS-Trening obsługuje trzy rodzaje listy startowych:

(1)  ZWYKŁA

może zawierać do 255 zawodników. Po przesłaniu do chronometru jest od razu 
dostępna, jest także zapamiętywana w pamięci nieulotnej i może być przywrócona po 
wyłączeniu i ponownym włączeniu chronometru.

(2)  ROZSZERZONA

może zawierać do 1600 zawodników podzielonych na 20 grup. Lista po przesłaniu 
do chronometru zostaje zapisana w pamięci trwałej gdzie może być przechowywana przez 
dowolny okres czasu. Przed pomiarem należy wybrać jedną grupę treningową (w 
chronometrze, menu Funkcje / wybierz grupę). Dane zawodników z tej grupy zostaną użyte 
do przeprowadzenia treningu.  Zmiana na inną grupę spowoduje wykasowanie zfromadzonych 
w chronometrze danych.

(3)  DO POMIARÓW ON LINE

Taką listę tworzymy gdy chcemy wykonywać pomiar przy użycia pomocą 
komputera oraz chronometru (w programach TS-Stok lub TS-Hippika). Nie należy jej wysyłać 
do chronometru, a jedynie wczytać w TS-Hippika lub TS-Stok. Lista zostaje zapisana w 
katalogu programu w pliku o nazwie: lista_zawody_X.sec, gdzie X będzie numerem zawodów 
do których została utworzona.

 1.5.Tworzenie zawodów, bieżące zawody  

Począwszy od wersji TS-Trening 1.3b2 raporty z list startowych oraz wyników są 
tworzone dla zawodów/treningu aktualnie ustawionego jako bieżący.
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Aby utworzyć nowe zawody,  należy użyć funkcji NOWE ZAWODY znajdującej się w 
pasku  menu  (rys.).  Następnie  należy  wypełnić  dane  które  się  mają  znaleźć  w  nagłówku 
raportu.  Pola  pozostawione  puste  nie  będą  wyświetlane.  Po  utworzeniu  zawodów są one 
automatycznie ustawiane jako bieżące, co jest uwidocznione w pasku menu.

W formularzu nowych zawodów pole  Dodatkowe pola: może zawierać dowolną ilość 
linii, które zostaną wyświetlone w nagłówku raportów. Aby wyświetlane dane były wyrównane 
w dwóch kolumnach (nazwa pola i wartość) należy je oddzielić dwukropkiem.

Korzystając  z  funkcji  EDYTUJ  DANE  ZAWODÓW można  w  każdej  chwili  (nawet  po 
utworzeniu listy i zachowaniu wyników pomiarów) zmienić dane nagłówka zawodów.

Lista startowa tworzona jest w bieżących zawodach!. Przed jej zapisaniem należy się 
upewnić, że są ustawione właściwe zawody. Przy zapisywaniu listy startowej kasowana jest 
poprzednia lista w bieżących zawodach (jeśli była) i wszystkie pomiary. Nie jest więc możliwe 
zmienianie listy startowej już po zachowaniu wyników zawodów.

Wyniki są domyślnie zapisywane do bieżących zawodów. Można wyświetlić zachowane 
wcześniej wyniki zawodów bez zmieniania bieżących zawodów, wybierając żądane zawody 
przed wyświetleniem wyników (Wybierz interesujący Cię trening w menu RAPORTY)

 1.6.Komunikacja  

a)  Przygotowanie listy, pomiary, analiza wyników

W  tym  dziale  zawarte  są  najważniejsze  procedury  –  tworzenie  listy  startowej, 
przesyłanie listy startowej do chronometru, pobieranie danych z chronometru oraz analiza 
danych.

Zazwyczaj kolejność czynności jest następująca:

• rejestracja wszystkich zawodników (ręcznie lub poprzez import z Excela)
•  utworzenie zawodów, wypełnienie nagłówka
• utworzenie listy startowej, nadanie numerów (ręcznie, lub poprzez import z Excela)
• przesłanie listy do chronometru lub wczytanie w TS-HIPPIKA/ TS-STOK
• przeprowadzenie zawodów lub treningu
• przesłanie  wyników  z  chronometru  do  bazy  danych  lub  zapisanie  wyników  w TS-

HIPPIKA/ TS-STOK (po zapisaniu wyników w TS- Hippika / TS-Stok nie pobieramy już 
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ich!!!)
• analiza wyników, zapisanie w bieżących zawodach

Po  odebraniu  danych  należy  kliknąć  ANALIZUJ  DANE.  Wyświetlone  zostaną  pobrane 
pomiary  wraz  z  nazwiskami  zawodników  (jeśli  były  wysłane  wcześniej  do  chronometru). 
Należy sprawdzić poprawność automatycznie przyporządkowanych nazwisk i kliknąć DALEJ. 

W przypadku gdy nazwiska nie były wgrane do chronometru, podczas ANALIZY 
należy ręcznie przyporządkować dla każdego pomiaru nazwisko zawodnika.

Możliwe  jest  również  przeprowadzenie  pomiarów  bez  wgranych  nazwisk, 
następnie przesłanie listy nazwisk do chronometru (nie dotyczy to funkcji PRZESLIJ 
ROZSZERZONĄ LISTE,  gdyż  usuwa  ona  już  zmierzone  wyniki)  i  dopiero  przesłanie 
wyników  do  chronometru.  W  takim  wypadku  nazwiska  zostaną  automatycznie 
przyporządkowane do pomiarów na podstawie numerów startowych!

Po  kliknięciu  DALEJ  wyniki  zostaną  zapisane  w  bazie  i  będzie  można  je 
przeglądać w dziale raporty, albo poprzez skrót WYNIKI.

UWAGA!  Analizę  wyników  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  po  ich  zapisaniu. 
Ponowne pobranie  danych  z chronometru  lub zapisanie  w TS-Stok/ TS-Hippika spowoduje 
zastąpienie pliku do analizy. Stary plik (jeśli był wcześniej zapisany) zostanie jednak zapisany 
pod nazwą „data_rr_mm_dd_hh_mm.txt” w katalogu programu, gdzie rr_mm_dd_hh_mm – 
to  aktualna  data  i  czas.  Aby  dokonać  analizy  takiego  pliku  należy  skopiować  go  na  plik 
data.txt  Funkcja  ta  chroni  dane,  które  mogły  jeszcze  nie  być  poddane  analizie  przed 
przypadkowym nadpisaniem nowymi.

Lista zachowanych wcześniej plików jest wyświetlana na początku analizy danych.
 
UWAGA! Komunikat  Plik  nieprawidłowy.  Nie  pobrałeś  danych,  bądź  zostały  uszkodzone 

oznacza,  że  transmisja  z  chronometru  nie  powiodła  się  (była  przesłana  z  błędami,  lub 
przesyłanie nie rozpoczęło się. Dzieje się tak najczęściej, gdy przypadkowo zostanie użyta 
funkcja POBIERZ DANE i jej działanie zostanie przerwane.

 a) Problemy z komunikacją

W przypadku, gdy napotkamy trudności podczas przesyłania listy do chronometru, bądź 
wyników pomiaru do komputera z chronometru, należy zastosować poniższe kroki aby usunąć 
problem:

• Przerwać procedurę i rozpocząć ją ponownie, najpierw aktywując odbiór/wysyłanie w 
chronometrze, następnie w bazie danych
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• Należy się upewnić, że w USTAWIENIACH w bazie TS-Trening jest ustawiony właściwy 
port  COM.  Jeśli  nie  jesteśmy  pewni,  do  jakiego  portu  jest  podpięty  chronometr, 
można je sprawdzić kolejno. W komputerze stacjonarnym najczęściej będzie to COM1 
lub COM2

• Należy sprawdzić, czy kabel łączący chronometr z komputerem jest dobrze włożony 
do gniazd zarówno komputera jaki i chronometru.

• W przypadku problemów z komunikacją za pośrednictwem konwertera emulującego 
port RS-232 na USB (kabel wpięty  w USB, zakończony portem COM) należy sprawdzić 
poprawność  instalacji  sterowników  tej  przejściówki.  Gdy  pomimo  to  nie  będzie 
poprawy, najprawdopodobniej nie uda się skomunikować przez tą przejściówkę: wiele 
dostępnych na rynku jest bardzo słabej jakości. (Po instalacji sterowników najczęściej 
wymagany jest restart systemu).

• Podczas prób poprawnie pracowały przejściówki USB->RS232 oparte na chipie FTDI 
AM232 lub BM232 i nowszych, oraz  niektóre przejściówki produkcji firmy PROFILIC. 
Natomiast tanie przejściówki produkcji azjatyckiej, w przypadku których nie można 
było ustalić  nazwy producenta,  pomimo deklarowanej  pełnej  zgodności  z RS-232 – 
powodowały liczne błędy  podczas transferu bądź zupełny brak komunikacji. 

• W przypadku  braku  portu  szeregowego  w  komputerze,  należy  dokupić  konwerter 
USB<=>RS232.  W naszej  ofercie  znajduje  się  sprawdzony konwerter,  zapewniający 
poprawną komunikację.

 1.7.Raporty  

 a) Przeglądanie wyników i export do arkusza kalkulacyjnego

Aby  przeglądać  wyniki  należy  wybrać  z  listy  interesujący  nas  trening,  sposób 
sortowania (domyślnie według pierwszego przejazdu). Można użyć przycisku POKAŻ RAPORT, 
aby przeglądać bądź drukować wyniki, lub przycisku EXPORT WYNIKÓW, aby zapisać dane do 
pliku w formacie wybranym w USTAWIENIACH (domyślnie .CSV).

Dla wyników pochodzących z TS-HIPPIKA należy zawsze pozostawić domyślną opcje -  
Kolejność wg przejazdu: PIERWSZEGO.
W  tym  przypadku  Inne  opcje  zostaną  zignorowane.  Dane  z  TS-Hippika  są  zawsze 

wyświetlane  wg.  kolejności  punktów  i  międzyczasu  (w  konkursach  jednofazowych)  lub 
punktów  i  czasu  końcowego  i  później  wg.  międzyczasu  i  punktów  (w  konkursach 
dwufazowych).  

 b) Zapisanie dokumentu PDF z wynikami lub listą startową

Dzięki PDFCreatorowi wchodzącemu w skład pakietu Sectro TS-Trening można utworzyć 
dokument  w  formacie  PDF  zawierający  dowolny  raport.  PDF  jest  świetnym  standardem 
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publikowania dokumentów w internecie lub przechowywania w celu późniejszego wydruku.

Aby zapisać  dokument  PDF należy postępować tak samo jak w przypadku zwykłego 
wydruku (skorzystać z ikonki drukarki widniejącej na każdym wydruku). Gdy pojawi się okno 
dialogowe wydruku należy wybrać drukarkę PDFCreator i wcisnąć [OK].  Po chwili ukaże się 
okienko PDFCreatora w którym należy wcisnać przycisk [SAVE] (Zapisz) a następnie wybrać 
miejsce w którym chcemy zapisać nasz dokument. Tak przygotowany PDF można zamieścić 
we własnym serwisie internetowym, rozsyłać poprzez pocztę elektroniczną, łatwo drukować 
dowolną ilość kopii lub przesłać do nas w celu darmowej publikacji na naszym serwerze. 

Aby  zapisane  PDFy  wyglądały  lepiej,  w  przeglądarce  Mozilla  Firefox  W  menu  PLIK 
można  wybrać  USTAWIENIA  STRONY,  a  następnie  zaznaczyć  opcję  DRUKUJ  TŁO  oraz  w 
zakładce  MARGINESY  ORAZ  NAGŁÓWEK  I  STOPKA  można  wyłączyć  nagłówki  a  w  stopce 
pozostawić  tylko  numer  strony  (jak  na  obrazku  poniżej).  Można  też  wg.  uznania  ustawić 
marginesy kartki wydruku.
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 c) Zapisanie pliku HTML z wynikami lub listą startową

Pliki HTML mogą być w bardzo łatwy sposób publikowane na stronach internetowych. 
Aby zapisać dowolny raport z TS-Trening do formatu HTML należy postępować tak jak w 
przypadku zwykłego wydruku. Gdy się pojawi okienko dialogowe wydruku należy nacisnąć 
[CANCEL] (Anuluj) a następnie w otworzonym oknie raportu w menu PLIK wybrać ZAPISZ 
STRONĘ JAKO... W kolejnym okienku dialogowym należy wybrać ZAPISZ JAKO TYP: Strona 
WWW, kompletna i wybrać miejsce i nazwę pliku gdzie chcemy zapisać raport.

 1.8.Sectro TS-HIPPIKA  

Dodatek  TS-Hippika  jest  przeznaczony  do  przeprowadzenia  pomiarów  oraz 
wyświetlania  rezultatów na tablicy  świetlnej  w czasie zawodów konnych w skokach przez 
przeszkody. Nie obejmuje on wszystkich rodzajów konkursów konnych (stan wg. wersji 1.01). 

Po utworzeniu listy startowej w TS-Trening należy z głównego okna (kliknięcie na logo 
lub  // w  pasku  skrótów)  uruchomić  TS-HIPPIKA.  (proszę  pamiętać  o  ustawieniu  protów 
komunikacji)
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Zakładka POMIARY:

Należy przetestować, czy TS-HIPPIKA komunikuje się z chronometrem i tablicą. W tym 
celu wczytujemy dowolną listę startową i wykonujemy kilka testowych przejazdów.

UWAGA! Aby chronometr  przesyłał  impulsy do programu, w jego menu USTAWIENIA 
musi być ustawione: Praca OnLine oraz musi on znajdować się w menu START BIEGU.

Następnie należy ustawić rodzaj zawodów i wczytać odpowiednią listę startową (są one 
zaznaczone numerami zawodów). 

Przed  rozpoczęciem  pomiarów  należy  sprawdzić  czy  fotokomórki  są  odblokowane 
(zielone ptaszki koło przycisków). W przeciwnym razie nadchodzące impulsy będą ignorowane 
przez program.

Po  wybraniu  zawodnika,  który  ma startować,  wciskamy przycisk  [NA  START].  Dane 
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zawodnika  pojawią  się  na  środku  ekranu  pomiarowego.  Na  wskazanie  sędziego  wciskamy 
przycisk [START 45s] rozpoczynający odliczanie czasu 45 sekund (lub, jeśli posiadamy panel 
sędziowski  robi  to  sędzia).  Nadchodzące  z  chronometru  impulsy  kolejno  STARTU, 
MIĘDZYCZASU i METY (w konkursie dwufazowym) powodują zarejestrowanie czasu przejazdu. 
Operator za pomocą przycisków [+4] [+1] [-1] [-4] nadaje punkty zawodnikowi.

 Jest istotne aby w konkursie dwufazowym nadać punkty za pierwszą fazę 
przed rozpoczęciem drugiej – jeśli nastąpiła jakaś zrzutka w pierwszej fazie 

zawodnik nie może przejść do drugiej fazy.
UWAGA!

Można też użyć przycisku [ELIMINACJA] aby wykluczyć zawodnika z konkursu, przycisku 
[BLOKUJ],  aby zablokować czasowo nadchodzenie  impulsów z chronometru  oraz  przycisku 
[WSTRZYMAJ]/[WZNÓW] aby zatrzymać odliczanie czasu na czas odbudowy parkuru.

Przyciski  blokad  z czerwonymi  kółkami,  umieszczone obok przycisków fotokomórek, 
służą do blokowania każdego wejścia  z osobna.  Domyślnie są one zablokowane,  należy je 
odblokować przez najechanie zawodnika na linię danej fotokomórki.

Po zakończeniu przejazdu należy wcisnąć przycisk [ZAKONCZYL – ZAPISZ WYNIK], aby 
zaznaczyć koniec przejazdu, oraz wybrać następnego zawodnika [NA START].

Po  zakończeniu  wszystkich  przejazdów  należy  w  zakładce  WYNIKI  wcisnąć  przycisk 
[ZAPISZ WYNIKI DO BAZY]. W tym momencie wyniki zastaną zapisane. Można zamknąć TS-
HIPPIKA,  powrócić  do  głównego  okna  TS-TRENING.  Należy  ustawić  bieżące  (właśnie 
zakończone) zawody, wcisnąć ANALIZUJ DANE, sprawdzić poprawność nazwisk i wyników oraz 
zachować wyniki – zostanie wyświetlony raport wyników.

– SESJA POMIAROWA
W polu sesja pomiarowa znajdują się dwa przyciski do zapisania bieżącego stanu 

programu i wczytania go. W przeciwieństwie do wyników zapisanych do analizy w bazie, sesje 
można ponownie odczytać w TS-Hippika, aby kontynuować przerwane pomiary.

Zalecamy używanie tej funkcji w razie potrzeby chwilowego wyłączenia programu, gdy 
będziemy kontynuowali pomiary, oraz w celu zabezpieczenia pomiarów na wypadek zaniku 
zasilania, zawieszenia systemu operacyjnego itp.

Zakładka WYNIKI:

W tej zakładce będą na bieżąco wyświetlane wyniki wraz z nazwiskami zawodników, 
którzy  już  zakończyli,  lub  kontynuują  przejazd.  Na  dole  okna  można  wybrać  sposób 
sortowania wyników, w zależności od potrzeby. 

Przycisk  [WYDRUKUJ]  spowoduje  wysłanie  do  domyślnej  drukarki  taśmy  z  czasami 
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osiągniętymi przez zawodników.

Przycisk [W OKNIE] spowoduje, że tabela wyników znajdzie się w osobnym oknie, które 
możemy ustawić w dowolnym miejscu ekranu, bądź przeciągnąć na obszar  (przeciągnij tu 
okno wyników) na pierwszej zakładce. W takim przypadku okno zostanie zadokowane w tej 
zakładce i będziemy mogli na bieżąco obserwować wszystkie wyniki w trakcie pomiarów.

Przycisk [ZAPISZ WYNIKI DO BAZY] spowoduje zapisanie wszystkich przeprowadzonych 
pomiarów w katalogu programu. Aby je zapamiętać w bazie, należy przeprowadzić ANALIZĘ 
WYNIKÓW jak to było opisane wcześniej.

Zakładka USTAWIENIA:

• Potwierdzanie impulsów: jeśli jest ustawione automatyczne, program będzie od razu 
zapamiętywał  przychodzące  impulsy  (nie  można  ich  cofnąć).  Jeśli  ustawimy ręczne 
potwierdzanie,  program  za  każdym  razem  będzie  pytał  czy  dany  impuls  jest 
prawidłowy i czy go zapisać.

• Rodzaj tablicy: należy wybrać w zależności jaką tablicę posiadamy
• Ręcznie  (wyświetl):  możemy wysłać  na  tablicę  wpisaną  wartość  (np.  W celu  testu 

komunikacji)
• Wyświetlaj zegar: spowoduje wyświetlanie na tablicy aktualnego czasu. (W przypadku 

tablicy DA1 – tekstowej – czas ten pochodzi z wewnętrznego zegara tablicy i jeśli jest 
niepoprawny, należy go ustawić programem DA1 Konfigurator.)

• Ustaw jasność: zmienia moc świecenia tablicy
• Porty  komunikacji:  możemy  tu  zamknąć  lub  otworzyć  porty  łączące  program  z 

chronometrem lub tablicą – nie zaleca się tego robić bez wyraźnej potrzeby.
• Port  przycisków:  Jeśli  do  komputera  są  dołączone  przyciski  sędziowskie,  należy 

sprawdzić do którego portu COM są one przyłączone i otworzyć ten port aby można 
było  korzystać  z  przycisków.  Po  użyciu  przycisku  Start45s  (żółty  przycisk)  lub 
Wstrzymaj/Wznów Czas (czerwony przycisk) program będzie informował o tym głosowo 
(o ile nie zostanie wyłączona opcja  Komunikaty Dźwiękowe).
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 1.9.Sectro TS-Stok  

Podobnie jak TS-Hippika program ten służy do pomiarów OnLine, co oznacza, że w 
chronometrze  musi  być  wybrany  Pomiar  OnLine  w menu  ustawienia  i  musi  być  włączony 
START BIEGU.

Listę startową przygotowaną w TS-Trening wczytujemy do programu podobnie jak w 
TS-Hippika.  Za pomocą przycisku [NA START] wskazujemy zawodnika, który jako następny ma 
przekroczyć linię  startu. Po przyjściu impulsu startu z chronometru, lub wejścia ręcznego 
(przyciski  po  prawej  stronie),  następuje  potwierdzenie  czy  rzeczywiście  zawodnik 
wystartował i odliczany jest czas. Jeśli zawodnik się nie zgłosił na start należy to zaznaczyć 
przyciskiem  [Daj  DNS]  (didn't  started).  Jeśli  zawodnik  nie  ukończył  biegu  należy  użyć 
przycisku [Daj DNF] (didn't finished), a w przypadku dyskwalifikacji przycisku [Daj DSQ].

W obszarze NA TRASIE widoczne są nazwiska i numery startowe zawodników, którzy 
rozpoczęli  przejazdy  –  w  jednym  czasie  na  trasie  może  być  dowolna  (rozsądna)  ilość 
zawodników.  W  polu  INFO  są  wyświetlone  informacje  i  biegnący  czas  zaznaczonego 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

22



 Sectro
 Timing Systems                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                              

Instrukcja  
użytkownika 

zawodnika.  Na  dole,  jak  też  w  zakładce  WYNIKI  są  wyświetlane  kompletne  wyniki 
zawodników.  Po zakończeniu  przejazdów wyniki  należy zapisać:  zakładka wyniki,  przycisk 
[ZAPISZ WYNIKI DO BAZY].

Ponadto w zakładce WYNIKI można ustawić sposób sortowania wyników na podglądzie 
(domyślnie jest ustawione wg. odwróconej kolejności startu – ostatni który wystartował na 
samej górze), oraz wydrukować roboczy raport z wynikami. Przycisk [Zapisz wyniki do bazy] 
przygotowuje plik, który następnie należy poddać analizie w bazie tak samo jak wyniki  z 
chronometru lub TS-Hippika.

W  czasie  przejazdów  jak  i  po  nich  może  być  drukowana  taśma  z  impulsami 
pomiarowymi  z  chronometru.  W  zakładce  USTAWIENAI,  TABLICA  można  ustawić  sposób 
drukowania taśmy lub nakazać ponowny wydruk. W menu górnym PLIK / Ustawienia Drukarki 
można  wybrać  na  jakiej  drukarce  moją  być  drukowane  impulsy  oraz  ustawić  parametry 
wydruku  jeśli  wybierzemy  druk  na  drukarce  systemowej.  Zaleca  się  jednak  wydruk  na 
drukarce  termicznej.  W  tym  celu  należy  podłączyć  drukarkę  do  portu  szeregowego  lub 
przejściówki USR<=>RS232 i  w polu port drukarki termicznej wybrać i otworzyć odpowiedni 
port.
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W zakładce USTAWIENIA, TABLICA są dodatkowe funkcje:

– ustawianie czasu wyświetlania na tablicy numeru zawodnika po wystartowaniu (po tym 
czasie jest wyświetlany czas przejazdu)

– ustawienie czasu blokady po impulsie ze startu – aby wykluczyć powtarzające się impulsy 
w krótkim czasie.

– Przycisk [wyświetlaj zegar] spowoduje wyświetlanie na tablicy wyników aktualnego czasu.
– Suwak [Ustaw jasność] podowuje ustawienie mocy świecenia tablicy diodowej. 

– SESJA POMIAROWA
W polu sesja pomiarowa znajdują się dwa przyciski do zapisania bieżącego stanu 

programu i wczytania go. W przeciwieństwie do wyników zapisanych do analizy w bazie, sesje 
można ponownie odczytać w TS-Hippika, aby kontynuować przerwane pomiary.
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Zalecamy używanie tej funkcji w razie potrzeby chwilowego wyłączenia programu, gdy 
będziemy kontynuowali pomiary, oraz w celu zabezpieczenia pomiarów na wypadek zaniku 
zasilania, zawieszenia systemu operacyjnego itp.

 1.10.Deinstalacja oprogramowania  

Program  TS-Trening  można  odinstalować  z  systemu  używając  systemowej  kontrolki 
PANEL  STEROWANIA  /  DODAJ  USUŃ PROGRAMY.  Po  odszukaniu  na  liście  nazwy  programu 
Sectro  TS-Trening  należy  kliknąć  przycisk  USUŃ/ZMIEN.  Zostanie  uruchomiony  program 
deinstalacyjny.

 1.11. Znane problemy  

Problem: Uszkodzone obrazki lub zawartość stron TS-Trening w Windows XP

Objawy: Problem ten występuje w „czystych” instalacjach Windows XP. 
Objawami są nieładujące się, lub uszkodzone ikony w TS-Trening lub strony nie wczytane w 
całości.

Przyczyna: Błąd w systemie Windows XP związany z komunikacją między procesami.

Zalecenia: Błąd został poprawiony w Service Pack 1 dla Windows XP. Należy 
zainstalować SP1 lub SP2 ze strony Windows update aby całkowicie wyeliminować problem.

Problem: Po zalogowaniu się w programie TS-Trening i kliknięciu dowolnej ikony 
program powraca do strony logowania.

Objawy: Przed logowanie w menu wyświetlane są tylko funkcje dostępne dla 
wszystkich użytkowników, funkcje administracyjne są ukryte. Po próbie logowania pokazują 
się funkcje administracyjne, jednak po kliknięciu dowolnej ikony ponownie znikają a na górze 
strony wyświetla się formularz logowania. W efekcie nie można wykonać żadnych operacji 
wymagających uprawnień administratora.

Przyczyna: W systemie lub przeglądarce blokowane są pliki cookies (ciasteczka) co 
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uniemożliwi poprawne działanie programu

Zalecenia: Należy wyłączyć blokadę cookies. Najczęściej można to zrobić w 
ustawieniach przeglądarki internetowej:

W przypadku Mozilla FireFox: W menu głównym/NARZĘDZIA/ zakładka 
PRYWATNOŚĆ/CIASTECZKA należy zaznaczyć opcję „Zezwól witrynom na ustawianie 
ciasteczek” i upewnić się, że adres 127.0.0.1 nie jest na liście wyjątków.

W przypadku Internet Explorera: W menu NARZĘDZIA / OPCJE INTERNETOWE w 
zakładce prywatność należy ustawić poziom na: AKCEPTUJ WSZYSTKIE CIASTECZKA lub 
poniżej w ustawieniach stron internetowych wcisnąć przycisk [EDYTUJ] i w nowym okienku 
wpisać adres http://127.0.0.1 i wcisnąć [ZEZWALAJ].

Tymczasowo można w ustawieniach TS-Trening zaznaczyć opcję automatycznego 
logowania admina.

Problem:   Po kliknięciu [EXPORT WYNIKÓW] w raportach, w celu zapisania pliku dla 
Excela program wyświetla zwykły raport z wyników.

Przyczyna:  Występuje to w przeglądarce Internet Explorer i jest związane przez 
błędne przesyłanie parametrów przez tą przeglądarkę.

Zalecenia: Zainstalować i używać przeglądarkę Mozilla FireFox dostarczoną wraz z 
pakietem instalacyjnym TS-Trening. Nie posiada ona tego błędu i umożliwia wygodniejszą i 
bezpieczniejszą pracę.

Problem:   W formularzu rejestracyjnym jest zbyt dużo pól wymaganych do 
poprawnej rejestracji, a nie są one rzeczywiście potrzebne

Zalecenia: Proszę się z nami skontaktować i określić które pola mają być 
wymagane. Możemy skonfigurować oprogramowanie wg. Państwa potrzeby.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

26

http://127.0.0.1/


 Sectro
 Timing Systems                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                              

Instrukcja  
użytkownika 

 2.Urządzenia pomiarowe  

 2.1.C  hronometr Sectro   TS-1  

Chronometr jest urządzeniem służącym do pomiaru czasu. Posiada odbiornik radiowy 
433  MHz,  dzięki  któremu  odbiera  impulsy  pomiarowe  z  fotokomórek  (tylko  model  TS-1) 
lub/oraz wejścia bananowe do podłączenia fotokomórek przewodem.

Chronometr jest zasilany z odłączanego akumulatora, znajdującego się z tyłu obudowy. 
Aby odłączyć akumulator, należy lekko wcisnąć klips zatrzaskowy na pokrywie akumulatora.

Chronometr: Menu główne

Po  założeniu  pojemnika  akumulatora  chronometr  możną  włączyć  przełącznikiem 
dźwigniowym na dole obudowy. W przypadku rozładowanych baterii chronometr może się nie 
uruchomić. Jeśli jednak włączył się wyświetlacz, ale chronometr nie działa, można spróbować 
wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. W takim przypadku należy w ciągu kilkudziesięciu 
minut naładować akumulator, lub pracować na zasilaniu sieciowym (nie dłużej niż określono 
w czasie ładowania).

W  razie,  gdy  w  pamięci  chronometru  znajdują  się  już  wcześniej  zapisane  wyniki 
zostaną wyświetlone dwie opcje:

[#] kontynuacja – spowoduje przywrócenie poprzednich wyników i listy zawodników 
(jeśli była wgrana) i nowe pomiary zostaną dopisane do starych.

[*]  wyzeruj –  stare  wyniki  zostaną  usunięte  i  będzie  można  przystąpić  do  nowych 
pomiarów

Następnie na wyświetlaczu widzimy cztery menu. Można się między nimi poruszać za 
pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół. Do menu wchodzimy wciskając klawisz [ENT], gdy 
kursor jest na odpowiedniej pozycji, bądź używając skrótów (klawiszy cyfrowych) zapisanych 
obok nazw poszczególnych menu.
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INFORMACJE [1]
START BIEGU [2]
FUNKCJE [3]
USTAWIENIA [4]

 a)Menu INFORMACJE

Menu  INFORMACJE  zawiera  krótką  wizytówkę  producenta  oraz  oznaczenie  wersji 
oprogramowania firmowego chronometru. Aby wyjść z menu używamy klawisza [ESC].

 b)Menu START BIEGU

Chronometr: ekran pomiarowy

Po wejściu do START BIEGU uruchomi się główny ekran pomiarowy. W pierwszej linii 
widnieje numer z listy startowej oraz nazwisko (jeśli nazwiska zostały wgrane) zawodnika.

W drugiej linii  będzie wyświetlany czas impulsu startu, w trzeciej  biegnący czas od 
startu, a po osiągnięciu mety czas impulsu mety. 

Impulsy są rejestrowane tylko, gdy nadchodzą w odpowiedniej kolejności. Tzn. jeśli nie 
było  impulsu  startu,  impulsy  mety  i  międzyczasu  zostaną  zignorowane.  Natomiast  impuls 
międzyczasu nie musi być zarejestrowany, aby móc zarejestrować metę. Wówczas na liście 
wyników międzyczas będzie wynosił 0.

Po  otrzymaniu  impulsu  międzyczasu,  czas  od  startu  do  tego  impulsu  zostanie 
wyświetlony w dolnej linii, podczas gdy czas biegu będzie nadal liczony w linii trzeciej.

Po  otrzymaniu  impulsu  mety,  czas  biegu,  wraz  z  numerem  zawodnika,  zostanie 
wyświetlony w dolnej linii i zapisany w trwałej pamięci. (W razie wyłączenia chronometru 
pomiary nie zostaną utracone). Równocześnie w górnej linii zostanie wyświetlone nazwisko 
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kolejnego na liście zawodnika, bądź numer zostanie wyzerowany – zależnie od ustawień w 
menu USTAWIENIA.

Po  zakończeniu  pomiarów,  bądź w przerwie,  możemy wyjść  do  menu  głównego  za 
pomocą przycisku [ESC].

Zawodnika,  któremu  będzie  przypisany  pomiar  można  wybrać  przed  rozpoczęciem 
kolejnego biegu, bądź też w czasie jego trwania, ale przed impulsem mety.

Aby wybrać zawodnika, możemy wpisać na klawiaturze jego numer z listy startowej, 
bądź przewijać listę strzałkami w górę i w dół.

Klawisze funkcyjne na ekranie pomiarowym:

[START] - ręczne wyzwalanie impulsu startu
[#] - powoduje anulowanie ostatniego impulsu startu (np. 

przypadkowego)

[META] - ręczne wyzwalanie impulsu mety
[*] - powoduje anulowanie ostatniego impulsu mety
[Ent] - powoduje nadanie DNF (Did not finish – w przypadku, gdy 

zawodnik rozpoczął bieg, ale go nie ukończył. Wynik taki zostanie 
odnotowany na liście wyników

[⇑] - następny zawodnik z listy

[⇓] - poprzedni zawodnik z listy

 c) Menu FUNKCJE

Menu to zawiera 9 funkcji:
USTAW CZAS [1]
POBIERZ ROZSZERZONĄ LISTĘ [2]
POBIERZ LISTĘ [3]
WYSLIJ WYNIKI [4]
NOWY BIEG [5]
WYBIERZ GRUPĘ [6]
WYCZYŚĆ DANE [7]
ZEGAR [8]
WYŚLIJ WYNIKI Z PAMIĘCI RAM [9]
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Uwaga: Funkcje mogą się częściowo różnić w różnych przyrządach,wg. zamówienia

Chronometr: Menu FUNKCJE

Poszczególne  funkcje można uruchamiać  za pomocą przycisku [ENT],  po ustawieniu 
kursora na nazwie wybranej funkcji, bądź za pomocą przycisków skrótów wypisanych obok 
nazw.

USTAW CZAS – służy do wprowadzenia aktualnej daty i czasu. Czas należy ustawić na 
minutę do przodu (nie będzie odliczany w czasie ustawiania)  i  po wyrównaniu się czasów 
aktywować przyciskiem enter: [ENT]. Do menu FUNKCJE wracamy za pomocą przycisku [ESC].

POBIERZ  ROZSZERZONĄ  LISTĘ   -  służy  do  uruchomienia  przesyłania  bazy  nazwisk 
zawodników z programu TS-Trening do pamięci trwałej eeprom. Po wyłączeniu chronometru 
lista ta będzie nadal dostępna. Aby wybrać grupę do treningu, należy użyć z funkcji  WYBIERZ 
GRUPĘ. Lista rozszerzona może zawierać do 20 grup wiekowych, w każdej może być do 80 
zawodników. (W bazie TS-Trening oczywiście ilość jest nieograniczona)

Po wybraniu tej funkcji chronometr będzie oczekiwał na transmisję z bazy TS-Trening. 
Możemy ją anulować wciskając [ESC].

POBIERZ LISTĘ – służy do przesłania listy zawodników z TS-Trening do pamięci RAM. W 
przypadku piłki nożnej funkcja jest niewykorzystana.

Po wybraniu tej funkcji chronometr będzie oczekiwał na transmisję z bazy TS-Trening. 
Możemy ją anulować wciskając [ESC].

WYSLIJ WYNIKI  –  przesyła wyniki  pomiarów wraz z danymi zawodników do bazy TS-
Trening. Wyniki te są zapamiętane w pamięci trwałej eeprom – po treningu można wyłączyć 
chronometr a następnie włączyć i przesłać wyniki.  Jednakże po użyciu funkcji 
WYBIERZ GRUPĘ wyniki zostaną usunięte.

Po wybraniu tej funkcji chronometr będzie oczekiwał na nawiązanie transmisji z bazy 
TS-Trening. Możemy ją anulować wciskając [ESC].

NOWY BIEG - służy do zwiększenia numeru biegu w przypadku, gdyby podczas jednego 
treningu było kilka serii pomiarów dla tych samych zawodników. Wyniki wszystkich biegów z 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

30



 Sectro
 Timing Systems                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                              

Instrukcja  
użytkownika 

jednego treningu zostaną zapamiętane jako oddzielne biegi.

 WYBIERZ  GRUPĘ  –  służy  do  skopiowania   nazwisk  z  jednej  z  grup  wiekowych 
zapamiętanych funkcją POBIERZ ROZSZERZONĄ LISTĘ do pamięci pomiarów. Po tej operacji 
nazwiska z wybranej grupy będą wyświetlane na ekranie pomiarowym START BIEGU. Uwaga: 
operacja ta usuwa poprzednio zapamiętane pomiary.
 

WYCZYŚĆ DANE – służy do usunięcia z pamięci pomiarów danych listy zawodników oraz 
danych  pomiarowych  –  np.  Pomiarów  testowych.  Nie  usuwa  bazy  zawodników  pobranej 
funkcją  POBIERZ ROZSZERZONĄ LISTĘ.

WYŚLIJ WYNIKI Z PAMIĘCi RAM – służy do przesłania aktualnych danych pomiarowych 
wraz z nazwiskami zawodników (pobranymi funkcją POBIERZ LISTE lub WYBIERZ GRUPĘ) do 
bazy TS-Trening. Po wyłączeniu chronometru dane te są tracone – ich kopie można przesłać 
za pomocą funkcji  WYSLIJ WYNIKI.

 d) Menu USTAWIENIA

Menu to zawiera trzy pozycje, które można zmieniać przed lub podczas pomiarów.

[ ]  Auto Numer – po przyciśnięciu [ENT] na tej opcji w nawiasie pojawi się litera [T] – 
wówczas  na  ekranie  pomiarowych,  po  impulsie  METY,  automatycznie  będzie  zwiększany 
numer zawodnika i nazwisko kolejnego zawodnika będzie drukowane na górze ekranu. 

Po ponownym naciśnięciu [ENT] pojawi się znak [N] – wówczas po impulsie mety numer 
będzie zerowany. (należy go ponownie wpisywać)

[  ]  Praca  OnLine  /  OffLine  –  przyciskając  enter  na  tej  funkcji  ustawiamy  sposób 
działania chronometru. 

Tryb OnLine [O] służy do pomiarów z komputerem, w programach TS-Hippika lub TS-
Stok.  W tym trybie  nie  jest  istotna kolejność  nadchodzenia  impulsów z różnych  punktów 
(START, MIEDZYCZAS, META) a każdy impuls jest wysyłany do komputera poprzez złącze RS-
232. Na trasie może przebywać dowolna liczba zawodników.

Tryb  OffLine  [F]  należy  włączyć  gdy  przeprowadzamy  pomiary  za  pomocą  samego 
chronometru.  Wówczas  jest  wymuszona  odpowiednia  kolejność  impulsów.  Po  impulsie 
STARTU kolejne starty są ignorowane aż nadejdzie impuls METY. Międzyczas jest opcjonalny, 
jednakże tylko pierwszy międzyczas w każdym przejeździe jest zapisywany. Jeśli wystąpią 
kolejne są one automatycznie odrzucane.
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Chronometr: Menu USTAWIENIA

Niezależnie od trybu każde wejście impulsów (indywidualnie) posiada blokadę 
impulsów na 0,3 sekundy po poprzednim impulsie na tym wejściu.  Impulsy zbyt częste są 
odrzucane.

Funkcja w trzeciej linii służy do wprowadzenia dystansów pomiędzy pierwszą i drugą 
fotokomórką  (start  –  międzyczas)  oraz  pomiędzy  startem  i  metą.  Domyślnie  są  wpisane 
wartości 5 i 50 metrów. Aby je zmienić należy nacisnąć [ENT] sprowadzeniu kursora na nazwę 
tej funkcji i wpisać odległości z klawiatury numerycznej. Odległości mniejsze niż 10 metrów 
poprzedzamy zerem.

W przypadku pomiarów z użyciem TS-HIPPIKA/TS-Stok w chronometrze należy  ustawić 
datę i godzinę zgodną (co do sekundy) z czasem na komputerze na którym jest uruchamiany 
program, tryb OnLine oraz wejść do START BIEGU. Program po otrzymaniu pierwszego impulsu 
z chronometru dokona dokładnej synchronizacji. (jest to istotne aby prawidłowo wyświetlać 
czas 45s w TS-Hippika). Należy więć po każdym uruchomieniu TS-Hippika wysłać co najmniej 
jeden  impuls  testowy,  aby  dokonać  synchronizacji  oraz  upewnić  się,  że  łączność  z 
chronometrem jest prawidłowa.
 

 2.2. Zasilanie chronometru  

Chronometr posiada wbudowany akumulator 2500mAh. Po naładowaniu nieprzerwanie 
może pracować od 2 do 5 dni.

Baterię można ładować podczas pracy chronometru, bądź przy wyłączonym urządzeniu 
(zalecane).

UWAGA! 
• Beterii nie można pozostawiać na słońcu bądź w pobliżu źródeł ciepła.
• Nie otwieraj pojemnika z baterią
• NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZASILACZA DOSTARCZONEGO WRAZ Z CHRONOMETREM

W razie dłuższego nieużywania chronometru, baterię należy przechowywać odłączoną, 
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w osobny pokrowcu.

Pełny  czas  ładowania  akumulatorów  (rozładowanych)  wynosi  8-9h.  Możliwe  jest 
ładowanie  w  krótszych  porcjach  czasu  –  nie  wpływa  to  na  żywotność.  Akumulatory  są 
wykonane w technologii NiMH, co zapewnia brak “efektu pamięci” - zmniejszania pojemności 
akumulatora.
 

Akumulatorów nie należy ładować podczas pracy z odbiornikiem radiowym, gdyż proces 
ładowania może zakłócać odbieranie impulsów.

Nie należy pozostawiać ładowania na dłuższy czas niż nominalny. W razie 
doładowywania częściowo naładowanych akumulatorów czas należy proporcjonalnie skrócić. 

Ładowanie należy przerwać, jeśli stwierdzimy że obudowa akumulatora nagrzewa się 
zbytnio. Pozostawienie na zbyt długi czas może spowodować termiczne uszkodzenie 
akumulatora. 

 2.3.Fotokomórka Sectro TS-F5  

 a) Dane techniczne

- Zasięg standardowy toru podczerwieni: 5m, maksymalny 6 m.
- Zasilanie: wewnętrzny akumulator 2,7Ah 12V, ładowarka 14,4V
- Wymiary: wysokość: 70 mm, szerokość: 115 mm, głębokość: 40 mm

 b) Ustawienie do pomiarów

- Fotokomórkę przed użyciem należy stabilnie zamocować na statywie, przykręcając 
szybkozłączkę od statywu do spodu fotokomórki i następnie założyć szybkozłączkę na 
statyw.

-  Po  przeciwnej  stronie  toru  ustawić,  zamocowany  na  statywie,  reflektor, 
pamiętając, iż odległość nie powinna przekraczać 4-5 metrów. W przypadku trudności 
w wycelowaniu należy ustawić na mniejszej odległości i dopiero odsuwać jeden ze 
statywów.

- Włączyć fotokomórkę za pomocą przełącznika na tylnej ściance.

-  Należy  dokładnie  zliniować  reflektor  z  fotokomórką.  O  poprawnym  ustawieniu 
informuje zanik sygnału dźwiękowego. Jeżeli mimo dokładnego wycelowania sygnał 
dźwiękowy nie wyłącza się należy przybliżyć reflektor do fotokomórki.
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-  Ustawić  odpowiednio  fotokomórki  START,  MIĘDZYCZAS  i  META  wzdłuż  toru. 
Następnie  należy  sprawdzić  łączność  fotokomórek  z  chronometrem,  kolejno 
przecinając linie startu, międzyczasu i mety.

– Ciągły sygnał dźwiękowy oznacza złe ustawienie fotokomórki.

 c) Warunki użytkowania

- Zakres temperatur działania: od -20 do +50 ºC
- Temperatura przechowywania: -40 do +60 ºC
- Fotokomórkę należy przechowywać w suchym miejscu
- Fotokomórka może być używana w warunkach zewnętrznych, podczas opadów 
deszczu i  śniegu. Należy jednak unikać nadmiernego kontaktu z wodą. Po użyciu 
należy fotokomórkę pozostawić w suchym miejscu. Nie suszyć na grzejnikach i za 
pomocą nadmuchów elektrycznych.

 2.4.Fotokomórka Sectro TS-F20  

 a) Dane techniczne

Do fotokomórki TS-F20 stosują się zasady jak dla TS-F1, w wyjątkiem poniższych:

– TS-F20  odznacza  się  zasięgiem  (pomiędzy  emiterem  i  receiverem  podczerwieni) 
standardowym 15m, maksymalnym 20m.

–  Fotokomórka nie posiada reflektora, lecz rozdzielony nadajnik i odbiornik wiązki 
podczerwieni.

– Obie  części  fotokomórki  posiadają  wbudowany  akumulator  2,7Ah.  Po  pełny 
naładowaniu akumulatora może on nieprzerwanie pracować od 24 do 70 godzin. W 
przypadku  rozładowania  baterii  najpierw  wystąpi  samoczynne  przerwanie  linii 
fotokomórki  –  można  ten  efekt  czasowo  zlikwidować  przybliżając  emiter  do 
receivera na odległość 10m lub mniejszą i możliwie szybko doładować baterię.

– Obie części należy ładować za pomocą oryginalnie dostarczonej ładowarki. (Wtyk 
zasilacza  fotokomórki  jest  różny  od  zasilacza  chronometru).  Dioda  czerwona  na 
ładowarce wskazuje obecność zasilania – dioda zielona oznacza proces ładowania. 
Gdy proces ładowania się zakończy dioda zielona zgaśnie.

– Istnieje możliwość, na specjalne zamówienie, wykonania fotokomórki z zasilaniem z 
zewnętrznego akumulatora o dowolnej pojemności.

– Czas ładowania akumulatora: 4 do 10 godzin.
– Ładowanie  nie  może  odbywać  się  w  mocnym  słońcu.  Nie  należy  pozostawiać 

włączonego ładowania  na czas dłuższy od nominalnego.  W razie nagrzewania się 
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akumulatora  należy  przerwać  proces,  lub  przenieść  do  chłodniejszego 
pomieszczenia.

Zbyt długie ładowanie może uszkodzić akumulator i fotokomórkę.

 b)Wyprowadzenia i wskaźniki

Na tylnej ściance fotokomórki znajdują się włączniki i diody sygnalizacyjne (w 
zależności od wykonania nie wszystkie z nich muszą występować):

● Do pracy fotoceli na przewodach wystarczy włączyć  fotokomórkę, zapalą się wtedy 
dwie diody i będziemy słyszeli pisk świadczący o tym że fotocela nie jest dobrze 
wycelowana w lustro.

● Po zgraniu fotoceli i lustra (lub nadajnika IR) pisk zaniknie oraz zgaśnie dioda 
zadziałania sygnalizująca przejazd zawodnika.

● W przypadku komunikacji przewodowej do wyjść banankowych należy podłączyć 
przewód dwużyłowy z wtykami banankowymi.

 2.5.Bramka startowa TS-G2  

Bramka startowa jest wyposażona w jedną lub dwie pary  wyjść bananowych.

● W przypadku pracy na przewodach urządzenie nie korzysta z wewnętrznego 
akumulatora.
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● Podłączenie nadajnika radiowego jest opisane w rozdziale Komunikacj radiowa

● Wychylenie ramienia bramki spowoduje zapalenie diody 

 2.6.Komunikacja radiowa  

Zestawy pomiarowe Sectro mogą być wyposażone w urządzenia nadawczo-odbiorcze na 
częstotliwość 433 MHz o małej mocy – 10mW.  Transmisja w tym paśmie przy małej mocy nie 
wymaga od użytkownika zgody ze strony Urzędu Regulacji  Telekomunikacji  i  Poczty, bądź 
wykupowania licencji radiowych.

Użycie  zestawu  komunikacji  radiowe  np.  Sectro  HR1100  zastępuje  połączenie 
przewodowe pomiędzy fotokomórkami/bramką a chronometrem.

Komunikacja  pomiędzy  urządzeniami  składowymi  odbywa  się  w  jednym  kanale,  za 
pomocą transmisji cyfrowej.

Należy pamiętać, że zasięg radiowy zależy od panujących warunków atmosferycznych, 
przeszkód  terenowych,  wilgotności,  zakłóceń  ze  strony  innych  urządzeń  i  innych 
czynników.

 a) Zasięg radiowy

Aby utrzymać dobry zasięg należy pamiętać, aby:

• Nie ustawiać nadajników i odbiornika blisko gruntu. Nadajnik radiowy jest wyposażony w 
kilkumetrowy przewód umożliwiający zamocowanie nadajnika na tyczce powyżej 
fotokomórki. 

• Należy dbać, aby baterie chronometru i fotokomórek nie były rozładowane – radia 
HR1100 pobierają z nich zasilanie. 

• Chronometr  powinien być usytuowany możliwie blisko nadajników, najlepiej pomiędzy 
startem i metą

• Nie należy zasłaniać odbiornika od nadajników własnym ciałem
• Należy utrzymywać zgodną polaryzację anten nadajników i odbiornika – najlepiej 

pionową lub prostopadłą do płaszczyzny ziemi.
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 b) Podłączenie radii HR1100

Nadajniki radiowe HR1100 posiadają dwa przewody służące do podłączenia radia do 
fotokomórki/bramki startowej. Przewody zakończone banankami należy umieścić w wyjściach 
banankowych fotokomorki – w miejsce podłączania przewodu pomiarowego. Wtyk zasilania 
radia należy umieścić w gnieździe zasilania fotokomórki. Radio jest zasilane z akumulatora 
fotokomórki.

Odbiornik radiowy podłącza się do chronometru w to samo miejsce w które podłącz się 
interfejs kablowy. Odbiornik jest zasilany z akumulatora chronometru.

 2.7. Konwertery USB-RS232/RS485  

Gdy komputer timingowy nie jest wyposażony w portu COM (szeregowe, RS232) może 
zajść konieczność użycia konwertera USB <=> RS232 lub USB <=> RS485.  W takim przypadku 
przed pierwszym użyciem należy podłączyć konwerter do portu USB komputera i zainstalować 
jego sterowniki z dołączonej do zestawu płyty CD. Po instalacji jest najczęściej konieczny 
restart systemu, aby nowy port COM zaczął działać.

Następnie należy w Managerze Urządzeń Windows (Mój Komputer/Właściwości zakładka 
SPRZĘT)  sprawdzić  numer  portu  COM  jaki  został  przypisany  do  konwertera  –  będzie  on 
widoczny w Managerze w gałęzi PORTY, np.: USB Serial Port (COM5).

Po  podłączeniu  danego  urządzenia  do  drugiego  wyjścia  konwertera  można  zacząć 
używanie go tak samo jak wbudowanego portu COM.
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 3.Przeprowadzenie pierwszych pomiarów  

Poniżej przedstawiamy opis standardowego postępowania, który  umożliwi Państwu 
łagodne  przejście  przez  pierwsze  uruchomienie  zestawu  i  dokonanie  pierwszych 
pomiarów.  

Na początku należy zainstalować program TS-Trening oraz skonfigurować go wg. opisu 
powyżej. Kluczową sprawą jest wybranie sposobu grupowania zawodników (kryteria podziału 
na grupy).

Następnie  należy zarejestrować  wszystkich  zawodników,  którzy będą  brali  udział  w 
treningu lub zawodach. Podczas rejestracji dokonywanej przez administratora, a nie samego 
użytkownika, można pominąć autoryzacje za pomocą wysyłania e-maili, wybierając STATUS 
KONTA:   AKTYWNE.

Rejestracji  można  również  dokonać  poprzez  import  listy  zawodników  z  arkusza 
np.Excel. Wymagany format listy został opisany na stronie 9.

Kolejnym  krokiem  jest  utworzenie  nowych  zawodów  oraz  przypisanie  im  listy 
startowej.  W tym celu  klikamy TWÓRZ LISTĘ oraz  kliknięciem w polu  wybór  zaznaczamy 
którzy  zawodnicy  mają  się  znaleźć  na  liście.  Jeśli  chcemy  tam  umieścić  wszystkich 
zawodników, wystarczy jedno kliknięcie na polu ZAZNACZ/ODZNACZ WSZYSTKICH.

Po  wybraniu  zawodników  należy  nadać  numery  startowe,  wpisując  je  w  pole  z 
czerwoną obwódką obok nazwiska każdego zawodnika. Następnie klikamy [TWÓRZ LISTĘ DO 
WYSŁANIA].  Teraz  możemy  przejrzeć  i  wydrukować  listę,  klikając  w  symbol  drukarki.  W 
przypadku  konieczności  korekty,  ponownie  przechodzimy  do  TWÓRZ  LISTĘ  –  poprzednie 
wybory będą zaznaczone – wystarczy nanieść konieczne zmiany.

Czynności  rejestracji,  nadania  numerów  oraz  utworzenia  listy  startowej  mogą  być 
wykonane równocześnie poprzez import listy z Excela wg. opisu w programie TS-Trening.

Aby wysłać listę należy podłączyć chronometr za pomocą dołączonego przewodu do 
dowolnego portu szeregowego (COM) i w USTAWIENIACH wskazać, który port wybraliśmy.

W przypadku pomiarów w TS-HIPPIKA listy nie wysyłamy, lecz wczytujemy za 
pomocą odpowiedniej funkcji w programie. Poniższe uwagi nie dotyczą pomiarów w 
TS-HIPPIKA.

Następnie w chronometrze w menu FUNKCJE uruchamiamy funkcję POBIERZ LISTĘ (jeśli 
stworzyliśmy listę standardową) lub POBIERZ ROZSZERZONĄ LISTĘ (jeśli chcemy przesłać kilka 
grup wiekowych – w przypadku piłki nożnej)
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Klikamy WYŚLIJ  LISTĘ  w TS-Trening  i  po  chwili  nastąpi  przesłanie  danych.  Możemy 
skontrolować wynik wchodząc w chronometrze do START BIEGU i wpisując numer dowolnego 
zawodnika z listy – jego nazwisko powinno zostać wyświetlone na ekranie chronometru. (W 
przypadku listy rozszerzonej, należy najpierw użyć FUNKCJE / WYBIERZ GRUPĘ, aby wybrać 
jedną grupę z pośród przesłanej bazy zawodników)

Po  ustawieniu  fotokomórek  i  podłączeniu  ich  do  chronometru  można  rozpocząć 
pomiary.

W trakcie pomiarów zawodnicy mogą wykonywać bieg/przejazd w kolejności z listy – 
wtedy, jeśli wpisaliśmy na liście kolejne numery startowe, nie ma potrzeby wybierania który 
zawodnik będzie rozpoczynał bieg. W innym wypadku wybieramy zawodnika poprzez wpisanie 
jego  numeru  z  wydrukowanej  wcześniej  listy  startowej,  lub  przewijamy  listę  za  pomocą 
klawiszy kursorów w górę i w dół.

Podczas pomiarów należy kontrolować, czy nie nastąpiło przypadkowe przecięcie linii 
startu lub mety i w razie konieczności anulować taki impulsy klawiszem wg. opisu powyżej.

Po  zakończeniu  przejazdu  przez  wszystkich  zawodników,  możemy  przeprowadzić 
kolejną  turę,  wybierając   FUNKCJE/NOWY BIEG  i  przeprowadzając  pomiary  tak  samo jak 
poprzednio,  lub  możemy  zakończyć  trening.  Chronometr  można  wyłączyć  do  czasu 
przesyłania danych do komputera-> wyniki są zapisane w pamięci nieulotnej.

Przesyłamy dane do  bazy TS-Trening   wybierając  w chronometrze  FUNKCJE/WYSLIJ 
WYNIKI i klikając w bazie POBIERZ DANE.

Po  poprawnym  przesłaniu  wyników  klikamy  ANALIZUJ  WYNIKI,  sprawdzamy  czy 
wszystkie  pomiary  są  odpowiednio  przyporządkowane  do  nazwisk  zawodników,  klikamy 
[DALEJ], wpisujemy dane treningu/zawodów i klikamy [ZAPISZ WYNIKI].

Teraz  możemy  wydrukować  wyniki  wybierając  WYNIKI  (lub  RAPORTY  /  RAPORT  Z 
TRENINGU).  Z  listy  wybieramy  interesujący  nas  trening  oraz  sposób  sortowania  wyników 
(domyślnie wg. czasu pierwszego przejazdu, w kolejności rosnącej). Klikamy [POKAŻ RAPORT] 
aby przeglądnąć lub wydrukować wyniki lub [EXPORT WYNIKÓW] aby zapisać plik z wynikami 
w celu dalszej obróbki w arkuszu kalkulacyjnym lub edytorze tekstowym.

 4. Akcesoria   

 4.1. Przewody pomiarowe 

Przewody służące do połączenia fotokomórki lub bramki startowej mogą być wykonane 
z dowolnego przewodu dwużyłowego o średnicy co najmniej 0,3 mm2.  Należy dobrać przewód 
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o wytrzymałości mechanicznej dostosowanej do miejsca instalacji. Długość przewodu może 
wynosić do 3000m.

Z końcówek przewodów należy zdjąć izolację na długości ok 10mm. W razie potrzeby 
zlutować żyłki linki. Przykręcić lub przylutować wtyk banankowy 4mm. Biegunowość żył nie 
ma  znaczenia  –  dlatego  gniazda  banankowe  w  fotokomórce  nie  są  oznaczone  różnymi 
kolorami.

W przypadku potrzeby użycia dwóch przewodów banankowych układanych koło siebie 
(np. w pomiarach na ¼ mili  przewód z dwóch met idący do startu) zamiast czterech żył 
można użyć przewodu trzyżyłowego – jedna z żył jest wspólną masą i jest z jednej strony 
podłączana  do  niebieskiego  gniazda  interfesju  kablowego  –  z  drugiej  strony  należy  ją 
rozwidlić (dodatkowym krótkim przewodem) i podłączyć do obu fotokomórek.
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WERSJE TEGO DOKUMENTU:

Data zmiany Wersja Istotne zmiany Uwagi

1 lutego 2004 v1.0 Pierwsza wersja oprogramowania

3 lipca 2005 v1.1 Specjalne ustawienia do treningów piłkarskich

3 października 2005 v1.4 Opis TS-HIPPIKA
Dodane „Bieżące zawody”
TS-TRENING v1.3b3

6 grudnia 2005 v1.42 Zmiany w TS-Trening. Uproszczenie rejestracji 
zawodników

2 stycznia 2006 V1.44 TS-Trening v.1.44: 
– wiele baz danych
– nowy moduł TS-Stok
– Import listy zawodników z arkusza kalk.

14 lutego 2006 V1.48 – rozbudowana funkcja importu i rejestracji
– nowe funkcje w TS-Stok

17 lipca 2006 V1.49 – Drobne zmiany w TS-Hippika
– rozszerzenie importu o dane konia
– Lista zbackupowanych plików w analizie 

danych

29 sierpnia 2006 V1.5 – Przyciski sędziowskie w TS-Hippika
– Instalowanie konwerterów USB-RS

Nowa 
wersja bazy 
danych

10 grudnia 2009 'V1.55 – TS-Stok werjsa 1.22
– TS-Hippika wersja 1.07
– Fotokomórka TS-F5 / TS-F20
– Bramka startowa TS-G
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Sectro Timing Systems

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 234

tel: 

• +48 695 604 925

fax:

• +48 075 7552035 

www:

• http://www.sectro.pl  

• http://timing-systems.eu  

e-mail: 

• info@sectro.pl  
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