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Ennen iltarasteja valmiiksi kotona:
Lataa tietokoneen akku täyteen!
1.
2.
3.
4.
5.

Käynnistä kone virtapainikkeesta ja odota jotta kone latautuu työpöytänäkymään
Käynnistä ohjelma ”E-Results lite” työpöydältä
Klikkaa taulukko-osassa hiiren oikealla ja valitse ”Lisää uusi rata”
Syötä radan emit koodit pilkulla erotettuna. Esim. 31,32,32,34,35,100
Rastireitin koodit ovat aina nämä: RR1 61, RR2 62, RR3 63, RR4 64 ja RR5 65.
Laita aina kaikilla radoilla 100-leimasin viimeiseksi.
6. Kirjoita radan nimi ja pituus ja paina OK (pituus ei ole pakollinen)

7. Toista vaiheet 4-6 jokaiselle radalle
8. Lopuksi valitse Tiedosto > Tallenna nimellä > ”Työpöytä”. Kirjoita tiedoston nimeksi
”Iltarastit” ja paina Tallenna.
9. Ohjelmassa pitäisi jokainen rata näkyä samalla tavalla kuin tässä

10.

Sammuta kone valitsemalla Käynnistä > Virta > Sammuta
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Iltarasteilla:
1. Liitä emit-lukija porttiin jossa lukee ”Emit-lukija”
2. Jos tietokoneen akku on unohdettu ladata ja on lähes tyhjä niin autolaturia voi
käyttää lataukseen iltarastien aikaan. Laita autolaturi(invertteri) tupakansytyttimeen
ja verkkolaturi siihen. (Tarkista aina välillä jotta invertterissä palaa vihreä valo, joka
tarkoittaa jotta typakansytyttimeen tulee virta, sillä tietokoneen akku voi olla huono
tai vähintäänkin lähellä tyhjää jolloin ilman virran saantia tietokone voi sammua
hyvinkin nopeasti.)
3. Käynnistä kone virtapainikkeesta ja odota noin kaksi minuuttia että kone latautuu
4. Käynnistä ohjelma kaksoisklikkaamalla ”E-Results lite” –kuvaketta työpöydällä
5. Valitse Tiedosto > Avaa > ”Työpöytä”. Avaa tiedosto jonka tallensit aiemmin.
Kun suunnistaja lähtee metsään:
1. Laita emit-kortti lukijaan ja näyttöön ilmestyy uusi ikkuna. Jos emit-korttia ei löytynyt
tietokannasta, ohjelma kysyy tallennetaanko tiedot. Vain henkilökohtaisten uusien
korttien tiedot voidaan tallentaa.
2. Kirjoita henkilön nimi, valitse rata ja paina ”Aseta lähteväksi”
3. Jos emit korttia ei löytynyt tietokannasta ja se ei ole lainakortti, ohjelma kysyy
tallennetaanko tiedot tietokantaan. Valitse kyllä.
ÄLÄ TALLENNA HENKILÖIDEN NIMIÄ LAINAKORTEILLE!
4. Lainakorttien kohdalla muista ruksata kohta Lainakortti jolloin ohjelma maaliin
tullessa muistuttaa ottamaan kortin takaisin.
Kun suunnistaja tulee maaliin:
 Laita emit kortti lukijaan, ohjelma laittaa henkilön oikealle radalle
 Jos suunnistaja menee ilman aikaa ota normaalisti maaliin ja valitse sen jälkeen
oikean kilpailijan kohdalla hiiren oikealla ”Ilman aikaa”. Myös hylätyt voidaan laittaa
ilman aikaa.
 Mikäli suunnistajalta puuttuu leimauksia, avautuu uusi ikkuna. Suunnistajan voi
hyväksyä maaliin valitsemalla ”Tallenna”. Jos suunnistaja haluaa juosta ilman
aikaa, valitaan ”Ei aikaa”.
Jos emit-lukija ei reagoi emit-korttiin
 Avaa E-Results Lite –ohjelmassa Työkalut > Asetukset
 Sarjaportti kohdassa pitäisi lukea USB Serial port (COM5). Ellei, valitse
pudotusvalikosta se.
 Valinnan jälkeen paina Hyväksy –painiketta -> Nyt pitäisi toimia (eri emit-kortilla)
Lopuksi kun kaikki ovat tulleet maalin valitse Tiedosto > Tallenna ja sammuta kone
valitsemalla Käynnistä > Virta > Sammuta ja irrota muistitikku ja emit-lukija
koneesta.
Metsässä olijat näkee:
 Paina työkaluriviltä ylälaidasta kuvaketta juoksija ja 2 puuta.
Kilpailijan poisto ilman emitin lukua:
 Paina oikein suunnistajan kohdalla hiiren oikeaa ja valitse ”poista”.
Yksittäisen henkilön väliaikatiedot:



Paina hiiren oikealla oikean henkilön kohdalla ”Näytä leimaustiedot”
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Iltarastien jälkeen:
1.
2.
3.
4.
5.

Käynnistä kone virtapainikkeesta ja odota noin kaksi minuuttia että kone latautuu
Liitä muistitikku koneen USB porttiin
Käynnistä ohjelma kaksoisklikkaamalla ”E-Results lite” –kuvaketta työpöydällä
Valitse Tiedosto > Avaa ja Työpöytä. Avaa tiedosto jonka tallensit.
Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä > ”Oma tietokone” > ”Siirrettävä levy (E:)” > avaa
oikea kansio (iltarastien päivämäärä). Kirjoita tiedoston nimeksi ”Iltarastit” ja paina
Tallenna.
6. Voit myös pelkästään kopioida iltarastit.dat tiedoston tietokonen työpöydältä USBmuistitikulle oikeaan kansioon. Tarkista jotta USB-muistitikulla on oikeassa
kansiossa kyseinen tiedosto. Sen jälkeen poista tiedosto työpöydältä.
Tulosten muodostaminen
1. Valitse Työkalut > Lajittele. Valitse lajitteluperusteeksi ”Loppuaika” ja paina
”Lajittele”
2. Valitse Työkalut > Tulokset. Varmista että ”Tulokset” ja ”Väliajat” kohdissa on ruksi.
Lisäksi varmista, että Tiedoston tyyppi ”HTML-tiedosto” on valittuna.
3. Paina ”Selaa” > ”Oma tietokone” > ”Siirrettävä levy (E:)” > avaa oikea kansio ja
kirjoita tiedoston nimeksi ”Tulokset”. Lopuksi paina tallenna
4. Toista 3. vaihe väliaikojen kohdalla
5. Paina ”Muodosta tulokset” –painiketta
6. Liitä muistitikku koneeseen jolla voit lähettää sähköpostia
7. Lähetä tulokset ja väliajat muistitikulta osoitteeseen iltarastit@rastikurikka.net ja
kirjoita viestiin järjestäjien nimet
8. Tulosta tulokset seuraavaksi kerraksi ilmoitustaululle.
Lopuksi toimita kannettava seuraavien iltarastien pitäjälle, älä jätä iltarastikärryyn!
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Kannettavan laukku sisältää:







Kannettavan
Emit-lukijan
Muistitikun
Hiiren
Verkkovirtalaturin
Tämän ohjeen

Kannetavaa/laukkua säilytetään AINA SISÄLLÄ, ei saa jättää
iltarastikärryyn!
Apua saa tarvittaessa:




Pekka Alanen 040-8220591
Rauno Sydänoja 0400-345348
Marko Taipalus 040-5273801

