Használati útmutató a FTT-1-es ellenőrző és mini találatjelző készülékhez
FTT-1 készüléknek a következő funkciói vannak:
- Találatok jelzése tőr és párbajtőr vívásnál
- Fegyverek (tőr, kard, párbajtőr), valamint testvezetékek ellenőrzése
Fő jellemzői:
- Közvetlen kapcsolat a testvezeték hárompólusú dugójával
- Könnyű rögzíthetőség a vívóruházatához
- Vizuális és hallható kijelzések
- Két gomb a használati mód és a hangjelzés típusának kiválasztására
- Készülék működése 12V-os elemmel történik. Az elem használhatósága kb. 5000 találat jelzése. Az elem cseréje
a doboz csillagcsavarhúzóval történő szétszedésével lehetséges
- Rendkívül kedvező méretek: 7,6 x 8 x 1,6 cm. Súlya: 60g
Funkció-választás:
A Select gomb megnyomásával kiválaszthatjuk a három funkció egyikét:
- Találatok jelzése tőrben: Piros lámpa
- Találatok jelzése párbajtőrben: Zöld lámpa
- Ellenőrző funkció: két sárga lámpa
3 másodperc után a készülék lámpái elalszanak, de a beállított funkció továbbra is üzemkész.
Ideális hang kiválasztása:
A Sound gomb megnyomásával különböző hangjelzések közül választhatunk:
- Hosszú folyamatos hang (1 másodperc)
- Hosszú trillázó hangjelzés (1 másodperc)
- Rövid hangjelzés ( 0,15 másodperc)
Két hosszú hangjelzés lehetővé teszi a vívók találatainak megkülönböztetését. A rövid hangjelzés gyors egymás utáni
szúrás jelzése esetén hasznos, iskoláztatás alatt.
Tőr és párbajtőr találatjelzés
• Válassza ki a megfelelő fegyvernemet és hangot a Select és Sound gomb segítségével a korábbiakban leírtak
szerint.
• Csatlakoztassa a testvezeték hárompólusú dugóját a készülékhez.
• FTT-1 készülék a hegy benyomódásával minden esetben jelez, még érvénytelen találat esésekor is.
• A kontaktidő mind tőrben, mind párbajtőrben megegyezik a FIE előírásaival.
• FTT-1 ideális edzésekre, mert fölöslegessé teszi a dob, találatjelző, vezetékek használatát.
Ellenőrző funkció
Válassza ki az ellenőrző funkciót a Select gomb segítségével a korábban leírtak szerint.
A négy lámpa a következőket jelenti:
- Piros lámpa felgyullad, ha a rövidre van zárva a testvezeték két távolabbi pólusa
- Zöld lámpa felgyullad, ha rövidre van zárva a testvezeték két közelebbi pólus
- A két sárga lámpa röviden felgyullad, ha a teljes áramkör rövidre van zárva
Fegyver ellenőrzése testvezeték segítségével
Miután beállította a készüléket ellenőrző funkcióra, csatlakoztassa a testvezeték hárompólusú végét az FTT-1-es
készülékhez, másik végét pedig fegyveréhez, majd csinálja végig a következő műveleteket, hogy meggyőződjön róla, a
lámpák jól működnek.

Párbajtőr ellenőrzése testvezetékkel
• Amennyiben a penge hegye nincs benyomva, egyik lámpa sem világít.
• A hegy benyomásával a zöld lámpának kell kigyulladnia.
• A kosárhoz, vagy a pengéhez hozzáérintve az FTT-1 készülék rögzítő csatját a piros lámpa gyullad ki
Tőr ellenőrzése testvezetékkel
• Amennyiben a hegy nincs benyomva, a piros lámpának kell égnie
• A hegy megnyomásával egyik lámpa sem ég
• Ha az FTT-1 készülék rögzítő csatjához hozzácsíptetjük a krokodilcsipeszt a hegy nem kerül benyomásra,mindkét
lámpának égnie kell
Kard ellenőrzése testvezetékkel
• A piros lámpa egyfolytában ég.
• Ha rögzítő csathoz hozzácsípteti a krokodilt, a zöld lámpának is fel kell gyulladnia
Testvezeték ellenőrzése
• Válassza ki az Ellenőrző módot és dugja a testvezeték hárompólusú csatlakozóját az FTT-1-es készülékbe.
• A testvezeték típusának megfelelően végezze el az alábbi műveleteket, hogy meggyőződjön a megfelelő lámpa
felgyulladásáról.
• Ha párbajtőr testvezetéket tesztel, a dob is vele egy időben ellenőrizhető a gép-dob összekötő kábel segítségével.
Párbajtőr testvezeték ellenőrzése
• Amennyiben kontaktust teremtünk a két közelebbi tüske között (egy érme, kulcs, vagy egyéb fémtárgy segítségével),
akkor a zöld lámpának kell felgyulladnia
• Amennyiben kontaktust teremtünk az előbbiekben leírtak szerint a két távolabbi tüske között, akkor a piros lámpa
gyullad fel
Tőr testvezeték ellenőrzése
• Amennyiben a krokodillal megcsípi a vékonyabb tüskét, akkor a zöld lámpának kell kigyulladnia
• Ha a rögzítő csipeszt hozzáérintjük a vastagabb tüskéhez, akkor a piros lámpának kell kigyulladnia
Bayonett testvezeték ellenőrzése
•
•

Ha hozzáérintjük a krokodilt a dugasz végéhez, akkor a zöld lámpának kell kigyulladnia
A bayonett dugó hátsó (kis karika mögötti) érintkezőjét hozzáérintjük a FTT-1 készülékrögzítő füléhez, akkor a piros
lámpának kell kigyulladnia

