Tidsinddelt RC træning
Dette program er gratis at benytte.

Idéen bag dette program:
I de fleste RC klubber er der kørere på mange niveauer/klasser.
For at alle får mest ud af træningen, er det smart at dem der kører sammen, er på næsten samme
niveau/klasse.
Dette program kan automatisk styre tidsinddelt RC træning. Så alle ved hvornår de har køretid.

Udførelsen af programmet:
Programmet inddeler RC-bil træning i tidsintervaller.
Den kan opdele tiden mellem, op til 5 klasser.
Hver klasse får tildelt et antal minutter i hvert træningsinterval.
Man kan altid se på skærmen, hvilken klasse der kører nu og hvor meget tid de har tilbage.
Nogle minutter før der skiftes til en ny klasse, afgives et lydsignal(forvarsel), så kørerne i næste klasse ved
at de snart skal køre.
Når der skiftes til en ny klasse, afgives et lydsignal, så alle er informeret om at der skiftes klasse.

Indstilling af programmet sker ved at trykke på Setup-knappen eller ved at starte filen "Setup.exe”
Hvis programmet kører medens der ændres i setup træder nogle af ændringerne først i kraft efter genstart
af programmet. Det skyldes at jeg har prioriteret timingen i programmet meget højt.

Installering
Dette program er lavet til Windows.
Der er ingen installer til programmet. Installering foregår ved at gøre følgende.
1: Hvis du har en gammel version af programmet på computeren kan du passende slette den.
2: Pak Zip-filen ud på et passende sted på din harddisk.
3: Start "Setup.exe" og tilpas den efter dine ønsker.
4: Start "Tidsinddelt RC traening.exe" og så er du i gang.
Setup af programmet
Setup’et kan ændres ved at trykke på Setup-knappen, hvis den er synlig. Ellers startes ”Setup.exe”.
Der er et faneblad til hvert af de 5 mulige klasser.

Indstillingerne betyder følgende:
Benyttes: Om klassen benyttes (Enabled)
Navn på klassen: Den er åbenlys.
Forvarsel lyde: De 3 lydfiler der afspilles, for at varsle at denne klasse starter om lidt.
Forvarsel: Forvarsel lydene afspilles dette antal minutter inden klassen starter.
Startlyde: De 3 lydfiler der afspilles, når klassen starter.
Træningstid: Antal minutter denne klasse skal køre.

Indstillingerne betyder følgende:
Hurtig:
Hvis du er i tvivl om dine indstillinger er korrekte, så sæt flaget.
Så kører tiden i programmet i sekunder i stedet for minutter.
Dermed kan man hurtigt lave et gennemløb og se om det virker som forventet.
Knapper:

Start, Stop og Setup knapperne vises, hvis dette flag er sat.
Hvis folk ikke kan holde fingrene fra knapperne, så fjern flaget. Men vær opmærksom på at
du så skal starte ”Setup.exe” for at ændre i setupet.
Hvis du oplever at knapperne er forsvundet ved et uheld, så start ”Setup.exe” og sætte flaget
igen.
Hvis programmet kører uden knapper, så starter tiden automatisk når programmet starter.

Det kan være vigtigt at tiden i programmet passer med klokken. Så f.eks. hvert gennemløb af alle klasser
tager 1 time. Det kan være en fordel hvis nogle har svært ved at høre lyden.
I det tilfælde skal du starte programmet ved timeskift.

Hvis du ønsker at køre med ét setup til f.eks. onroad og ét til offroad, vil jeg foreslå at installere
programmet to forskellige steder på din harddisk. Så kører de to programmer med hvert sit setup.
Jeg håber du kan lide programmet.
Med venlig hilsen
Benny B. Nielsen

Juridiske brugerbetingelser
Ophavsretten til dette program tilhører Benny B. Nielsen.
Programmet må benyttes til personlig, ikke-erhvervsmæssig brug.
Tilladelsen indebærer ingen overdragelse af rettigheder til programmet og er undergivet følgende
begrænsninger:
Ved at benytte dette program anses du for at have tiltrådt disse BRUGERBETINGELSER.
1. Angivelse af ophavsret og andre beskyttede rettigheder skal bibeholdes.
2. Du må ikke foretage ændringer i programmet.
3. Programmet må ikke distribueres mod betaling.
Ansvarsbegrænsning
I intet tilfælde er Benny B. Nielsen erstatningsansvarlig for tab, hverken direkte, indirekte, særlige eller
følgetab (inkl. tabt fortjeneste, forretningsafbrydelse, tab af programmer eller andre data på dit
informationsbehandlingssystem eller andet), der er forårsaget af eller kan henføres til benyttelse (eller
manglende mulighed for benyttelse) af dette program, herunder funktionssvigt, fejl eller udeladelser i
oplysningerne, ydelserne.

