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10 settings in FinishLynx 
die je nog niet kende

“het zal wel een domme
vraag zijn, maar …”
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CTRL-SHIFT-OPTIONS
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Nieuwe features in 
de software en
dingen die je 
wellicht nog niet
wist …
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Scroll wheel

❑ Bij een EtherLynx camera:
❑ Scrollwheel beweegt de foto van link naar rechts

❑ Bij een iDentiLynx camera:
❏ Scrollwheel beweegt door de “film” heen
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Pop-up lijst

❑ Bij evalueren van lange afstanden kun je de 
deelnemerslijst opvragen (ctrl-click)
❑ De lijst toont startnummer en vereniging
❑ De lijst wordt automatisch korter

❑ Niet handig bij meer dan ong. 12 deelnemers die nog 
niet gescored zijn, dan is tikken sneller
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Oops … verkeerde event

❑ Gebruik NIET de database knoppen in de hoofdbalk, 
maar gebruik de database knoppen in het results
scherm
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Verkeerde starttijd

❑ Bij niet ontvangen van een starttijd met RadioLynx kun 
je op de zender de “repeat knop” drukken

❑ Als je gewoon een verkeerde starttijd hebt:
❑ Selecteer de juiste
❑ klik op de 3 stoplichtjes er naast
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Wees een klokken-king

❑ In de scoreboard settings kun je kiezen:

❑ Als je de klokken nooit automatisch laat stoppen kun je 
met ALT-F dit zelf doen
❑ En met ALT-R de klok weer laten lopen
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Wees een klokken-king

❑ Een hidden setting bepaald hoe de “if capturing” werkt

❑ Standaard alleen bij handtiming!
❑ Scoreboards\AutoBreakMask
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Regional Enhancements

❑ Nuttig als een deel van je beeld in 
de schaduw ligt
denk aan bomen die schaduw 
geven …
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Depth of Focus

❑ Nieuwe feature sinds de laatste versie (10.12)
❑ Alleen beschikbaar bij Vision camera’s

❑ Het beeld is nu (14:00 uur) scherp, maar is het dat om 
19:56 uur ook nog?
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White balance

❑ Optimaliseert de waarden van 
RGB in camera settings | setup

❑ Selecteer een stuk dat wit zou
moeten zijn en druk op 

ALT + B
(image | set | whitebalance)
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Aanpassen uitlijning tijdens 
de wedstrijd

❑ Je kunt opnieuw uitlijnen tijdens een event

❑ De meest “safe” way is om event te sluiten, camera 
settings te gaan en de aanpassingen te doen

❑ Remote postioner is hier een must!
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Andere dingen die je 
leven gemakkelijker 

maken
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Gaffer tape

❑ Plak zelf de finishlijn als deze slecht is
❑ Gaffer tape plakt ook op natte ondergrond en is zonder 

sporen te verwijderen
❑ Maar belangrijker: het reflecteert niet!
❑ Zwarte isolatietape voor de zwart blokjes.
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Communicatie met de startcommissaris 

❑ Maak duidelijke afspraken:
❑ Doorgeven van DNS

❑ Communiceer voor iedere race wie er in baan 1 zou 
moeten zitten (1e loper op de lijst)
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atletiek.nu

Communicatie in 1/1000 sec

❑ Je kunt je precision in results op 1/100 zetten, maar zet 
hem in database op 1/1000 als je met atletiek.nu werkt.
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Atleten in een andere serie zetten

❑ Het is geen enkel probleem om iemand in een andere 
serie te zetten, mits …
❑ De atleet ingeschreven is voor het onderdeel
❑ Je de atleet in een volgende serie verwijderd!!
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Nieuwe feature – alleen voor Lynx

❑ Live results naar internet!
❑ Uitslagen en meelopende tijd
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THANKS!
Any questions?

You can find me at:

❑ d.dirks@splittime.nl
❑ splittimeNL
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