
Instruktion  sekretariatet  i  Kallhäll  
  
Infravärme  
Det  finns  två  reglage  för  infravärme;;  ett  till  vänster  under  bordet  och  ett  på  bakre  väggen  bredvid  
metallskåpet.  Infravärmen  under  bordet  fungerar  inte  alltid  så  bra,  men  slå  på  båda-  det  är  en  kall  hall!  
  

.      
  
Musik  och  mikrofon  
Musikutrustningen  och  mikrofonen  finns  i  plåtskåpen  i  bakre  väggen  och  låses  med  hänglås.  

  
  
Mikrofonen  är  trådlös  och  för  att  den  ska  fungera  måste  nätaggregatet  var  inkopplat  (se  bilden  ovan).  I  
skåpet  med  förstärkare  finns  en  sladd  som  kan  kopplas  till  mobil/surfplatta.  Tänk  på  att  ha  spellistan  
ni  ska  spela  i  offline-läge.  Det  är  väldigt  dålig  mottagning  i  ishallen.  Den  som  vill  kan  använda  
Marias  spellista  Hockey:  
https://open.spotify.com/user/limesinger1/playlist/0rc5NHM0xgGpZzhGXwmcs2.    
Om  länken  inte  fungerar,  sök  på  Maria  Ålander  eller  limesinger.  
  
För  att  musikanläggningen  ska  spela  upp  ljud  från  telefonen  ska  reglaget  på  bilden  nedan  vara  inställt  
på  läge  D.  Reglaget  finns  ovanför  bordet  på  vänster  sida  om  klockan.  Smidigaste  sättet  att  sköta  
musiken  är  att  ha  en  spellista  som  rullar  och  att  slå  av  och  på  genom  att  använda  volymreglaget  (till  
vänster  om  reglaget  där  man  väljer  läge  D).  Tänk  på  att  musiken  låter  mycket  högre  i  sekretariatet  än  i  
hallen  –  använd  volymläge  8-9.  



.     
Musiken  ska  slås  av  när  domarna  släpper  pucken  och  slås  på  när  det  tutar  i  högtalarna.  Det  ska  inte  
vara  någon  musik  på  medan  barnen  tackar  varandra  efter  matchslut.  
      
Klockan  
Klockan  finns  under  plåtluckan  i  bordet.  För  att  kontrollera  att  klockan  är  inställd  på  TUT-hockey  (tiden  
slås  av  efter  90  sekunder  och  det  tutar)  trycker  man  på  knappen  New  Match,  No,  Avsluta,  Yes.  
Klockan  startar  då  upp  i  grundläge.    
  
Nu  kommer  antingen  texten  U-hockey  eller  ishockey  upp.  VIKTIGT  att  man  väljer  U-hockey!!  (Står  det  
Ishockey  väljer  man  No).  Kontrollera  matchtiden  genom  att  trycka  på  Match  Time.  Välj  Yes  på  frågan  
om  uppräkning.  
  

    
  
Vid  nedsläpp  När  domarna  släpper  pucken  slår  man  på  klockan  genom  att  trycka  på  Start  på  den  
”fjärrkontroll”  som  hör  till  klockan.  Efter  90  sek  stannar  klockan  automatiskt,  det  tutar  och  barnen  åker  
och  byter.    
  
Vid  ny  period  Tryck  på  knappen  New  Period.  Se  till  att  det  står  rätt  siffra  i  förhållande  till  vilken  period  
som  ska  spelas.  
  
Vid  ny  match  Tryck  på  knappen  New  Match  och  gör  som  tidigare.  
  
Om  tiden  behöver  stoppas  manuellt  är  det  bara  att  trycka  på  Stop.  
  
Efter  matchen  
Lägg  tillbaka  mikrofonen,  lås  skåpet,  stäng  luckan  till  klockan,  lås  dörren  till  speakerbåset.  


