
1. Börja mata in resultatet för en match genom att trycka in 
 styrknappen när den är vald i matchlistan.
 Programmet frågar då om du vill starta matchen. Svara “Ja”.

2. Gör mål med knapparna bredvid styrspaken.  Svara “Ja” på 
 frågan om du vill registrera målet.
 
 Ångra mål genom att trycka på “0”.  Tryck upprepade 
 gånger för att ångra flera mål.

3. Du avslutar matchen genom att trycka in styrspaken.
 I listan som kommer upp väljer du sen “Avsluta”

 Därefter tas du tillbaka till matchlistan där den nyss 
 avslutade matchen kommer vara markerad med en grön bock.

Vid fel
Om programmet av någon anledning slutar att reagera på dina knapptryckningar eller
står stilla utan att något händer, kan man alltid stänga av det med programavstängnings-
knappen (se förstasidan).

Höll du på att sätta resultat till en match när du stängde av, kommer programmet
automatiskt fråga om du vill fortsätta eller markera matchen som färdigspelad när du 
startar det igen.

B: Resultatinmatning mål för mål

1. Sätt resultatet på en match genom att trycka in styrspaken
 när den är vald i matchlistan.
 (Om din mobil är inställd att mata in mål för mål se nedan)

2. Skriv in hur många mål hemmalaget gjort. Tryck nästa.
 Skriv in hur många mål bortalaget gjort. Tryck nästa. 
 

3. Kontrollera att resultatet stämmer i sidan som kommer upp.
 Tryck sedan på ”OK”.

 Därefter tas du tillbaka till matchlistan där den nyss 
 avslutade matchen kommer vara markerad med en grön bock.

A: Resultatinmatning

OBS! Mobilen är redan när du får den inställd på att antingen mata in resultat när matcherna är 
 avslutade, eller att kontinuerligt mata in resultat mål för mål. 
 Om du inte fått reda på vilket av turneringsledningen kan du kontrollera det genom att välja 
 en match och se vilken av instruktionerna nedan som stämmer.


