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MANUAL TAGTIMER 
 

 

Denna manual beskriver de olika tester som kan göras med TagTimer. Den beskriver även hur du 

ansluter systemet. 

För att testresultaten ska bli tillförlitliga krävs att genomförandet standardiseras. 

Hopptester baseras på mätning av tid i luften. Det krävs att testpersonen landar med relativt raka 

ben. I annat fall kommer resultatet att bli för högt.  

 

Anslutning och installation 

För test med hoppmatta ska mattan anslutas till mätaren.  

För test med fotocell ska fotocellen anslutas till mätaren. 

Signaler från matta och fotoceller fungerar på samma sätt. Det innebär att mattan kan användas 

som start/stopp. Mattan och fotocellen kan anslutas samtidigt till mätaren med hjälp av en splitter 

för 3.5mm kontakt. 

Systemet kan utökas med flera fotoceller genom att ansluta en splitter för 3.5mm kontakt. 

Appen laddas ned från AppStore. 

Mätaren kan inte anslutas till flera telefonter/plattor samtidigt. Endas en anslutning i taget. 

Fotoceller har en strömbrytare för av/på. När strömbrytaren är på ska en röd lampa lysa på 

fotocellen. Denna lampa slocknar när fotocellen pekas mot reflexen. Tänds inte lampan så är 

batteriet slut i fotocellen.  
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STARTSIDA 

Växla mellan de olika testerna på förstasidan genom att ”swipa” höger eller vänster.  

   

Ett alternativ till att swipa är att hålla telefonen vågrätt. Genom att hålla telefonen vågrätt kommer 

du att se alla testerna samtidigt. Detta beror även på skärmstorlek och typ av enhet. 

 

På förstasidan kan du nå en meny för inställningar. Du hittar den genom att hålla inne ett finger på 

skärmen i ca 1s. Eller klicka på kugghjulet uppe till höger.  

 

Då kommer denna meny fram: 

 

Där kan du välja om det ska visas en knapp för att starta om testet när resultat visas. Hur länge 

resultat ska visas. Samt välja en logo som visas på resultatsidan och på sidan för mätning. 
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ANSLUTA MÄTARE 

Anslut mätaren genom att trycka på ”Connect Device”. Bluetooth måste vara aktiverat.  
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SQUAT JUMP 

Resultat: Hopphöjd 

Squat jump mäter hopphöjd. Inga inställningar finns för detta test. Testpersonen ställer sig på 

mattan och väntar på att appen ska visa grön skärm med texten JUMP. 

 

Tespersonen får inte tappa kontakten från mattan innan hoppet. Kontakten kan tappas om 

testpersonen laddar så snabbt nedåt att fötterna släpper från mattan. Då kommer ett hopp 

registreras före det verkliga hoppet. Normalt blir detta ett resultat på ca 1cm i hopphöjd. 

För att undvika detta, använd funktionen Counter Movement Jump.  
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COUNTER MOVEMENT JUMP 

Resultat: Hopphöjd 

Counter movement fungerar på samma sätt som Squat Jump. Men här finns en filtertid för att 

undvika att ett hopp registreras vid laddning.  

Det finns en meny som du når genom att gå in på testet. Håll inne fingret på skärmen där det står 

prepare. I denna meny finns en inställning för Delay som går att ställa mellan 0 och 240ms. Genom 

att ställa delay på ca 100ms så filtreras korta stötar mot mattan bort. Dvs det kommer att gå bra att 

ladda med ett litet förhopp. Höjden på hoppet räknas då från den sista kontakten med mattan till 

landning.  

Menyn öppnas genom att hålla inne fingret på skärmen i ca 1s, eller klicka på kugghjulet. Denna 

metod gäller för samtliga tester. 
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REPEATED JUMP 

Resultat: Hopphöjd och kontakttid 

Repeated Jump har samma inställning för delay som Counter Movement Jump, men det finns även 

en inställning för antal hopp, Amount. Amount anger hur många hopp du vill göra. 

 Du kan välja att starta av eller på mattan. Genom att ställa sig på mattan under tiden PREPARE visas 

kommer mätaren att registrera att du vill starta på mattan. Då kommer det första hoppet att räknas 

som höjd, och nästa som kontakttid. Startar du på sidan av mattan kommer det först att mätas 

kontakttid, och sedan höjd. 

 

 

RSI 

Resultat: Reactive strength index, medel och max 

RSI är hopphöjd/kontakttid. Detta index kan användas för att mäta readyness. Ett högt hopp med låg 

kontakttid ger ett lägre RSI än samma hopphöjd med lägre kontakttid.  

  

  



Ver. 4 
 

STOPWATCH 

Resulat: Tid och mellantider 

Meny med inställning för antal mellantider och Delay. Delay innebär att när någon passerat 

fotocellen så kommer den att vara avstängd i angiven tid, ex 512ms. Det används för att en passage 

inte ska registrera fler mellantider. 

Tidtagning startar vid första passage på fotocell. Tiden stoppas när den sista mellantiden har 

passerat. 

Du kan i menyn välja mellan att visa varvtider eller split tider. Dvs antingen tid från senaste passage, 

eller tid sedan första passage. 

 

Tänk på att använda samma höjd på stativet vid varje test. 
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REMOTE STOP 

Remote stop startar tidtagning från appen och stoppar på första passage på fotocell. 

Resultat: Tid 

 

Direct Start 

Startar tidtagning vid tryck på knappen.  

3 -2 -1 GO 

Nedräkning med 3 2 1 och GO. Tidtagning startar på GO 

Reaction 

Slumpmässig startsignal mellan på ca 5s. Titagning startar på GO 

 

 

Menny för inställning av typ av ljudsignal. 
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READY SET GO 

Resultat: Tid 

Detta test följer startsekvens för sprinters och används som startträning för sprinters. 

Automatic start kör sekvensen automatiskt. 

Manual start har samma steg tilljängligt som knappar. Tidtagning startar vid tryck på GO. 
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MULTI STOPWATCH 

Multi stopwatch är en avancerad timer med visning av kontakttid (tid i fotocell) och varv eller split 

tider. Det finns ett antal olika start modes beskrivna nedan.  

 

  

Sensor start 

Startar på första fotocell som triggas och fortsätter sedan att registrera tider tills timer stoppas. 

 

Sequence 

Tidstyrd sekvensstart för sprinters . Ready, Set, GO.  

 

Manual 

Manuell sekvensstart för sprinters där användaren väljer stegen Ready, Set, GO. 

 

Direct 

Direktstart med eller utan ljudsignal. Tidtagning startar när användaren trycker på GO. 

 

3-2-1 GO 

Tidstyrd start med nedräkning innan tidtagning startar. 

 

Reaction 

Reaktionsstart där tidtagning startar slumpmässigt mellan  
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Ansluta mätare med MULTI STOPWATCH 

 

Vid användning av MULTI STOPWATCH kan flera mätare anslutas till samma app. Dessa fungerar då 

parallellt och registrerar tider på samma sätt som om fotocellerna var sammankopplade med sladd. 

Appen registrerar vilken mätare som skickat tiden. 

Upp till fyra mätare kan anslutas. 
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SKAPA ANVÄNDARE 

Skapa användare genom att trycka på ikonen nedan (gul pil). 
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RESULTAT 

Alla tester har en resultatsida. Där sparas automatiskt alla tester. Tester kan raderas genom att 

swipa vänster. 

 

 

Exportera resultat för en användare 

Genom att dra vänster på en användare i användarlistan hittas Export. Detta exporterar alla tester 

som vald användare har genomfört. 
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Exportera alla användares resultat för ett test 

Resultatlistan har en knapp (gul pil) för att exportera alla resultat för det testet. Exportformatet är 

xlsx och kan öppnas med excel, eller andra kompatibla program. Exempelvis direkt i iPhone. Vid 

export finns alternativ att skicka filen till mail/sms/dropbox mfl.  
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ANSLUTNING OCH MONTERING 

Fotocell ansluts med 3,5mm kontakt till mätare. För inkoppling av flera fotoceller används splitter 

där två fotoceller kopplas in. Detta kan länkas vidare till så många fotocller som önskas genom att 

ansluta en splitter till där nästa fotocell kopplas in. 

          

Refexen  monteras på stativ med skruv på stativet. 
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Vinkel för fotocell skruvas på stativet med medföljande mutter. 

        

 

Fotocell skruvas fast i vinkeln med muttrar som sitter på fotocellen. Fästet passar på alla 

standardstativ för kameror. Det medföljande stativet kan höjas genom att fälla ut ben, och genom 

att höja mittpinnen. 
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Slå på fotocellen, så ska den röda lampan tändas. När du placerar reflexen framför fotocellen så 

slocknar lampan. Vid passage mellan fotocell och reflex så blinkar lampan. 
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SERVICE 

Batteribyte fotocell 

Fotoellen har tre st AAA batterier. Dessa kan bytas genom att öppna lådan för fotocellen. Skruvat 

med 4st skrvar. 

Lossa de fyra skruvarna under lådan för att komma åt batterihållaren. Vissa modeller har ett lock till 

batterierna som på bilden, och visas har en öppen hållare under locket. 
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Batteribyte mätare 

Mätaren har ett 3.6V AA litium batteri. Exempelvis detta: 

 

 

För att öppna mätaren. Vik upp klistermärket på locket så att två skruvar blir synliga. Du behöver 

inte ta bort klistermärket, utan bara vik upp lite. Skruvarna är placerade som det visas på bilden. 

         

 

Skruva upp och öppna locket för att komma åt batterihållaren. Skruva sedan tillbaka och täck över 

med klistermärket igen. Ett batteri räcker i några år vid normal användning. 
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Felsökning 

Ingen kontakt med mätare 

Slå av och på bluetooth 

Kontrollera att ingen annan enhet är ansluten. 

Starta om telefon/platta 

Försök att ansluta med en annan telefon/platta. 

Lyckas inget av ovanstående kan batteriet i mätaren vara slut och behöva bytas. Detta 

är dock ovanligt. Batteriet räcker normalt i flera år. 

 

Fotocell lyser inte (när den inte pekar på reflexen) 

 Kontrollera batteri i fotocell 

Fotocell lyser när den pekar på reflexen.  

Kontrollera att refexen inte står för för långt borta. 

Kontrollera att fotocellen inte har direkt soljus på sändare eller reflex. 

 

Matta registrerar inte hopp 

 Kontrollera att mattan är ansluten till mätaren 

 Kontrollera att mattan ligger på ett plant underlag. 


