
Manual 
Resultattelefon

KnapparStyrspak
De två övre knapparna är kopplade till 
de kommandon man ser längst ner i 
bildskärmen. I det här fallet “Mål” för 

hemma- respektive bortalag.

Styrspaken kan föras åt alla
fyra hållen. Den kan även tryckas inåt 
(röd knapp) för att t.ex välja något i en 

lista.



Starta programmet

1.
Tryck på ”Meny” knappen

4.
Telefonen kommer nu fråga 

om den får använda nätverket. 
Svara ”Ja”

2.
Med hjälp av styrspaken väljer 
du ”spel” (spelkontrollsikonen)

5.
Programmet ska nu visa en lista 
med alla matcher för dagen på 

den plan du befinner dig på.

6.
Genom att klicka höger/vänster 
med styrspaken kan du se mer 

information om matchen

3.
I listan väljer du sedan 

programmet ”Resultatinmatning”

Starta din match

1.
Med hjälp av styrspaken 
väljer du den matchen du 

ska rapportera från. 
OBS! Det är alltid de fysiska 

avstängsningslapparna som 

kommer med matchkortet 

som gäller.

2.
När du valt din match kom-

mer telefonen fråga om du vill 
starta matchen. Klicka på ”Ja” 
precis innan du blåser igång 
matchen. Absolut inte innan.

3.
Om en spelare är 

avstängd i matchen 
visas detta på skärmen.

3.
Matchen är nu igång och 

är synlig på 
Gothia Cups hemsida



Målrapportering

1.
Om hemmalaget gör mål klickar 

du på den vänstra knappen 
och om bortalaget gör mål 

klickar du på den högra knappen.

2.
En ruta kommer då upp där du 
ska fyllla i målskyttens nummer 
samt assisterandes nummer.

Växla mellan rutorna med styrs-
paken.

Klicka på ”OK” när du är klar.

Hemmalag Bortalag

3.
Målet är nu rapporterat och är 

synligt på Gothia Cups hemsida.



Halvlek

Råkat fylla i någonting fel?

Inga problem. Då är det enbart att klicka på siffran 0 

så ångrar du ditt senaste val.

Du kan ångra flera steg.

Matchen är slut

1.
För att pausa matchen klickar du 

på mittenkanppen.

1.
När matchen är slut klickar du på 

mittenknappen och väljer  
”Avsluta”

2.
När du startar andra halvlek 

väljer du ”Ny period”

Om du klickat fel kan du klicka på 

”Fortsätt”

2.
I slutspelet kan du inte avsluta 
en match om det är oavgjort.
Istället får du upp alternativet 

”Straffar”.

Om du klickat fel kan klicka på 

”Fortsätt”

3.
Andra halvlek är nu igång.

3.
Vid straffar fortsätter du 

resultatinmatningen och avslutar 
sedan matchen




