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Opgradering af styreprogram 
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Scoretavlen har været lavet siden 1990 og gennem årene er styrepro-
grammet blevet opdateret nogle gange. Selve tavlen er kun ændret 
enkelte steder. Som følge heraf, kan alle tavler opdateres til det sid-
ste styreprogram. 
 

Den væsentligste fornyelse er, at de regler, der er vedtaget internati-
onalt med begrænsning af tidsforbrug nu er implementeret i styre-
programmet. 
 

Det gælder såvel regler baseret på tid til afvikling af en hel kamp / 
helt sæt, som regler baseret på begrænset tid pr. stød. 
 

Et af de store problemer var, at ved stævner står billarderne ofte så 
tæt sammen, at spillerne ikke kan støde uafhængigt af nabobordet. 
Nu kan uret blot stoppes når spilleren ikke kan komme til, for så at 
blive startet igen når forhindringen er væk igen. 
 

En anden fornyelse er, at enkelte scoretavler har været "gået i bag-
lås" som følge af, at kraftige strømstød på lysnettet (kaldet transien-
ter) har fået blokeret den interne RAM og CPU. 
Dette er løst ved, at man nu kan slukke for strømmen til tavlen og 
holde en tast nede, mens der tændes igen. Under denne opstart vil 
den interne hukommelse, RAM, ikke blive indlæst. 
Tavlens indstillinger (setup) vil herefter være højeste serie pr. kamp, 
distance på 60 og nedtællingsuret "OFF". 
 

Denne version af styreprogrammet indeholder en selvtest. Selvtesten 
startes ved at taste "Set" i spiltype 4 når antal indgange er 0. Tavlen 
vil derefter først vise programversionen "Pro   XXXX" og derefter 
tallene fra 9 og ned over hele tavlen, sluttende med at afspille 
"Tuborg-fanfaren". 
Programversion "040597" viser dog kun tallene fra 9 og ned over 
hele tavlen, sluttende med at afspille "Tuborg-fanfaren".  
Tidligere versioner har ingen selvtestfunktion. 
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Tastaturet, der jo er en ombygget regnemaskine, har ligeledes 
ændret sig lidt gennem tiden. Elektrisk set er der ingen ændringer, 

men tasternes indbyrdes pladsering og tekster har ændret sig som 
følge af, at de hidtil brugte regnemaskiner ikke længere markedsfø-
res, hvorfor nye modeller / fabrikater er taget i brug. 
Teksten på de enkelte taster er også ændret gennem tiden. 
De nye tastaturer vil derfor fungere sammen med "gamle" tavler - 
det vil blot være teksten på de enkelte taster, der skal tilpasses.  
 

 

 

Ønskes opgradering …. 
…. vil det være nødvendigt, at tavlen og tastatur kommer en kort tur 
på værksted. Tavlen skal have skiftet CPU'en og (muligvis) have 
eftermonteret et par komponenter. Samtidigt vil tavlen og tastaturet 
blive gennemgået for fejl. Tastaturet vil desuden blive renset og på-
limet nye tekster på respektive taster. 
Opgradering og eftersyn af både tavle og tastatur tilbydes til kr. 625 
(incl. moms) plus forsendelsesomkostninger.  
Prisen for cifre (der koster kr. 100 pr. stk.) i tavlen, der udskiftes 
grundet fejl / udbrændt, er ikke indeholdt i tilbuddet og vil blive op-
krævet særskilt. 
 

 

Nye alumuniumsrammer 

Såfremt tavlen er monteret i trærammer tilbydes, at tavlen kan over-
føres til nye aluminiumsrammer med navnefelt og evt. sponsorfelt 
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(se forsiden).  
Der er 2 varianter af de nye rammer, Standard- og Sponsormodel, 
med eller uden det øverste felt ("Sponsorfelt", se forsiden). Begge 
modeller er 59 cm brede, Standardmodellen er 45 cm høj og Spon-
sormodellen er 59 cm høj. 
Navnefeltet nederst vil altid være en naturlig del af tavlen, og nav-
nene (skrevet/printet på alm. papir) sættes i en plastlomme, der der-
efter skydes ind gennem en rille i siden. 
 

Ønskes tavlen overført til ny ramme tilbydes dette til kr. 1.000,00 
(incl. moms) for Standardmodellen og kr. 1.250,00 (incl. moms) for 
Sponsormodellen. Dette omfatter opdatering af styreprogram, gen-
nemgang og afhjælpning af evt. fejl, rensning af tastatur samt pålim-
ning af nye tekster. 
Som for tilbud om opdatering af styreprogram er prisen for cifre 
(der koster kr. 100 pr. stk.) i tavlen, der udskiftes grundet fejl / ud-
brændt, ikke indeholdt i tilbuddet og vil blive opkrævet særskilt. 
 

 


