
Justera 
felskrivning



För att ändra 

ett felaktigt 

resultat så 

klicka på 

”Menu”



Här ser du nu alla menyval.

Klicka på ”Change result”



Varje gång som du vill 

göra något i menyn så 

kommer telefonen 

kräva att du anger 

adminkod. 

Tävlingens adminkod

hittar du på BAMS-

fliken i BangolfArena



Klicka först på den 

spelare som har fått fel 

resultat registrerat. 



Var noggrann! 

Kolla först att rätt bana 

är vald. Om fel bana är 

vald, så klicka på siffran 

så kommer rullistan  

nedan upp. 



Efter att rätt bana är 

vald så är det dags att 

ändra resultatet. 

Klicka på siffran under 

”Result” för att få upp 

rullistan nedan. Markera 

i rullistan nedan det 

korrekta slagantalet. 



Kontrollera att alla 

siffrorna stämmer. 

Klicka därefter på 

”Change result”



Efter att du har klickat på 

”Change result” kommer 

en bekräftelseruta upp

Efter att du har klickat på 

”Ok” så går telefonen 

tillbaka till dialogen för 

att registrera resultat. 



Buffrande 
telefon



En siffra här betyder att 

telefonen buffrar. Att 

telefonen buffrar betyder 

att resultatet är kvar i 

telefonen och inte har 

rapporterats in i datorn. 



Vad göra vid buffrande telefon?
(om alla telefoner buffrar vid samma banor så 
beror det sannolikt på att nätverket saknar 
täckning där). 

1. Man kan prova att stänga ned och öppna 
BAMS (webbläsaren) på nytt. 

2. Stänga av nätverket på telefonen och sedan 
starta nätverket på telefonen på nytt.   

3. På vissa telefoner får man en fråga om att 
tillåta Internetuppkoppling. Spelarna kan 
ibland lyckas avslå denna begäran och i så fall 
kommer telefonen att buffra. 



Fråga!

• Vad kan vara faran med att låta en buffrande telefon vara under 
varvet? 



Efter varvet 



Nu har våra 
spelare kämpat 

sig runt hela 
varvet!

Tomt här betyder 

att telefonen inte

buffrar. Det 

betyder i sin tur att 

alla resultat har 

rapporterats in till 

datorn.



Då telefonen inte 

buffrar, så trycker vi 

på New Res



Efter att du har tryckt på ”New 

Res” så kommer du till 

resultatsammanställningen. 

Checka av mot fliken ”Round 

review” på datorn där samma 

varvsresultat ska komma upp. 



Eftersom resultaten 

stämmer, så klickar du på 

”Menu”



Vanligast efter avslutat varv är 

du vill välja nya spelare som 

ska ut med telefonen. 

Klicka på ”Select new players”

Om  du inte kan se ”Select new 

players” så beror det på att 

hela menyn inte syns. Placera 

då ett finger mellan de gråa 

fälten och dra nedåt. 



När du klickar på ”Select new 

players” så kräver telefonen en 

bekräftelse på att du verkligen vill 

välja nya spelare. 

Klicka på ”Yes” eftersom du redan 

har kontrollerat att inga  buffrade 

resultat finns i telefonen. 



Alltid när du vill göra något i 

menyn så kräver programmet 

adminkoden. Adminkoden

hittar du på BAMS-fliken på 

datorn. 

Efter att du har slagit in den 

så väljer du spelare på samma 

sätt som i början av tävlingen. 



Viktigt! 

Mellan varven är det 

viktigt att kontrollera 

batteristatusen för 

telefonen och försäkra dig 

om att batteriet räcker 

ytterligare ett varv. 

Kontrollera batteriet innan 

du lägger in nya spelare = 

du slipper göra om det 

efter att du har gjort 

batteribyte/telefonbyte. 


