Countdown Timer
Deze software is gemaakt om te gebruiken voor handelingen waar een aflopende tijdklok handig is.
Dit is een uitgebreide versie. Het stelt je in staat eigen schema`s aan te maken die je herhaaldelijk
kan gebruiken, met daarbij een keuze uit 6 verschillende geluiden. Maar ook is deze direct te
gebruiken zonder dat je een schema hoeft in te stellen. In de loop van de tijd zal er een update
verschijnen met nieuwe mogelijkheden, maar dat laten we via de gebruikelijke forums en pagina`s
weten.
De software is vrij te gebruiken, er zijn geen kopieerrechten van toepassing.

Minimale eisen voor de computer
Om gebruik te maken van deze software zijn dit de minimale eisen van je computer:






Windows 7 en jonger
Processor Intel Core 2 Duo, 1,8 Ghz of AMD Athlon 64 X2, 3600+
2 GB werkgeheugen
40 Mb aan schijfruimte
800 x 600 pixels monitor

Instaleren
Pak de software uit en dubbelklik op het bestand Setup Countdown Timer.msi

Dit is het eerste installatiescherm. De installatie is in
het Engels, de software zelf niet.
Klik op “Next” om verder te gaan.
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In deze map ”C:\program Files…..” worden
de bestanden neergezet voor de software.
Je kunt kiezen voor een andere map maar mocht
je in de toekomst een update installeren van
de software, dan is deze standaard map
het beste. Maak hier ook de keuze of iedereen
het mag gebruiken of jij alleen.
Klik op “Next” om verder te gaan.

De installatie is klaar om af te ronden. Klik op
“Next” om de software te installeren.
Je zult naar alle waarschijnlijkheid nu een
“Administratief” venster krijgen waarin je de
installatie moet goedkeuren. Doe dit.

De installatie is gelukt. Klik op “Close”
om de installatie af te sluiten.
Nu kan het zijn dat er een extra installatie
tussendoor komt. Dit heeft te maken met
de basis software waarop deze software
draait. Dat is .NET Framework 4.5. Is deze
niet op je pc geïnstalleerd, dan wordt dat
alsnog automatisch gedaan.
Windows 10 heeft standard al
de .NET Framework 4.7 geïnstalleerd.
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Gebruik Countdown Timer
Na de installatie zie je een snelkoppeling op je bureaublad verschijnen.
Rechts zie je een voorbeeld.
Maar ook in je start menu is er een snelkoppeling bij gekomen.
Dubbelklik op de snelkoppeling.

Dit is de basis scherm. Van hieruit bedien je de timer.
Bovenin zie je de knoppen “Tijdschema”, “Instellingen” en
“Help”.
In het vak “Tijd” is de afloopklok geplaatst.
In het vak “Tijd instellen” kun je de tijd in uren, minuten
en seconden zetten. Dit is de zogenaamde “snelle” instelling.
De knoppen “Reset”, “OK”, “Start” en “Stop” is om je tijdsafloop
te kunnen sturen. Maar daar komen we later nog op terug.
Eerst gaan we naar het bovenste menu kijken.

Klik op de knop “Tijdschema”. De knop “Tijdschema bewerken”
is om een tijdschema te kunnen maken, bewerken of
verwijderen.
Onder de knop “Tijdschema kiezen” kun je je gemaakte
tijdschema kiezen en gebruiken.
De knop “Afsluiten” is om de software af te sluiten

Klik op de knop “Instellingen”. Hier krijg je de mogelijkheid
om een standaard melodie te kiezen voor je snelle tijdinstellingen,
dus waarvan je geen schema hebt gemaakt.

Als laatste knop, “help”, vind je “Info”. Hier vind je het
versienummer en de website waarop je meer info kan
vinden, terug.
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Even stoeien
We gaan eerst maar eens een standaard melodie kiezen.
Klik bovenin op “Instellingen”, “melodie alarm kiezen”.

In het vak “Alarm melodie nu: “ staat de melodie
“sms”. Wil je weten hoe die klink? Klik in het vak
“Alarm melodie beschikbaar” op “sms”.

Je ziet nu dat in het vak “Test alarm melodie” het woord
“sms” is verschenen. Die kun je nu gaan testen door op
de knop “Afspelen” te klikken. Nu hoor je de melodie (wel
je luidsprekers aan zetten!). De knop “Afspelen”
verandert nu in “Stop”, daarmee kun je dus je geluid
weer uitzetten.
Probeer eens een ander geluid, “ambient” bijvoorbeeld.
Klik op “ambient” en speel hem af. Als je op de knop
“Opslaan en gebruiken” klikt, is dat geluid wat je het laatst
gekozen heb, het standaard geluid voor “snelle” instellingen.

Klik je op “Annuleren“, dan gebeurd er niets en blijft het
eerste geluid het standaard geluid voor “snelle” instellingen.
Ga je zo meteen een schema maken, dan heb je ook de keuze om bij elk schema een eigen geluid te
kiezen. Gebruik dan ook dit schermpje om elk melodie te kunnen beluisteren en zo een goede keuze
te maken.
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“Snelle“ instellingen gebruiken.

Ga weer terug naar het hoofdscherm. We gaan een “snelle”
instelling maken. Klik in het vak “Tijd instellen” op het laatste
tekstvak (in de rode cirkel) en verander de “0” in een “5.
Je kunt dit doen door aan de zijkant de pijltjes gebruiken
of gewoon de “0” te selecteren en deze in een “5” te
veranderen.
Klik op “OK”.

Je ziet nu dat de “5” naar boven is gekopieerd. Ook is de
knop “Start” ingeschakeld en de knop “OK” is uitgeschakeld.
Als je nu op de knop “Reset” klikt, staat alles weer zoals in
het begin. Klik je nu op “Start”, dan begint de klok te lopen.
De knop “Start” verandert nu in een “Pauze” knop. Dus
je kunt nu ook nog de tijd pauzeren. En “Stoppen” ook.
Klik maar op “start”.
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Is de tijd afgelopen, dan klinkt het gekozen alarm‐
melodie door de boxen en verschijnt er een grote knop
“Alarm uitzetten” aan de onderkant van het scherm.
T is wel duidelijk wat deze knop doet, toch? 
Zo, dat is hoe een “Snelle” instelling werkt.
Nu gaan we eens een tijdschema maken.

Tijdschema maken
Klik op het bovenste menu op de knop “Tijdschema”
en dan op “Tijdschema bewerken”.

Dit scherm is om een compleet schema te maken.
“Naam tijdschema”: Hier geef je je schema een naam.
Maak het zo duidelijk mogelijk waarvoor je schema dient,
maar niet langer dan 30 tekens. Vrijwel alle tekens zijn
toegestaan.
“Tijd instellen”: De tijd die je ervoor wil gebruiken.
“Keuze alarmmelodie”: Hier kun je één van de zes
melodieën kiezen die alleen voor dit schema gebruikt
gaat worden.
“Controleren”: Klik je op deze knop, dan gaat de software
controleren of alle vakken gevuld zijn en/of ze voldoen
aan de voorwaarde om gebruikt te kunnen worden.
Tijd om een schema te maken!
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Wil je een nieuw schema maken, dan klik je altijd eerst
op het groene plusje boven in je scherm.
Klik het groene plusje maar aan.

Normaal is het scherm leeg, maar nu heb ik het
een en ander al ingevuld. Volg me maar:
“Naam tijdschema”: Vul daar “Test” in.
“Tijd instellen”: Doe maar 5 seconde.
“Keuze alarmmelodie”: Klik maar op “Kerkklok”

En daarna op de knop “Controleren”

In het vak “Je keuze” komt dan het resultaat
te staan. Als deze gevuld is, dan is het ook
goedgekeurd.
Nu kun je drie keuzes maken, “Opslaan”,
“Verwijderen” of “Afsluiten”.
“Opslaan”: Het schema wordt opgeslagen.
“Verwijderen”: Het schema wordt verwijderd.
“Afsluiten”: Als het niet opgeslagen is, word het met
“Afsluiten” ook niet opgeslagen en word het venster
afgesloten. Je krijgt een herinnering te zien of je je
schema`s hebt opgeslagen. Wil je deze niet opslaan,
dan kies je alsnog voor “Ja”.
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Maak nog eens twee schema`s aan, sla ze op en sluit
vervolgens het venster af. Je zit nu weer in het
hoofdvenster. Keer nu terug naar “Tijdschema bewerken”.
Nu zie je dat bovenin “1 van 3” staat. Dat betekend dat er
drie schema`s zijn waarvan nummer 1 nu getoond wordt.
Met de pijltjes kun je naar een ander schema navigeren.

Verwijder het laatste schema. Als het goed is zie je nu
“1 van 2”. Klik op “Opslaan” om het resultaat te bewaren.

Nu is het ook mogelijk om alles te veranderen van het
bestaande schema. Neem schema 2 eens.
Ik heb hem de naam “Ikke” gegeven, met de tijd van
10 seconden en het alarmmelodie “Heavy”.
Maar het melodie staat me niet aan. Ik klik op de knop
“Andere melodie kiezen”, en kies voor “Piano”.
Om te zorgen dat de verandering bewaard blijft,
klik ik op “Controleren” en als deze goed is
klik ik op “Opslaan” om m`n verandering te bewaren.
Zo is elke verandering toe te passen, ook van de tijd en
naam. Zorg alleen dat je de verandering controleert
en opslaat.
Wil je je verandering niet opslaan, kies dan voor “Afsluiten”
en klik op “Ja”.
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Tijdschema kiezen
Klik op “Tijdschema”, “Tijdschema kiezen”.

In dit scherm kun je kiezen welk schema je nu wil gebruiken.
Bovenin (in de rode cirkel) zie je “1 van 2”. Net zoals het
andere scherm kun je kiezen tussen de schema`s.
In het vak “Naam schema :”, zie je de naam van het schema,
in het vak “Tijd Schema :”, de tijd en in het laatste vak
“alarm melodie :” de gekozen melodie.
Klik je nu op de knop “Schema gebruiken”, dan worden de
gegevens van dit scherm gekopieerd naar het hoofdscherm
en sluit dit scherm zich. Klik je op “Afsluiten” dan word
alleen dit scherm gesloten en gebeurd er verder niets.
Kies voor het schema “Test” en daarna op de knop
“Schema gebruik

Nu zie je dat het schema “Test” in het hoofdvenster staat.
Klik je nu op “OK”, dan word de tijd gekopieerd naar boven
en kun je het aftellen starten door op “Start” te klikken.
Mocht je nu toch nog de tijd willen aanpassen, dan kun
je dat gerust doen. Het wordt alleen niet opgeslagen.
Dat moet je doen in het scherm “Schema bewerken”.
Klik je op de knop “Reset”, dan wordt dit venster weer
helemaal op het begin gezet. Hij is dan weer geschikt voor
de “snelle” instelling. En het standaard
alarmmelodie wordt dan ook weer ingesteld.
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Help!
Onder de knop “help”, “Info” zie je het versienummer en
de website. Op dit ogenblik is de website nog niet actief,
daar wordt nog aan gewerkt.
Mocht je er toch nog niet aan uitkomen, mag je me
altijd mailen. Of heb je suggesties, ideeën, laat maar weten.
Het is m`n gewoonte om mails te
beantwoorden binnen 24 uur.
Mijn mail adres is: marcel@dreamsofthemind.com
Gelieve deze voor jezelf te houden.
Veel plezier met deze software!
Aan de volgende update wordt al gewerkt. Daar zit o.a. in:
 Backup maken van de tijdschema’s
 Tijdschema`s ook weer terug zetten
zodat ook een ander je schema`s kan gebruiken.
 De keuze voor een beeldvullende timer.
Mocht je nog goede ideeën hebben wat je ook graag in software zou terug willen zien, laat maar
weten. Mijn (zoveelste) hobby is ook programmeren. Verwacht geen wonderen maar ik kan het altijd
proberen.
Mijn hoofdzaak is keramiek in combinatie met metaal, zie daarvoor ook mijn website:
http://www.dreamsofthemind.com
http://www.dreamsofthemind.nl

In digitaal tekenen ben ik ook graag actief, daarvoor nodig ik je uit om de volgende site te bezoeken:
http://www.3d.dreamsofthemind.com
De volgende site wordt nog aan gewerkt. Het wordt een soort “How To Do” site op keramiek basis:
http://www.ht.dreamsofthemind.com (nog niet actief)
Dan de laatste, mijn merchandising site. Hier staan een flink aantal t shirts die ik ontworpen heb:
http://www.shop.dreamsofthemind.com
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