
  

LITTLE BRICON - GYŐJTÉS - LITTLE BRICON 
 
Az óraindítás és órzárás a győjtés illetve a bontás során automatikusan megy végbe, de annak 
megtörténtét a bizottságnak minden esetben ellenıriznie kell! 
Állítsa össze a BRICON EGYESÜLETI RENDSZERT, csatlakoztassa az anyaórát, nyomtatót, 
áramforrást. 

 
Győjtéskor és bontáskor ez a kezdı menü. 
Válassza a“Gy őjtés" -t. 
Nyomja meg az <OK>-t. 
 
 

 
 
 

A nyilakat használva kiválaszthatjuk, melyik verseny melyik 
csapatát akarjuk győjteni. 
Nyomjon <OK>-t.  
 
 
 
Az óra egyeztetése következik! 
Ha meggyızıdött, hogy szinkronban jár az óra az anyaórával, 
nyomjon OK-t! 
 
 
 
Balra lent a begyőjtött galambok száma/alapnevezett darabszám 
látható, mellette az idı. 
A küldendı galamb chip győrős lábát tartsa az egyesületi 
antennába. 
 
 
A kijelzın megjelenik a győrőszám, a berakás ideje, a verseny és 
a galamb nevezési száma ("P"). 
Ellenırizze a lábgyőrőn lévı számot, majd 
nyomja meg az <OK>-t. 
 
 
Ismételje meg a galambok győjtésének lépéseit, amíg az összes 
ebbe a csapatba tartozó galambot be nem rakja. 
Az utolsó galamb „OK”-ja után nyomja meg a <C>-t. 
 
A "Győjtés vége?" kérdés jelenik meg. Nyomjon <OK>-t. 
 
Adja meg a nyomtatandó versenyjegyzıkönyvek darabszámát. 
Amennyiben az OK-t nyomja, a beállított példányszámban (4 db.) 
indul a nyomtatás. 
 
 
 
 
Húzza le az órát.  A következı tenyésztı kezdheti a folyamatot. 

Figyelem: : győjtés elkezdése elıtt minden felszabadított (bontott) adatot törölni kell az 
órából ! 

-  VERSENY (4) -  
>1.Gy őjtés 
 2.Bontás 
 3.El ızetes er. 

Válassz verseny: 
>01.Melk 1cs 
 02.Melk 2cs 
 03.Moson 1cs 

HU- 06- 01- 12345  
       T     P:1  
Id ı: 18:22:31 
Ve.: Melk 1cs  

Ve: Melk 1cs  
Tartsa a  
galambot az ant.  
N:0/48  18:22:10  
Ve.: Sopron  

Győjtés vége?  
 
 
<C>NEM  <OK>IGEN 

-  VERSENY (4) -  
>1.Gy őjtés 
 2.Bontás 
 3.El ızetes er. 

Óra egyeztetése:  
13/06/2002 
18:21:43 
<C>Állj     <OK>  

Hány példányban?  



 

 

 

LITTLE BRICON – BONTÁS  – LITTLE BRICON 
 
Az óraindítás és órzárás a győjtés illetve a bontás során automatikusan megy végbe, de annak 
megtörténtét a bizottságnak minden esetben ellenıriznie kell! 
 
Állítsa össze a BRICON EGYESÜLETI RENDSZERT, csatlakoztassa az anyaórát, nyomtatót, 
áramforrást. 
 

Győjtéskor és bontáskor ez a kezdı menü. 
 
Válassza a“Bontás”  –t, nyomja meg az <OK>-t. 
 
 
 
 
A nyilakat használva kiválaszthatjuk, melyik verseny illetve 
csapatot akarjuk bontani. Nyomjon <OK>-t. Az órazárás 
automatikusan megtörténik. 
 
 
 
Válassza ki a példányszámot. 
A versenylista  nyomtatásra kerül. 
 
 
 
 
 
"A versenyadatok szabadok?" Nyomjon <OK>-t! 
Ez szükséges ahhoz, hogy az óra a versenyt befejezettnek 
tekintse. Tehát fontos az <OK>!!! 
 

 

A versenyadatok 
szabadok? 
 
<C>Nem  <OK>Igen  

Hány példányban?  

-  VERSENY (4) -  
>1.Gy őjtés 
 2.Bontás 
 3.El ızetes er. 

Válassz verseny: 
>01.Melk 1cs 
 02.Melk 2cs 
 03.Moson 1cs 


