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INSTRUKCJA WPROWADZANIA GOŁĘBI

Wprowadzanie gołębi:
             
             Aby móc wprowadzać gołębie terminal musi być zwolniony z lotu

oraz skasowany lot treningowy!
             

              Podłącz terminal do zasilania 12 V 

1 Naciśnij Start. 

2. Wybierz z menu wywoławczego "<5>Podgl".

3. Przyciśnij w menu przeglądania gołębi przycisk "#".

4. Potwierdź że spis ma zostać zmieniony z  "#".
    

5. Wprowadź kod dostępu i potwierdź z ''#''.
    

6. Wybierz z menu wywoławczego "<1>Nowy".

    01.01.001  
Peter Mustermann 
<1>Seria<2>Klasy 
<5>Podgl<9>Tren.

PL123 03 000001A
**************** 
<1>Nowy <2>Zmień 
<3>Usuń <7>Dopas

Peter Mustermann 
     <001>  
PL123 03 000001A
   Dopasowany 

Peter Mustermann 
     <001>  
  Zmień spis ? # 

Peter Mustermann 
     <001>  
  Kod dostępu
      ****#  
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7. Wybierz oznaczenie Narodowości gołębia strzałkami góra, dół
    i potwierdź prawidłowo wybraną Narodowość z "#".

8. Wprowadź poprzez klawiaturę numer oddziału i potwierdź z ''#''. 
    

Ilość miejsc dla numeru oddziału jest automatycznie nadawana  
poprzez program.
Uwaga: Gołębie DV  gdy numer oddziału jest 5-cio cyfrowy łącznie z zerem 
wprowadzamy cztery ostatnie cyfry zero zostanie automatycznie nadane, 
natomiast gdy numer oddziału jest cztero cyfrowy wprowadzamy cały numer.
W numerach oddziału możemy wpisać litery wybierając strzałkami góra, dół 
litery np. Gołębie DERBY oznaczenie oddziału ''DE''.

9. Wprowadź poprzez klawiaturę rok urodzenia gołębia i potwierdź z ''#''.
         

 

10. Wprowadź poprzez klawiaturę numer rodowy gołębia i potwierdź z ''#''.
    

Ilość miejsc dla numeru rodowego jest automatycznie nadawana 
poprzez program.

11. Wybierz  prawidłową płeć gołębia strzałkami góra , dół   
      A = Samiec , B = Samica i potwierdź z "#".

W tym momencie nowy gołąb jest wprowadzony. 
Aby wprowadzić kolejnego gołębia naciśnij ''#'' i w menu wywoławczym

                        wybierz <1>Nowy. Czynność tą powtarzamy aż wprowadzimy wszystkie gołębie.

000000 00 000000
**************** 
Państwo:PL    # 

PL0000 00 00000
**************** 
Nr.Oddz:0123   # 

PL0123 00 00000
**************** 
Rok:    03     # 

PL0123 03 00000
**************** 
Nr.Rodo:1101   # 

PL0123 03  1101A
**************** 
Płeć:   A    # 
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Zmień gołębia:    

Podłącz terminal do zasilania 12 V

1. Naciśnij Start.

2. Wybierz z menu wywoławczego "<5>Podgl".

3. Wybierz strzałkami w menu przeglądania gołębia którego chcesz
    zmienić i potwierdz z ''#''.

4. Potwierdź, że spis ma zostać zmieniony z "#".
    

5. Wprowadź kod dostępu i potwierdź z ''#''.
     

6. Wybierz z menu wywoławczego "<2>Zmień".

7. Wprowadź nowy numer gołębia patrz instrukcja "Wprowadzanie gołębi"
    (Pozycje od  7 do 11) . 

Nowy numer gołębia zostanie wprowadzony. 
Stary numer gołębia zostanie automatycznie usunięty.

    01.01.001  
Peter Mustermann 
<1>Seria<2>Klasy 
<5>Podgl<9>Tren.

Peter Mustermann 
     <001>  
PL0123 03  1101A
   Dopasowany 

PL0123 03  1101A
**************** 
<1>Nowy <2>Zmień 
<3>Usuń <7>Dopas

Peter Mustermann 
     <001>  
  Zmień spis ? # 

Peter Mustermann 
     <001>  

Kod dostępu
      ****#  
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         Usuń gołębia/e:

Podłącz terminal do zasilania 12 V

1. Naciśnij Start.

2. Wybierz z menu wywoławczego "<5>Podgl".

3. Przyciśnij w menu przeglądania gołębi przycisk "#".

4. Potwierdź że spis ma zostać zmieniony z  "#".
    

5. Wprowadź kod dostępu i potwierdź z ''#''.
    

6. Wybierz z menu wywoławczego "<3>Usuń".

7. Wprowadź kod dostępu i potwierdź z ''#''.

8. Wybierz czy ma zostać usunięty gołąb czy też cały spis 
     gołębnika.

                                       
                                Wybrany gołąb lub cały spis zostanie usunięty.

    01.01.001  
Peter Mustermann 
<1>Seria<2>Klasy 
<5>Podgl<9>Tren.

Peter Mustermann 
     <001>  
PL0123 03  1101A
   Dopasowany 

Peter Mustermann 
     <001>  
  Zmień spis ? # 

Peter Mustermann 
     <001>  
  Kod dostępu
      ****#  

PL0123 03  1101A
**************** 
<1>Nowy <2>Zmień 
<3>Usuń <7>Dopas

PL123 03 000001 
****************
  Kod dostępu
      ****#  

PL0123 03  1101A 
****************
<1>Usuń gołębia
<2>Usuń spis  
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Dopasowanie obrączek elektronicznych: wersja programu
PL 8.15 / 8.16

1. Podłącz antenę wkładaniową (Matka) nie antenę wlotową do terminala

2. Podłącz zasilanie 12V do Terminala

3.  Naciśnij Start.

4. Wybierz z menu wywoławczego "<5>Podgl".

5. Przyciśnij w menu przeglądania gołębi przycisk "#".

6. Potwierdź że spis ma zostać zmieniony z "#".
    

7. Wprowadź kod dostępu i potwierdź z ''#'' .
    

8. Wybierz z menu wywoławczego "<7>Dopas".

W programie PL8.16 terminal będzie pytał jednorazowo ''PIN-Obrączki'' w tym momencie należy 
wprowadzić 4 cyfrowy niezależny od kodu zwolnienia Pin który następnie trzeba powtórzyć 

    01.01.001  
Peter Mustermann 
<1>Seria<2>Klasy 
<5>Podgl<9>Tren.

PL0123 03  1101A
**************** 
<1>Nowy <2>Zmień 
<3>Usuń <7>Dopas

Peter Mustermann 
     <001>  
  Zmień spis ? # 

Peter Mustermann 
     <001>  
  Kod dostępu
      ****#  

Peter Mustermann 
     <001>  
PL0123 03  1101A
   Dopasowany 
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9.Wprowadź kod PIN który będzie wpisywany do obrączki podczas dopasowywania

10.Następnie proszę powtórzyć kod PIN

Można teraz przyporządkowywać wybrane gołębie.

Robimy to w następujący sposób:
• wybierz gołębia, którego chcesz dopasować i potwierdź z „#”
• gdy na wyświetlaczu pojawi się napis GOŁĄB!!, przyłóż gołębia z obrączką 

elektroniczną do anteny MATKI nie wyciągaj obrączki do momentu uzyskania sygnału 
dźwiękowego i napisu Dopasowany , za krótkie przyłożenie obrączki do anteny Matki 
spowoduje nie zapisanie kodu PIN w tym momencie ukaże się komunikat

•  Błąd w zapisie #. W takim przypadku komunikat potwierdzamy # terminal wyświetli 
• Powtórz Dopasowanie i tu jeszcze raz odpowiednio długo przykładamy obrączkę do 

anteny matki.
• Prawidłowe zakodowanie gołębia zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym

i napisem DOPASOWANY.
•

Czynność tą powtarzamy aż dopasujemy (zakodujemy) wszystkie gołębie

01.01.001
Peter Mustermann 
PIN-Obrączki 

- - - -

01.01.001
Peter Mustermann 

Powtórz PIN
- - - -
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Drukowanie Protokołu Przyporządkowania:

1. Podłącz terminal do drukarki

2. Podłącz zasilanie 12V do Terminala.

3. Naciśnij Start

4. Wybierz z menu wywoławczego "<5>Podgl".

5. Przyciśnij w menu przeglądania gołębi przycisk "#".

6. Potwierdź że spis  ma zostać zmieniony z "#".
    

7. Wprowadź kod dostępu i potwierdź z ''#'' .
    

8. Wybierz z menu wywoławczego "<8>Druk".

Protokół Przyporządkowania obrączek zostanie teraz wydrukowany.
Jeśli chcesz wydrukować kolejną listę naciśnij „#” i wybierz 
z menu wywoławczego "<8>Druk".

Firma TauRIS – Polska życzy udanego sezonu lotowego

    01.01.001  
Peter Mustermann 
<1>Seria<2>Klasy 
<5>Podgl<8>Druk

Peter Mustermann 
     <001>  
PL0123 03  1101A
   Dopasowany 

PL0123 03  1101A
**************** 
<1>Nowy <2>Zmień 
<3>Usuń <8>Druk

Peter Mustermann 
     <001>  
  Zmień spis ? # 

Peter Mustermann 
     <001>  
  Kod dostępu
      ****#  


