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Podstawowe czynności podczas użytkowania zegara TauRIS!
na punkcie wkładania gołębi i otwierania zegarów
Wersja programu PL8.15
1. Przygotowanie do lotu :
➢ Typowanie - można wykonać w domu przed lotem, lub na miejscu wkładań. Po włączeniu
zegara naciskamy na pulpicie „Start”, następnie naciskamy cyfrę 1 i potwierdzamy z „#”, na
wyświetlaczu pojawi się u góry numer pierwszego gołębia ze spisu, a na dole pola do
typowania (pierwsze dwa pola to seryjność „S” i „M.”, następne pola od „5” do „1” służą do
dodatkowych typowań oddziałowych lub sekcyjnych.
➢ Wybór gołębia do typowania wykonuje się poprzez wertowanie spisu gołębi przechodząc
strzałką ⇒ do konkretnego wybranego gołębia. Po wyborze gołębia potwierdzamy go „#”,
a następnie w polach oznaczonych „S” obstawiamy „S”, a w polach oznaczonych „M”
obstawiamy „M”. Jeżeli już wytypujemy danego gołębia to do następnego przechodzimy
naciskając strzałką ⇒ pod wyświetlaczem. Typowanie kończymy naciskając „Start” i zegar
wyjdzie do menu wywoławczego, gdy chcemy sprawdzić ilość typowanych gołębi naciskamy
cyfrę <1> Seria. Zegar wchodzi nam w stan „Seria Podgląd” i pod każdym rodzajem typowań
czy to „S” „M” lub pozostałe wypisana jest liczba wytypowanych gołębi w danej kategorii.
2. Wkładanie gołębi na lot :
➢ podłączamy na punkcie wkładań – Terminal do drukarki ( z wpiętym zegarem radiowym
między krótki kabel przejściowy 15/9, a kabel do drukarki ). 12V do zegara
➢ na zegarze naciskamy cyfrę <7> - pojawi się „Wkładanie Uwaga Potwierdzić”
➢ potwierdzamy „#” na wyświetlaczu pojawi się <3> Nastawić zegar naciskamy <3>
➢ i potwierdzamy „#”, pojawi się czas z zegara radiowego DCF, który po sprawdzeniu
potwierdzamy jeszcze raz „#” pojawi się „wkładanie” odpinamy Terminal od drukarki i
podpinamy Matkę, naciskamy <7> pojawi się wkładanie potwierdzamy „#” następnie zegar
pyta się o numer lotu i tu wpisujemy numer lotu, który ma się odbyć i potwierdzamy „#”
➢ kolejna czynność to wkładanie gołębi na „matkę”
➢ po włożeniu wszystkich gołębi na lot wyłączamy zegar i podpinamy z powrotem do drukarki
➢ załączamy 12V do zegara (drukarka włączona) na wyświetlaczu pojawi się <8> Druk
naciskamy <8> zegar pyta Koniec wkładania potwierdzamy „#” zegar pyta o numer lotu –
wpisujemy numer aktualnego lotu i potwierdzamy „#”, drukarka dokona wydruku listy
startowej, po czym zostanie uaktywniony zegar konstatujący.
➢ po wydruku odłączamy zasilanie od zegara następnie zegar od drukarki.

Uwaga: gdy gołąb wrócił z poprzedniego lotu bez obrączki kodowej lub uległa
uszkodzeniu to nową obrączkę kodujemy mu w następujący sposób:
➢

➢
➢

➢

na punkcie wkładań uruchomić należy normalną procedurę wkładania gołębi na dany lot
następnie dajemy gołębia z nową obrączką na antenę wkładaniową na wyświetlaczu zegara
pojawi się napis „Nierozpoznany” czy „Dopasować” potwierdzamy „#”, że chcemy dopasować.
Wpisujemy numer gołębia (4 ostatnie cyfry) i potwierdzamy dwa razy „#”. Gdy na wyświetlaczu
pojawi się napis „Gołąb !!” dajemy gołębia na matkę i następuje zakodowanie nowej obrączki.
po zakodowaniu tej obrączki naciskamy „Start” i uruchamiamy od nowa procedurę wkładania
gołębi na lot i wkładamy tego i pozostałe gołębie na dany lot.
po włożeniu wszystkich gołębi na lot podłączamy zegar do drukarki i na wyświetlaczu pojawią
nam się cyfry „3” i „8” naciskamy <8> Druk , wtedy zostaje wydrukowany nawy protokół
przyporządkowania obrączek.
po wydrukowaniu tej listy możemy wydrukować listę startową.

Konstatowanie gołębi z lotu:
➢

w domu podłączamy zegar do anteny (anten) zamontowanych na wlotach oraz do zasilacza 12v,
zegar po 8 sekundach przełączy się automatycznie na zegar konstatujący, wskaże ilość podłączonych
anten i czekamy na powrót naszych pupili.

3. Wydruk listy zegarowej po locie:
➢

➢
➢
➢
➢

na punkcie odbioru zegarów załączamy zegar podpięty do drukarki z wpiętym zegarem radiowym
naciskamy Start i na wyświetlaczu pojawiają się cyfry 3,5 i 8. Naciskamy <3> (Kontrola czasu) i
potwierdzamy z „#”, pojawi się czas z zegara radiowego, który sprawdzamy i potwierdzamy z „#”.
Następnie na zegarze mruga cyfra <8> Druk, którą potwierdzamy „#” zegar pyta o numer aktualnego
lotu, który wpisujemy i potwierdzamy „#” – drukarka drukuje listę zegarową.
po wydruku wyłączamy zegar i odłączamy go od drukarki.
po ponownym włączeniu samego zegara i naciśnięciu „Start” możemy przez naciśniecie cyfry 6
zwolnić zegar z danego lotu
zwolnienie zegara – naciskamy <6> ( zwoln )zegar pyta o nr. lotu który chcemy zwolnić, wpisujemy
nr. Lotu, potwierdzamy „#” wtedy zegar prosi o wpisanie czterocyfrowego kodu
wpisujemy kod, który na wyświetlaczu będzie się pojawiał w postaci **** potwierdzamy „#” zegar
wyjdzie do głównych danych i dopiero teraz zegar jest gotowy do następnego lotu.

Uwaga: wkładanie na loty podwójne
Nowa wersja programu: Nr. PL 8.15
Przy wkładaniu gołębi na pierwszy lot, na punkcie wkładań uruchamiamy normalną procedurę wkładania,
Nastawiamy zegar i wkładamy gołębie, po włożeniu wszystkich gołębi drukujemy listę startową.
Przy wkładaniu na drugi lot Podpinamy Terminal do drukarki ( z wpiętym zegarem radiowym między
krótki kabel przejściowy 15/9, a kabel do drukarki ) i podłączamy zasilanie, na zegarze pokażą się
główne dane naciskamy (<7> wkładanie) pojawi się „Wkładanie Uwaga Potwierdzić”
potwierdzamy „#” na wyświetlaczu pojawi się Nie Konstatowano potwierdzamy „#” jeżeli były
konstatowane gołębie pokaże się <3> Kontr.czasu wtedy naciskamy jeszcze raz <7> pokaże się

<3> Nastawić zegar naciskamy <3> i potwierdzamy „#” pojawi się czas z zegara radiowego
DCF, który po sprawdzeniu potwierdzamy „#” pojawi się Wkładanie, odpinamy Terminal od
drukarki i podpinamy Matkę, naciskamy <7>pojawi się wkładanie potwierdzamy „#” następnie
zegar pyta się o numer lotu i tu wpisujemy numer lotu, który ma się odbyć i potwierdzamy „#”
kolejna czynność to wkładanie gołębi na „matkę” Po włożeniu wszystkich gołębi podpinamy się do
drukarki i drukujemy listę startową.
Tak samo postępujemy gdy chcemy wkładać na kolejny lot w tym samym tygodniu.

W jednym tygodniu możemy wykonać do 5-ciu lotów równocześnie.

4. Przeprowadzenie lotu treningowego (lub sprawdzenie zakodowanych obrączek)
Naciskamy na klawiaturze przycisk „Start” na wyświetlaczu pojawi się w dolnym prawym rogu mrugająca
cyfra <9> potwierdzamy to „#” na wyświetlaczu ukaże się :
***Trening***
<1> Nowy
<2> Kontynuuj
<3> Kasuj
Jeżeli wybierzemy ''1 Nowy'' to rozpoczynamy nowy trening w dolnej linii wyświetlacza zostanie
wskazana ilość podłączonych anten i zegar jest gotowy do przyjęcia gołębi.
Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn trening został przerwany i chcemy go kontynuować to powtarzamy
czynność jak w punkcie 4 i z menu wybieramy ''2 Kontynuuj''
Jeżeli zaś chcemy dany trening skasować to wybieramy z menu ''3 Kasuj''

Firma TauRIS – Polska życzy udanego sezonu lotowego

Schemat podłączenia zegarów do anteny wkładaniowej MATKI –
punkt władań

Zegar typu compakt

Zegar typu maXX

Schemat podłączenia zegara do drukarki i zegara radiowego DCF –
punkt zegarowy

Zegar tupu compakt

Zegar typu maXX

Wzór prawidłowo zaplombowanego zegara.

Zegar typu compakt
•
•
•

Główna oryginalna plomba producenta znajduję się w lewym górnym rogu.
Dodatkowo po obu stronach umieszczone są 2 jednakowe hologramy.
Na środku zegara jest umieszczona metryczka z nawą zegara, numerem serii
produkcji i informacją o producencie i kraju pochodzenia.

Wzór prawidłowo zaplombowanego zegara.

Zegar typu maXX
•

•
•

Główna oryginalna plomba producenta znajduję się w lewym dolnym rogu z typem
modelu zegara oraz numerem serii produkcji i informacją o producencie i kraju
pochodzenia.
Dodatkowo po obu stronach umieszczone są 2 jednakowe hologramy.
Okrągła naklejka oznacza miesiąc i rok ostatniego przeprowadzonego przeglądu
zegara wraz z wymianą baterii.

Wzór prawidłowo zaplombowanego zegara.

Zegar typu WORLD

•
•
•

Główna oryginalna plomba producenta znajduję się w lewym górnym rogu.
Dodatkowo po obu stronach umieszczone są 2 jednakowe hologramy.
Na środku zegara jest umieszczona metryczka z nawą zegara, numerem serii
produkcji i informacją o producencie i kraju pochodzenia.

Opis wydruków
Wersji programu PL8.15
1. PROTOKÓŁ PRZYPORZĄDKOWANIA (wydruk kodów obrączek elektronicznych).
2. A) LISTA STARTOWA (wydruk włożenia gołębi na lot)
3. B) LISTA ZEGAROWA ( wydruk gołębi z przylotu)
◦

Zaznaczone kratki z numerami oznaczają:
A- oznacza numer Oddziału
B- oznacza numer sekcji
C- oznacza numer hodowcy
1- oznacza wersję programu pracującego w zegarze
1a- oznacza numer nadany do programu i musi się pokrywać z daną wersją programu
każda wersja posiada swój nadany numer
2- oznacza dla ilu hodowców jest załadowany program może być od 1-4
2a- oznacza datę i czas wydruku
3- oznacza komunikat czy była komunikacja pomiędzy zegarem a komputerem PC
4- oznacza numer zegara
5- oznacza losowo nadany kod lotu który musi się pokrywać z listą przylotu gołębi
6- oznacza wielkość rejestratora zdarzeń który oznacza ostatnią cyfrą jaka lista i tak :
lista startowa zawsze końcowa cyfra to 4
lista konstatowań zawsze końcowa cyfra to 5
lista dopasowań obrączek przed sezonem zawsze końcowa cyfra to 6
lista dopasowań obrączek w trakcie wkładania zawsze końcowa cyfra to 3
7- oznacza na liście startowej że został załączony zegar konstatujący
8- oznacza ilość gołębi na spisie oraz w którym dniu i o której godzinie został sporządzony spis
gdy hodowca dokona zmian na spisie w trakcie trwania sezonu zostanie to odnotowane
9- oznacza datę i godzinę rozpoczęcia wkładania
9a- oznacza numer matki na której były wkładane gołębie
10- oznacz ilość włożonych gołębi na lot
11- oznacza datę i godzinę nastawienia zegara
12- oznacza datę i godzinę odbicia zegara ( kontrola czasu ) zegar radiowy
13- oznacza datę i godzinę czasu rzeczywistego ( terminal )
13a- oznacza dyferencję różnicę czasu między terminalem a zegarem DCF w sekundach
14- oznacza ilość podłączonych anten podczas konstatowania
15- oznacza czy podczas wkładania została prawidłowo nadana zmienna dynamiczna
do obrączki elektronicznej ''OK'' znaczy tak
16- oznacza czy podczas przylotu zmienna dynamiczna się zgadzała
''OK'' znaczy tak ''??'' znaczą że nie.
17- oznacza czy zegar został nastawiony ręcznie, gdy miało to miejsce za czasem nastawienia
lub odbicia zegara pojawi się litera (R)

