BRICON PLUS óra
1. Mőködése
A BRICON+ óra lehetıséget kínál arra, hogy akkor is rögzíteni tudja dúcba érkezı
galambjait, amikor a versenyórával az egyesületbe kell menni győjtésre vagy
bontásra.
Az érkezési adatok átmeneti tárolásra kerülnek és amikor a versenyóra ismét
visszakerül a rendszerbe, akkor minden információ átkerül a BRICON+ tárolójából.
Három különbözı modell létezik : Speedy órához, Little Bricon órához és a régebbi
típusú órákhoz. A mőködésük megegyezik, csupán a külsı formájuk más, igazodva a versenyórához.
A BRICON+ a versenyóra és az antennák közé kell, hogy legyen csatlakoztatva,
de lehetıség van elosztókábellel való összeállításra is.

2. Csatlakoztatás
Csatlakoztassa a BRICON+ egységet az elsı antennához (ahová versenyóráját
szokta). A csatlakoztatás után várja meg az “C O N N E C T” feliratot a kijelzın,
majd csatlakoztassa a Speedy vagy Little Bricon versenyóráját. AZ ÓRÁBAN
KELL, HOGY LEGYEN BEGYŐJTÖTT VERSENY !
A két eszköz összehangolódik és a Plus óra kijelzıjén látszódik a pontos idı.
Vegye le a versenyórát, indítsa újra a rendszert ! A BRICON+ mőködésbe lép
és készen áll arra, hogy rögzítse az érkezı galambokat. A kijelzın az utoljára
érkezett galamb számát és idejét lehet látni.
Amikor a versenyóra ismételten csatlakoztatásra kerül, a BRICON+ automatikusan
áttölti az érkezett galambok adatait a versenyórába. Ez a kijelzın is látható folyamat.
FIGYELEM! Azok a galambok, amelyeket a versenyóra egyszer már rögzített, nem
kerülnek ismételten elfogadásra!
2. Jó tudni
Nagyon fontos, hogy a versenyórát mindenképpen az adott napon éjfél elıtt csatlakoztassa vissza a rendszerre, mert a BRICON+ éjfélkor törli a tárolt adatokat és
elvesznek az ott tárolt versenyeredmények.
Ha az órák szinkronizálása nem sikeres, a Bricon+ sípolni kezd, ekkor ismételje
meg a csatlakoztatást !
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