Manual do Constatador para o Columbófilo
Little BRICON
(versão PT-19)

feito por
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O Constatador Electrónico Bricon
Constatação electrónica no Pombal

1. Introdução
1.1. Sistema de constatação electrónica, os princípios básicos
Um dos princípios básicos de um aparelho de constatação electrónica é a identificação de um pombo
à distância ou a identificação do pombo sem o contacto directo. IFR (Identificação por Frequências
de Rádio) é uma das técnicas usadas para este fim. Esta tecnologia tornou-se muito popular desde os
anos 80 e tem vindo a ser frequentemente usada. Os sistemas de constatação electrónica para
pombos usam a IFR.
1.2. O que é a IFR?
O sistema de IFR consiste em três elementos: uma antena, um descodificador e uma anilha
electrónica (chip).
A antena emite sinais de rádio que activam a anilha electrónica (chip). Os dados podem ser lidos e
gravados na anilha electrónica. A antena é a ligação entre a anilha electrónica e o descodificador. O
contacto entre a antena e a anilha electrónica é feito sem cabos e consiste em ondas de rádio. O
chip retém os dados identificadores, o descodificador interpreta esses dados e controla a antena.
O chip consiste nos seguintes componentes:
- Uma bobine usada como antena,
- Um chip que possui um rádio transmissor / receptor e um computador com memória.
O chip só funciona se houver uma fonte de energia. Consoante a fonte de energia podemos falar em:
- Chip activo ou
- Chip passivo
Um chip activo possui não só uma bobine como antena e um chip, mas também uma fonte de
alimentação com energia constante. Esta fonte de alimentação incluída aumenta as performances do
chip, permitindo ser lida e/ou escrita a grandes distâncias.
Um chip passivo não possui uma fonte de alimentação interna, indo buscar a energia à antena. A
vantagem destas anilhas electrónicas está no seu tamanho reduzido, nos baixos custos de produção e
na sua quase infinita durabilidade. Como não possui nenhuma fonte de alimentação o seu sinal tornase tão fraco que só pode ser lido a curtas distâncias.
1.3. Quais são as vantagens da IFR?
A vantagem mais importante que existe num sistema de IFR reduz-se á possibilidade de identificar
automaticamente sem usar uma caneta e um papel. Podendo ser usado em muitas circunstâncias;
- A IFR é um meio eficaz na poeira, sujidade, gordura, humidade e até nos lugares mais
agressivos;
- Os chips e os leitores por IFR-transponders não têm partes amovíveis, portanto os sistemas
são de uma manutenção muito fácil e têm uma duração muito longa;
- A IFR pode ser feita sem o contacto físico;
- A IFR é muito rápida, a ligação pode ser feita em alguns centésimos de segundo;
- A IFR continua a funcionar sob circunstâncias extremas.
1.4. IFR e o constatador electrónico
Um sistema de constatação electrónico é na verdade um sistema de IFR composto por quatro
elementos:
- Um chip ou anilha electrónica,
- Uma parte no clube (a antena de encestamento),
- Uma parte no pombal (antena de chegada),
- E uma parte onde os dados são guardados.
A parte onde os dados são guardados é chamada neste documento de constatador electrónico (CE).
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2. Gama BRICON
2.1. As vantagens do sistema BRICON
9 O BRICON é montado na Bélgica: programação, concepção e o grande conhecimento adquirido
nos pombos correio. Alguns dos componentes são fabricados na Alemanha.
9 O BRICON tem antenas rápidas e seguras.
9 As antenas BRICON são à prova de água e conseguem resistir a temperaturas desde os 0ºC aos
80ºC.
9 As antenas BRICON não necessitam de entradas especiais (túneis) para detecção.
9 As antenas BRICON não necessitam de ser ajustadas.
9 As antenas BRICON são fáceis de instalar (superfície plana; com apenas 2cm de espessura) e
podem ser colocadas por baixo da prancha de aterragem.
9 A BRICON dá 2 anos de garantia nas antenas.
9 As antenas BRICON lêem todas as anilhas electrónicas homologadas.
9 A BRICON é fácil de usar, e dispõe de uma informação completa no ecrã. A instalação demora
apenas alguns minutos.
9 O constatador electrónico Bricon tem possibilidades ilimitadas. A gama de produtos BRICON é
completa. Cada columbófilo pode instalar o Sistema de Constatação BRICON à medida das suas
necessidades e escolher as suas facilidades.
9 A BRICON tem os melhores preços.
Este manual dá um esclarecimento de todas as possibilidades do constatador BRICON e da montagem
e instalação do equipamento. É muito importante ler o manual antes de começar a funcionar com o
sistema.
2.2. Os dois tipos de Constatadores da gama BRICON
A Bricon tem 2 tipos de constatadores completamente automáticos, só precisa de os conectar às
antenas e ligar à energia. Todas as versões do constatador Bricon podem registar voos em modo de
treino. Os constatadores Bricon são fáceis de usar; não há erros possíveis durante o registo do
concurso.

2.2.1. BRICON Speedy
Constatador para 200 pombos
Funciona com antenas de 2, 4 e 6 campos
Máximo de 4 antenas conectadas
Possibilidade de conectar uma impressora

Bricon Speedy

2.2.2. Little BRICON 1000
Constatador para 1000 pombos
Funciona com antenas de 2, 4 e 6 campos
Máximo de 16 antenas conectadas
Possibilidade de conectar uma impressora
Possibilidade de se ligar a um modem/fax Bricon para
anunciar as chegadas

Little Bricon 1000
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2.3. Os três tipos de antenas da gama BRICON
2.2.1. Antena de 2 campos
28cm largura x 25cm de profundidade x 2cm de
espessura
regista em toda a largura da superfície.

2.2.3. Antena de 4 campos
50cm largura x 25cm de profundidade x 2cm de
espessura
regista em toda a largura da superfície.

2.2.3. Antena de 6 campos
70cm largura x 25cm de profundidade x 2cm de
espessura
regista em toda a largura da superfície.

Antena de 2, 4 e 6 campos

3. Instalação do sistema
Antes de poder utilizar o constatador, é necessário passar por várias etapas.
1) o sistema deve ser instalado por processo correcto e apropriado
2) programar a(s) antena(s)
3) testar a(s) antena(s)
4) associar a anilha electrónica à anilha oficial
Cada etapa é explicada em capítulos separados.
3.1. Programar as antenas
Antes de começar a funcionar com o constatador, as antenas necessitam de ser programadas. Faça a
configuração como demonstrado no capítulo 3.2.1. Configuração.
Depois da configuração, siga os passos abaixo indicados.
Função: Programar as antenas. Esta deve ser a primeira etapa a fazer ao usar o sistema pela
primeira vez. Todas as antenas precisam de ser programadas. As antenas para serem programadas
têm de estar desconectadas umas das outras (no caso de possuir mais que uma antena).

1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Ao ligar o constatador, irá ouvir um longo bip. Após terminar é mostrado o
menu principal no ecrã.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Utilize as setas “↓” ou “↑” para se deslocar pelas opções. O botão “OK”
permite entrar no menu ou confirmar uma operação. O botão “C” permite
eliminar ou cancelar uma operação.

- MENU (5)1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um menu com 5 opções. (O número entre parêntesis indica o
número de opções existente nesse menu). No ecrã, apenas vemos 3 opções,
as restantes aparecem à medida que nos deslocamos pelas opções.

Nota: o menu principal só aparece quando o constatador não está
conectado a nenhuma das antenas.

Seleccionar a opção "Menu" premindo na seta “↓” e depois no botão <OK>
para entrar no “Menu”

Seleccionar a opção “Instalar” premindo na seta “↓” e depois no botão
<OK> ou premir apenas no botão “4” para entrar directamente na opção
“Instalar”

>4.Instalar
5.Coneccao P\C
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- INSTALAR (5)1.Impressora
2.Relogio
>3.Antenas

Seleccionar a opção “Antenas” premindo na seta "↓" e depois no botão
<OK> ou no botão “3”para entrar directamente na opção“Antenas”.

4.Encestar
5.Outros
- ANTENAS >1.Progr antena
2.Test antenas
3.N. serie

Seleccionar a opção “Progr antena” premindo na seta “↓” e depois no
botão <OK> para entrar na opção.

Isto numera as
antenas, remova
as antenas <OK>

Desconectar a antena do cabo adaptador que está ligado ao constatador.

Conectar antena
01
<C> Cancela
<OK> Continua

Conectar a antena que irá ser numerada como número 1 ao cabo adaptador
que está conectado ao constatador.

Ver. : 1.02

Aparece agora a versão da antena.

A seguir, premir o botão <OK> após desconectar a antena.

Premir o botão <OK> para dar seguimento á programação.

Premir o botão <OK> para continuar.

Premir <OK>
Antena 01 esta
numerada
<C> Cancela
<OK> Continua

A antena está agora numerada como antena 1.

Remova a antena

Remover a antena programada.

<C> Cancela
<OK> Continua

Premir o botão <OK> para continuar.

Se possuir mais do que uma antena, prima no botão <OK> após remover a
antena programada para numerar a antena seguinte ou, no caso de ter só
uma antena, prima no botão <C> para terminar a programação da antena.

3.2. Instalação do aparelho de constatação electrónica.
As antenas são ligadas em série através de um cabo com duas fichas RS485. Cada antena já inclui
1,5m de cabo, se este cabo não for suficiente, há a possibilidade de ligar uma extensão entre as
antenas. O comprimento máximo de cabo numa instalação não deve exceder os 150 metros. A
corrente deverá ser ligada entre a primeira e a segunda antena. No caso de existir mais do que duas
antenas a energia deve ficar repartida de maneira a existir uma distribuição uniforme da energia
pelas antenas.
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3.2.1. Esquema da instalação do sistema de constatação electrónica no pombal.

(*) O número de transformadores e de cabos adaptadores depende do consumo de energia usada por
todo o sistema instalado (ver 3.2.2. Que fornecedor de energia devo usar?).
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3.2.2. Que fornecedor de energia deve usar?
3.2.2.1. Os três tipos de transformador
Tipos de transformador
Tipo 1
Potência: 12 volts
Capacidade: Até 1500mA

Tipo 2
Potência: 13,8 volts
Capacidade: Até 3000mA

Tipo 3
Potência: 13,8 volts
Capacidade: Até 6000mA

3.2.2.2. Cálculo do consumo de energia.
Cálculo do consumo total de energia:
Preencha os espaços em branco da tabela.
Quantidade
Constatador electrónico
Antena de 2 campos
Antena de 4 campos
Antena de 6 campos
Cabo (metros)

x
x
x
x
x

150mA
350mA
570mA
790mA
2,8mA
Total

=
=
=
=
=
=

mA
mA
mA
mA
mA
mA

Use o transformador de energia mais adequado. Certifique-se de que o consumo total de energia do
sistema não excede a capacidade máxima do transformador de energia.
Tipo 1: Transformador 12v 1,5A (até 1500 mA)
Tipo 2: Transformador 13,8v 3-5A (até 3000 mA)
Tipo 3: Transformador 13,8v 6-8A (até 6000 mA)
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3.2.2.3. Cálculo do número de pontos de alimentação.
Cada componente consome uma parte de energia; portanto se for caso disso nós temos de expandir
os cabos adaptadores de maneira a que cada componente tenha energia suficiente para funcionar
correctamente!
Por cada 3 a 5 componentes instalados é aconselhável a colocação de um transformador adicional de
modo a manter o fornecimento equilibrado de energia pelo sistema.
Para o cálculo do consumo de energia e do número de pontos de alimentação para sistemas mais
longos nós recomendamos que se informe junto do distribuidor Bricon da sua região.
3.2.3. Instalar as antenas de constatação.
As antenas são conectadas umas às outras em linha usando um cabo de conexão. Cada antena tem
um cabo integral fixo de 1,80m.
Deve ser colocado um terminal na última antena (peça de fecho) em instalações onde existam mais
de quatro antenas ligadas no sistema.
Como o sinal de captação passa através da maioria dos materiais, é possível instalar a antena tanto
por cima como por baixo do patim de aterragem (com uma espessura recomendada não superior a
15mm).
A largura da entrada para o interior do pombal deve ser 2cm mais pequena que o comprimento da
antena, e a sua altura não deve permitir que um pombo passe por cima de outro.
A Bricon produz uma gama de antenas que vão ao encontro das necessidades de qualquer pombal,
fornecendo antenas nas medidas de 14 cm, 28 cm, 50 cm e 70 cm. As antenas BRICON registam em
toda a largura da sua superfície e assim sendo os túneis são desnecessários. No entanto, é
aconselhável o abrandamento dos pombos antes de eles alcançarem a antena. É aconselhável
também instalar as antenas, pelo menos, a 1 metro de distância umas das outras.
Não é permitido metal (nem por cima nem por baixo da antena) num perímetro de 15 cm a 20 cm da
antena podendo este prejudicar a captação das anilhas electrónicas.
A área de detecção dos campos é na parte frontal das antenas, sendo recomendado colocar a frente
das antenas virada para o exterior do pombal (ver figuras 1 e 2).
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Figura 1

Vista Frontal
Entrada

Prancha de
Aterragem

Mínimo 7cm
Cabo

Antena
Campo de
detecção

Figura 2

Vista Aérea

Prancha de
Aterragem

Antena

Entrada

Campo de
detecção
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3.3. Testar as antenas
Após programar as antenas, como explicado no capítulo 3.1. Programar as antenas, chega a altura
de testar a captação das antenas.
Função: Testar as antenas.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção "Menu" premindo na seta "↓" e depois no botão <OK>
para entrar na opção “Menu”.

- MENU (5)1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Aparece um ecrã com 5 opções.
Seleccionar a opção “Instalar” premindo na seta ”↓” e depois no botão
<OK> para entrar na opção “Instalar”.

>4.Instalar
5.Coneccao PC
- INSTALAR (5)1.Impressora
2.Relogio
>3.Antenas

Seleccionar a opção “Antenas” premindo na seta "↓" e depois no botão
<OK> para entrar na opção “Antenas”.

4.Encestar
5.Outros
- ANTENAS 1.Progr antena
>2.Test antenas
3.N. Serie

Seleccionar agora a opção “Test antenas” premindo na seta “↓” e depois
no botão <OK>.

No ecrã é mostrado o número de antenas ligadas ao constatador. Se uma
antena não aparecer no ecrã, é porque não foi programada correctamente
ou não está bem conectada. Verifique as ligações das antenas. (Talvez
precise de voltar a programar a (s) antena (s)). Premir o botão <OK>.

01 02 03

<OK>
Passar uma anilha electrónica sobre a(s) antena(s).

Nr: 01
7920834xxx
027 Rings

Premir o botão <C> para terminar o teste às antenas.

<C>
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3.4. Inserir o número de série das antenas de constatação
Após testar as antenas, como explicado no capítulo 3.3. Testar as antenas, passamos para a
introdução do número de série das antenas de constatação. Este menu só pode ser utilizado na
presença de um representante do Conselho Técnico do clube em questão.
Função: Introduzir o número de todas as antenas de constatação existentes no pombal, de acordo
com o número de programação, no constatador electrónico.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção "Menu" premindo na seta "↓" e depois no botão <OK>
para entrar na opção “Menu”.

- MENU (5)1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Aparece um ecrã com 5 opções.
Seleccionar a opção “Instalar” premindo na seta ”↓” e depois no botão
<OK> para entrar na opção “Instalar”.

>4.Instalar
5.Coneccao PC
- INSTALAR (5)1.Impressora
2.Relogio
>3.Antenas

Seleccionar a opção “Antenas” premindo na seta "↓" e depois no botão
<OK> para entrar na opção “Antenas”.

4.Encestar
5.Outros
- ANTENAS 1.Progr antena
2.Test antenas
>3.N. Serie

Seleccionar agora a opção “N. Serie” premindo na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

Antena 1
N. Serie:

Neste momento o constatador está pronto para introduzir o número de
série da antena que foi programada como número 1.
Ver explicação abaixo.

Antena 1
N. Serie: 2V-CA2
64

Com o teclado numérico insere-se os algarismos do número de série.
Com as setas verticais insere-se as letras e ou simbolos.
Com as setas horizontais recua-se ou avança-se um espaço.
Para inserir o “-“ prima o botão “0” e depois na seta “” depois na seta
“ ” até encontrar o símboloe depois na seta “” para continuar a
introduzir o número de série.
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Antena 1
N. Serie: 2V-CA2
64

Após introduzir o número de série completo, prima no botão <OK> para
passar para a antena seguinte.

Antena 2
N. Serie:

Agora introduz-se o número de série da antena número 2.
Se for o caso de ter só uma antena, quando aparecer esta descrição no
ecrã, prima no botão <C> para dar como terminada a introdução dos
números de série das antenas.

Inserir Código:

Após premir no botão <C> é-lhe pedido para inserir um código. O código é
escolhido pelo representante do Conselho Técnico que está a introduzir os
números de série e só ele poderá ter conhecimento desse código. Este
código é necessário se mais tarde o columbófilo adquirir mais uma antena
ou substituir a existente na altura.

Inserir Código:
*****

No fim de introduzir o código prima no botão <OK> para sair do menu.
É impossível sair deste menu sem introduzir um código e manter o número
de série das antenas guardado no constatador.

3.5. Inserir pombos no constatador electrónico (acoplamento)
Uma das vantagens do Sistema Bricon, é a de poder pré-acoplar os seus pombos em casa.
Quando este pré-acoplamento estiver pronto pode começar a usar o sistema apenas para sessões de
treino. Para poder participar nos concursos oficiais, as anilhas pré-acopladas têm de ser transferidas
para um computador que possua o programa de acoplamento da Bricon (UPLOAD 95) e enviadas
novamente para o constatador. Depois, já pode usar o constatador nos concursos oficiais. Para préacoplar as anilhas tem de conectar o constatador às antenas como descrito no capítulo 3.2.1.
Instalação, e seguir as instruções abaixo indicadas.
Função: Associar a anilha electrónica à anilha oficial.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção "Menu premindo na seta "↓" e depois no botão <OK>.
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- MENU (5)1.Concurso
2.Trata. dados
>3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 opções.
Seleccionar a opção “Opcoes” premindo na seta "↓" e depois no botão
<OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- OPCOES (3)>1.Lista pombos
2.Modem
3.SMS

Seleccionar a opção “Lista pombos”.

- POMBOS (3)>1.Inserir
2.Ver
3.Apagar

Seleccionar a opção “Inserir”.

Nenhuma antena
conectada! Tenta
de novo ?
<C> Nao <OK> Sim

Atenção: este menu só irá aparecer no caso de não ter a antena do
pombal ligada ao constatador.

Teste…
Colocar o pombo
na antena.
<C> Cancela

Colocar a anilha electrónica no pombo e passar o pombo sobre a antena.

Introduzir pais:
<OK> PT <1> BE
<2> FR <3> DV
<4> NL <0> Outro

Introduzir a nacionalidade do pombo.

Introduza Ano:
<OK> Pronto
<Seta>Muda ano
PT-07

Utilizar as setas “↓” ou “↑” para introduzir o ano do pombo (ex. 2007)

Intro.nr. anilha
<OK> Continua
<Seta>Selecciona
PT-07-7569087

Introduzir o número da anilha oficial usando os 7 espaços disponíveis. Ex.
(uma anilha de 7 algarismos) 7569087. Com as setas “←” ou “→” pode
alterar um algarismo que não esteja correcto. Se a anilha oficial for do ano
2000, á que por um zero antes do número da anilha oficial.

Premir o botão <OK>.

Premir o botão <OK>.

Conectar a antena e premir no botão <OK>.

Premir no botão <OK> para Portugal, o botão <1> para Bélgica, etc.

Premir o botão <OK> para continuar.

Premir no botão <OK> após inserir o número da anilha oficia.
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Introduzir sexo:
Femea ou Macho
<C>
<OK>
PT-07-7569087

Para seleccionar o sexo do pombo, prima no botão <C> para fêmea ou no
botão <OK> para macho.
Quando o sexo ainda é desconhecido opta-se por escolher macho.
O sexo pode ser alterado a qualquer momento.

Os dados abaixo
estao correctos?
<C> Nao <OK> Sim
PT-07-7569087

Se os dados estiverem correctos, prima no botão <OK> para finalizar o
acoplamento do pombo.
Se pretender adicionar mais pombos seleccione novamente o menu
“Inserir”

3.6. Constatar.
3.6.1. Constatar um concurso.
Função: Constatar um concurso encestado.
Faça a instalação como demonstrada no capítulo 3.2.1. Instalação.
Quando o constatador é ligado à corrente ele entra automaticamente no “Modo de Constatação”.

Modo Constatacao
Com 1
antena
18/07 11:22:33
<C> Pombos: 0

No ecrã é mostrado o número de antenas ligadas. Se este número não
corresponder ao número real de antenas terá de testar novamente as
antenas (ver 3.3. Testar antenas.) ou se necessário reprogramá-las, (ver
3.1. Programar antenas.).

07-7569087
1/2
14/03 11:45:22
BARCELONA
Ant.: 1

Enquanto constata, é mostrado no ecrã o número da anilha oficial, a
posição de chegada do pombo, a hora e a data de chegada, o nome do
concurso e a antena onde o pombo foi constatado.

96-5282098
2/2
18/07 15:57:43
BARCELONA
Ant.: 1

Utilizando as setas “↓” ou “↑” movimenta-se na lista de constatação.

3.6.1.1. Funções extra durante a constatação
Ao premir no botão “1” é apresentado no ecrã o número de antenas
conectadas ao constatador.

01

Premir no botão <C> para sair.

<C>
Activar modulo?

Ao premir no botão “2” activa o módulo de 256 pombos. Premir no botão
<OK> para activar o módulo.
Para activar o módulo, este é ligado á ficha fêmea do cabo da última
antena antes de ligar o constatador e a corrente.

<C> Nao <OK> Sim
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Constatar etapa
em modo treino?

Ao premir no botão“3” activa ou desactiva a constatação dos pombos que
foram enviados para o concurso mas que só contam para treino.
Premir no botão <C> para desactivar a constatação dos pombos em modo
de treino (durante o concurso).

<C> Nao <OK> Sim
3.6.2. Constatar voos de treino.
Função: Constatar voos de treino.
Desde o momento que não hajam pombos encestados, o constatador quando ligado à corrente e
conectado às antenas entra automaticamente para o menu de constatação em “Modo de Treino”.

MODO DE TREINO
Com 1 antena
19/07 09:22:33
<C> Pombos: 1

No ecrã é mostrado o número de antenas ligadas ao constatador. Se este
número não corresponder ao número real de antenas terá de testar
novamente as antenas (ver 3.3. Testar antenas) ou se necessário
reprogramá-las (ver 3.1. Programar antenas).

97-7041105 1/1
19/07 09:25:22
Treino
Ant.: 2

Durante a constatação, pode ver-se no ecrã o número da anilha oficial, a
posição de chegada, a data e a hora de chegada, o tipo de prova (Treino) e
a antena onde o pombo foi constatado.

96-6282098 2/2
19/07 09:27:43
Treino
Ant.: 1

Utilizando as setas “↓” ou “↑” pode deslocar-se para ver a posição dos
outros pombos.

Os pombos constatados ficam na memória do constatador até serem apagados manualmente (ver 5.2.
Apagar dados do Constatador BRICON).
Os pombos só podem ser constatados uma vez, para constatar de novo um pombo é importante
apagar os dados da memória do constatador!
4. Concurso
Quando for encestar para um concurso, o constatador tem de ser levado juntamente com os pombos
para o clube. No clube o constatador é conectado à antena de encestamento. Durante o
encestamento os pombos são registados no constatador para o concurso escolhido.
A lista de constatação referente ao concurso será imprimida no final do encestamento (ver 5.3.
Imprimir dados através do constatador).
4.1. Encestar
Função: Encestar os pombos (apenas na colectividade).

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.
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1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) >1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Concurso” e depois premir no botão <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- CONCURSO (6) >1.Encestar
2.Leitura
3.Leit. provi.

Este menu, “Encestar”, só é usado quando o constatador está conectado à
antena de encestamento.
O columbófilo não pode usar este menu em casa.

4.Apostas
5.Designados
6.Relog. Padrao
Atenção: Todos os dados libertados necessitam de ser apagados antes de fazer um novo
encestamento (ver 5.2. Apagar dados do Constatador).
4.2. Leitura
Função: Leitura das constatações (apenas na colectividade)

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta "↓" e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) >1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Concurso” e depois premir no botão <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
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- CONCURSO (6) 1.Encestar
>2.Leitura
3.Leit. provi.

Este menu, “Leitura”, só pode ser usado na colectividade quando o
constatador está conectado à antena de encestamento.
O columbófilo não pode usar este menu em casa.

4.Apostas
5.Designados
6.Relog. Padrao
4.3. Leitura Provisória
Função: Leitura provisória das constatações (apenas na colectividade)

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta "↓" e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) >1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Concurso” e depois premir no botão <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- CONCURSO (6) 1.Encestar
2.Leitura
>3.Leit. provi.

Este menu, “Leit. provi.”, só pode ser usado na colectividade quando o
constatador está conectado à antena de encestamento.
O columbófilo não pode usar este menu em casa.

4.Apostas
5.Designados
6.Relog. Padrao
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4.4. Apostas
Função: Criar uma lista de apostas. Esta opção não está activada para o no nosso país.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) >1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Concurso” e depois premir no botão <OK>.

4.Designados
5.Relog. Padrao
- CONCURSO (6) 1.Encestar
2.Leitura
3.Leit. provi.

Seleccionar a opção “Apostas” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.
Este menu não está activado para ser usado no nosso país.

>4.Apostas
5.Designados
6.Relog. Padrao
4.5. Designar pombos com a antena
Função: Criar lista de designados.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓”e depois no botão
<OK>.
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- MENU (5) >1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Concurso” e depois premir no botão <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- CONCURSO (6) 1.Encestar
2.Leitura
3.Leit. provi.

Seleccionar a opção “Designados” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Apostas
>5.Designados
6.Relog. Padrao
- DESIGNAR(4)>1.Novo
2.Ver
3.Apagar

Seleccionar a opção “Novo” para designar os pombos para um novo
concurso e depois premir no botão <OK>.

4.Imprimir
Concurso
>97:Race
98:Race
99:Race

:
1
2
3

Usar a antena
para designar?

Aparecem 3 concursos pré-programados (Race 1, Race 2 e Race 3). Pode
adicionar mais concursos usando o programa de acoplamentos da Bricon
(UPLOAD 95) instalado no computador da colectividade.
Seleccionar o concurso e premir no botão <OK>.

Premir no botão <OK> se optar por usar a antena.
Se não quiser usar a antena (ver 4.5. Designar pombos sem antena.)

<C> Nao <OK> Sim
Designar.Passe o
pombo na antena
<C> Cancela

Passar o pombo que deseja designar sobre a antena.

Pombo ja
encestado
Premir <OK>

Se o pombo ainda estiver encestado num concurso anterior irá aparecer no
ecrã: ”Pombo já encestado.” (ver 5.2.Apagar dados do constatador.).
Apague primeiro todos os dados libertados para continuar a designar.
Premir no botão <OK>.
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Nr:PT-95-5041140
0 Para apagar.
Dar design.:1

Verificar o número da designação, premir 0 (zero) se o número de
designado não estiver correcto.
Introduzir o número da designação correcta, (ex. posição 1; premir o botão
1).
Premir no botão <OK>.

Designar.Passe o
Pombo na antena
<C> Cancela

Repetir estes passos para todos os pombos que vão ser designados.

Nr:PT-95-5041196
0 Para apagar.
Dar design.:2

Premir no botão “2” para introduzir a posição de designado número 2.

Designar.Passe o
Pombo na antena
<C> Cancela

Repetir estes passos para todos os pombos que vão ser designados.

Nr:PT-95-5041173
0 Para apagar.
Dar design.:1

Para alterar a posição de um pombo, basta introduzir o número da posição
(por ex. posição 1) que todos os pombos designados descem
automaticamente uma posição. (Este é o resultado do exemplo mostrado:
1º designado: 5041173/95, 2º designado: 5041140/95 e 3º designado:
5041196/95.)

Designar.Passe o
Pombo na antena
<C> Cancela

Premir no botão <C> para dar fim à designação.

Designacao...
Imprimir lista?

Premir no botão <OK> para imprimir a lista de designados.

Premir no botão <OK>.

<C> Nao <OK> Sim
Quantas copias?

Introduzir o número de cópias a imprimir.
A lista de designados será imprimida. (*)

(*) Toda a gama de constatadores BRICON está preparada para utilizar um interface para impressora
para o amador tirar as suas listagens em casa, basta que para isso adquira um interface com uma
porta da impressora (acessório extra).
No caso de notar alguma falha na lista de designados pode fazer novamente a lista, tendo de voltar a
fazê-la desde o início.
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4.6. Designar pombos sem antena
Função: Criar lista de designados.

Usar a antena
para designacao?

Os primeiros passos são os mesmos que no ponto 4.4. Designar pombos
com antena.
Premir no botão <C>.

<C> Nao <OK> Sim
Pombo:
>PT-05-5041196
PT-05-5041140
PT-05-5269121

Escolher o primeiro pombo designado da lista. Com as setas verticais “↓”
ou “↑” escolhe o pombo. Apenas os pombos inseridos no constatador é que
são mostrados e podem ser designados (ver 6. Opções – Lista de pombos).

Nr:PT-05-5269121
0 Para apagar.
Dar design.:
<C> Nao <OK> Sim

Introduzir a posição do pombo ou confirme com <OK> se desejar listar este
pombo como 1º designado.

Pombo:
>PT-05-5041196
PT-05-5041140
PT-05-5269121

Escolha o segundo pombo da lista a ser designado.

Nr:PT-05-5041196
0 Para apagar.
Dar design.:
<C> Nao <OK> Sim

Verificar o número do pombo, introduzir a posição do pombo ou confirmar
com o botão <OK> se a posição desejada deste pombo for a de 2º
designado.

Pombo:
>PT-00-5041196
PT-00-5041140
PT-00-5269121

Premir no botão <C> para terminar a designação dos pombos.

PT-05-5041173
Desig:
1
<C> Cancela
<OK>Continua

O primeiro pombo designado é mostrado no ecrã.

Designacao...
Imprimir lista?

Premir no botão <OK> para imprimir a lista de designados.

Premir no botão <OK> para ver o próximo pombo designado.

<C> Nao <OK> Sim
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Quantas copias?

Introduzir o número de cópias a imprimir.
A lista de designados irá ser impressa. (*)

(*) Toda a gama de constatadores BRICON está preparada para utilizar um interface para impressora
possibilitando o amador de poder tirar as suas listagens em casa, basta que para isso adquira um
interface com uma porta da impressora (acessório extra).
No caso de notar alguma falha na lista de designados pode fazer novamente a lista, tendo de voltar a
fazê-la desde o início.
4.7. Apagar a lista de designados.
Função: Apagar lista de designados de um concurso.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) >1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Concurso” e depois premir no botão <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- CONCURSO (6)1.Encestar
2.Leitura
3.Leit. provi.

Seleccionar a opção “Designados” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Apostas
>5.Designados
6.Relog. Padrao
- DESIGNAR (4)1.Novo
2.Ver
>3.Apagar

Seleccionar a opção “Apagar” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

4.Imprimir
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Concurso:
>97:Race 1
98:Race 2
99:Race 3

Seleccionar o concurso onde foi elaborada a lista de designados.
Premir no botão <OK> para a lista de designados desse concurso ser
apagada.

4.8. Imprimir a lista de designados
Função: Imprimir lista de designados

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) >1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um novo ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Concurso” e depois premir no botão <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- CONCURSO (5) 1.Encestar
2.Leitura
3.Leit. provi.
4.Apostas
>5.Designados
6.Relog. Padrao

Seleccionar a opção “Designados” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

- DESIGNAR (4)1.Novo
2.Ver
3.Apagar

Seleccionar a opção “Imprimir” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

>4.Imprimir
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Concurso:
>97:Race 1
98:Race 2
99:Race 3

Seleccionar o concurso.

Quantas copias?

Introduzir o número de cópias (*).

Premir no botão <OK>.

(*) No caso de querer imprimir em casa basta adquirir um interface com porta da impressora
(acessório extra), disponível para toda a gama de constatadores Bricon.
5. Tratamento de dados
5.1. Ver os dados no constatador
Função: Ver os resultados dos voos de treino e/ou os resultados dos concursos listados no
constatador.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5)1.Concurso
>2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Trata. dados” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- DADOS (7) >1.Ver dados
2.Apagar
3.Imprimir
4.Lista pombos
5.Clubes
6.List corrida
7.NIF Distrito

Seleccionar o menu “Ver dados”.
Premir no botão <OK>.
Quando os pombos são constatados para um concurso ou treino podemos
ver os resultados obtidos. Com as setas verticais “↓” ou “↑” podemos ver
os resultados de todos os pombos constatados.
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05-5261478
1/1
10/07 11:25:27
Treino
Ant.: 1

No ecrã é mostrado o número da anilha oficial, a posição de chegada, a
data e hora de chegada, o (treino) concurso e o número da antena onde o
pombo foi constatado.

Nao ha pombos
constatados.

Quando não existem pombos constatados aparece no ecrã a mensagem:
“Nao ha pombos constatados”.
Premir <OK> para voltar ao menu anterior.

Premir <OK>
5.2. Apagar os dados do constatador
Função: Apagar os dados libertados de um concurso ou os dados de um treino.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção“Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
>2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Trata. dados” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- DADOS (7) 1.Ver dados
>2.Apagar
3.Imprimir

Seleccionar a opção “Apagar” pressionando na seta “↓”e depois no botão
<OK>.

4.Lista pombos
5.Clubes
6.List corrida
7.NIF Distrito
Apagar os dados
libertados?

Premir no botão <OK> para apagar todos os dados libertados.

<C> Nao <OK> Sim
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Apagar dados..
Codigo: 0000

Introduza o código secreto, “0000” (4 zeros).
Este código já vem definido de fábrica, podendo ser alterado pelo amador
(ver 7.4. Alterar código secreto).
Todos os dados estão agora apagados.

5.3. Imprimir os dados do constatador.
Função: Impressão de vários tipos de listagens.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
>2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um menu com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Trata. dados” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- DADOS (7) 1.Ver dados
2.Apagar
>3.Imprimir

Seleccionar a opção “Imprimir” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.
Irão aparecer no ecrã 8 opções.
Escolha o tipo de listagem que deseja imprimir.

4.Lista pombos
5.Clubes
6.List corrida
7.NIF Distrito
- IMPRIMIR (8)>1.List complet
2.Modo Treino
3.Concurso
4.Apostas
5.Lista pombos
6.Programa voo
7.Designados
8.Encestamento

1.”List complet” imprime uma listagem completa com a situação de cada
pombo (ver 5.3.1. Detalhes da Lista completa)
2.”Modo Treino” imprime uma lista com os resultados da constatação em
modo de treino (ver 5.3.2. Detalhes da Lista em Modo treino)
3.”Concurso” imprime a lista de constatação de um concurso (ver 5.3.3.
Detalhes da Lista de constatação)
4.”Apostas” imprime uma lista de apostas
5.”Lista pombos” imprime uma lista de todos os pombos acoplados (ver
5.3.4. Detalhes da Lista de pombos)
6.”Programa voo” imprime uma lista de todos os concursos (ver 5.3.5.
Detalhes da Lista de concursos)
7.”Designados” imprime a lista de pombos designados (ver 5.3.6. Detalhes da
Lista de pombos designados)
8.”Encestamento” imprime a lista de encestamento de um concurso (ver
5.3.7. Detalhes da Lista de encestamento).
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Quantas copias?

Introduza o número de páginas a imprimir.
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5.3.1. Detalhes da Lista completa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Listagem completa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data : 24/07/00 (1)
Licenca nr
: XXXX XXXX (2)
Nome
: XXXX XX (3)
Meridiana
: XXXXXX (4)
Perpendicular
: XXXXXX (4)
Hora
: XX XX XX XX:XX:XX (1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Controlo :
Encestamento
(5)
Leitura
(6)
Hora do relog Padrao
Hora do relog Padrao
Nr Concurso
Data
Hora
Hora
Dif. Data
Hora
Hora
Dif. Dif.
1 Zafra1
230600 192639 192639 +000 000000 000000 000000 +000 +000
2 Alcoleia
250600 162005 162005 +000 250600 140523 140524 +001 +000
3 Lerida
250600 204502 204503 +001 000000 000000 000000 +000 +000
------------------------(5.1) ----------(5.2) ------(5.3) ------(5.4) -----(6.1) -------(6.2) -------(6.3) ------(6.4) ---(6.5)
(7)
Dados dos pombos
Nr.
Chip
Anilha Ofic.
Sexo Concurso Des
Data
Hora
*Aval
1 7A589624D PT-00-0141309
F Zafra1
1
23/06/00 19:27:05
2
2 7A47C25E2 PT-00-0141312
Zafra1
2
23/06/00 19:28:24
1
3 7A33FF126 PT-00-0141363
Zafra1
3
23/06/00 19:29:33
1
4 7A1F471D2 PT-00-0141304
Zafra1
4
23/06/00 19:29:59
1
5 7A44F475E PT-00-3141345
Alcoleia
1
25/06/00 16:23:05
1
6 7A12E12E1 PT-00-0141361
Alcoleia
2
25/06/00 16:25:00
2
7 7A14FF154 PT-00-0141396
F Lerida
1
25/06/00 20:46:19
2
8 7A1A584D6 PT-00-0141401
Lerida
2
25/06/00 20:46:55
2
--------(7.1) -----------------(7.2.) -------------(7.3) --------------(7.4) -------(7.5) ------------(7.6) -------- (7.7)-----

*Legenda (8)
!: Codigo secreto invalido
0 : Nada
1 : Constatado
2: Encestado
3: Designado
4 : Modulo
5 : Modo de treino
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) data e hora da impressão
(2) número da licença desportiva
(3) nome do columbófilo
(4) coordenadas do pombal (meridiana e perpendicular)
(5) dados do relógio no encestamento
(5.1) data de encestamento
(5.2) hora do relógio padrão no encestamento
(5.3) hora do constatador no encestamento
(5.4) diferença horária entre o relógio padrão e o constatador (5.3)–
(5.2) no encestamento
(6) dados do relógio na leitura
(6.1) data da leitura
(6.2) hora de leitura no relógio padrão
(6.3) hora de leitura no constatador
(6.4) diferença horária na leitura entre o relógio padrão e o
constatador

(6.5) diferença do relógio do constatador (+ adianta, - atrasa)
(7) lista geral do que está no constatador
(7.1) código secreto da anilha electrónica (chip)
(7.2) anilha oficial
(7.3) sexo do pombo (F= fêmea)
(7.4) designados
(7.5) data do encestamento
(7.6) hora do encestamento
(7.7) aval (ver legenda)
(8) legenda
(9) assinaturas
(10) versão do software do constatador
(11) morada do columbófilo
(12) número de série do constatador

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinaturas:
Amador
Encestador
Conselho Tecnico
(9)
…………………..
…………………………..
…………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Little 1000 Ver: PT-19 (10)
N.Serie:LBKA129A
(12)
Morada : XXX XX
XXXX XXXXXX (11)
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5.3.2.Detalhes da lista em Modo de Treino

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lista de constatacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concurso nr.: _____
Data : XX/XX/XX(1)
Local de solta: Etapa de treino (10)
Nome
: XXXXX XX (3)
Licenca nr
: XXXX XXXX (2)
Meridiana
: XXXXXX (4)
Perpendicular
: XXXXXX (4)
Hora de impressao : XX/XX/XX XX:XX:XX (5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Pombo
Data
Hora
1
PT-00-0141312
25/06/00 13:36:14
2
PT-00-0141363
25/06/00 13:41:22
3
PT-00-0141315
25/06/00 13:49:25
4
PT-00-0141362
25/06/00 13:49:25
5
PT-00-0141304
25/06/00 13:49:00
6
PT-00-0141333
25/06/00 13:50:25
7
PT-00-0141309
25/06/00 13:50:45
8
PT-00-0141321
25/06/00 13:52:42
9
PT-00-0141354
25/06/00 13:53:55
10
PT-00-0141399
25/06/00 14:03:54
(6)

(7)

(8)

(9)

(1) data da impressão
(2) número da licença desportiva
(3) nome do columbófilo
(4) coordenadas do pombal (meridiana e perpendicular)
(5) data e hora da impressão
(6) número da ordem de constatação
(7) número da anilha oficial
(8) data da constatação
(9) hora da constatação
(10) tipo de concurso = treino
(11) assinaturas
(12) versão do software do constatador
(13) morada do columbófilo
(14) número de série do constatador

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinaturas:
Amador
Encestador
Conselho Tecnico
(11)
…………………..
…………………………..
…………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Little 1000 Ver: PT-19 (12)
N.Serie:LBKA129A
Morada : XXX XX
XXXX XXXXXX (13)
(14)
Pagina 1
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5.3.3. Detalhes da Lista de constatação

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRICON

Lista de constatacao

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concurso nr.: _____

Data : XX/XX/XX (1)

NIF Distrito: XXX
NIF Clube: XXX
Nome
: XXXX XX (3)
Meridiana
: XXXXXX (4)
Data/Hora Impressao: XX/XX/XX XX:XX:XX (5)
Acerto do Relogio
: XX/XX/XX XX:XX:XX
Codigo: XXXXXX
Pombos Encestados: XXX

Mar

PT-04-4341312
PT-00-0141363
PT-03-3656941

(6)

(7)

Licenca Desportiva: XXXXX (2)
Perpendicular : XXXXXX (4)
Fecho do Relogio: XX/XX/XX XX:XX:XX(5)
Relogio Padrao : XX/XX/XX XX:XX:XX
Diferenca
: +XXX
Ant. Encestamento:

Anilha Oficial

6
5
26

Local de solta: XXXX (10)

Constatado
Dia
Hora

Nr. Chip

7A10D7EB 16/03/08 13:15:13
7AE2FB20 16/03/08 13:15:50
7F84282C 16/03/08 13:41:48
(8)

(9)

Nr. Ant.: XX
POS

AV

Ant

1
2
3

OK
OK
OK

1
1
1

(10)

(11)

(12)

(1) data da impressão
(2) número da licença desportiva
(3) nome do columbófilo
(4) coordenadas do pombal
(5) data e hora da impressão
(6) número da ordem de constatação
(7) número da anilha oficial
(8) data da constatação
(9) hora da constatação
(10) nome do concurso
(11) aval
(12) número de designado do pombo
(13) assinaturas
(14) versão do software constatador
(15) morada do columbófilo
(16) número de série do constatador

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinaturas:
Amador
Encestador
Conselho Tecnico
(13)
…………………..
…………………………..
..…………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Little 1000 Ver: PT-19 (14)
N.Serie:LBKA129A
Morada : XXX XX
XXXX XXXXXX (15)
(16)
Pagina 1
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5.3.4.Detalhes da Lista de pombos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lista de acoplamento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data : XX/XX/XX(1)
(2)
Nome
: XXXX XX (3)
Licenca nr : XXXX XXXX
Meridiana : XXXXXX (4)
Perpendicular : XXXXXX (4)
Hora impressao : XX/XX/XX XX:XX:XX (5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Chip
Anilha Ofic.
S
Nr. Chip
Anilha Ofic.
S
1 7A589624D PT-00-0141309
F
2 7A47C25E2 PT-00-0141312
F
3 7A33FF126 PT-00-0141363
4 7A1F471D2 PT-00-0141304
5 7A44F475E PT-00-0141345
6 7A12E12E1 PT-00-0141361
7 7A14FF154 PT-00-0141396
8 7A1A584D6 PT-00-0141401
9 7A24FD122 PT-00-0141405
10 7A1148DD5 PT-00-0141433
(6)

(7)

(8)

(9)

(6)

(7)

(8)

(9)
(1) data da impressão
(2) número da licença desportiva
(3) nome do columbófilo
(4) coordenadas do pombal (meridiana e perpendicular)
(5) data e hora da impressão
(6) número da posição do pombo no constatador
(7) código secreto da anilha electrónica
(8) número da anilha oficial
(9) sexo do pombo (F = fêmea)
(10) assinaturas
(11) versão do software do constatador
(12) morada do columbófilo
(13) número de série do constatador

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinaturas:
Amador
Encestador
Conselho Tecnico
(10)
…………………..
…………………………..
…………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Little 1000 Ver: PT-19 (11)
N.Serie:LBKA129A
Morada : XXX XX
XXXX XXXXXX (12)
(13)
Pagina 1
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5.3.5. Detalhes da Lista de concursos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prog. de concursos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data : XX/XX/XX(1)
Nome
: XXXX XX (3)
Licenca nr
: XXXX XXXX(2)
Meridiana
: XXXXXX (4)
Perpendicular : XXXXXX (4)
Hora impressao: XX/XX/XX XX:XX:XX (5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Nome Concurso
Nr. Nome Concurso
Nr. Nome Concurso
Nr. Nome Concurso
1 ZAFRA I
2 USAGRE I
3 AZUAGA
4 CARDENA
5 ZAFRA II
6 ALBACETE
7 ESPIEL
8 CARDENA II
9 USAGRE II
10 ALMANSA
11 DAIMIEL
12 ELDA
13 ZAFRA III
14 EL SALER
15 P.BLANCO
16 CHIVA
17 USAGRE III
18 REQUENA
19 BARCELONA
20 C.BLANCA
21 LERIDA
22 N.CARNEIR
23 MERIDA
(6)

(7)

(6)

(7)

(6)

(7)

(6)

(7)

(1) data da impressão
(2) número da licença desportiva
(3) nome do columbófilo
(4) coordenadas do pombal (meridiana e perpendicular)
(5) data e hora da impressão
(6) número da posição do concurso no constatador
(7) nome do concurso
(8) assinaturas
(9) versão do software do constatador
(10) morada do columbófilo
(11) número de série do constatador

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinaturas:
Amador
Encestador
Conselho Tecnico
(8)
…………………..
…………………………..
…………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Little 1000 Ver: PT-19 (9)
N.Serie:LBKA129A
(11)
Morada : XXX XX
XXXX XXXXXX (10)
Pagina 1
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5.3.6. Detalhes da Lista de pombos designados

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lista de pombos designados :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concurso nr.: _____
Data : XX/XX/XX(1)
Local de solta: XXXX (10)
Nome
: XXXX XX (3)
Licença nr
: XXXX XXXX(2)
Meridiana
: XXXXXX (4)
Perpendicular : XXXXXX (4)
Hora impressao: XX/XX/XX XX:XX:XX (5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Chip
Anilha Ofic
Des
1 7A589624D PT-00-0141309
1
2 7A33FF126 PT-00-0141363
2
3 7A44F475E PT-99-9235614
3
4 7A14FF154 PT-99-9235688
4
5 7A24FD122 PT-97-7021501
5
6 7A24FD122 PT-97-7021516
6
(6)

(7)

(8)

(9)

(1) data da impressão
(2) número da licença desportiva
(3) nome do columbófilo
(4) coordenadas do pombal (meridiana e perpendicular)
(5) data e hora de impressão
(6) número da ordem de encestamento do pombo
(7) código secreto da anilha electrónica
(8) número da anilha oficial
(9) número da designação do pombo
(10) nome do concurso
(11) assinaturas
(12) versão do software do constatador
(13) morada do columbófilo
(14) número de série do constatador

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinaturas:
Amador
Encestador
Conselho Tecnico
(11)
…………………..
…………………………..
…………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Little 1000 Ver: PT-19 (12)
N.Serie:LBKA129A
Morada : XXX XX
XXXX XXXXXX (13)
(14)
Pagina 1
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5.3.7. Detalhes da Lista de encestamento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRICON

Lista de Encestamento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concurso nr.: _____

Data : XX/XX/XX (1)

NIF Distrito: XXX
NIF Clube: XXX
Nome
: XXXX XX (3)
Meridiana
: XXXXXX (4)
Data/Hora Impressao: XX/XX/XX XX:XX:XX (5)
Acerto do Relogio
: XX/XX/XX XX:XX:XX
Codigo: XXXXXX
Pombos Encestados: XXX

Mar

Anilha Oficial

1
2
3

PT-04-4341312
PT-00-0141363
PT-03-3656941

(6)

(7)

Local de solta: XXXX (10)

Licenca Desportiva: XXXXX (2)
Perpendicular

: XXXXXX (4)

Ant. Encestamento:

Nr. Chip

Encestado
Dia
Hora

7A10D7EB 15/03/08 12:15:13
7AE2FB20 15/03/08 12:15:50
7F84282C 15/03/08 12:16:48

(1) data da impressão
(2) número da licença desportiva
(3) nome do columbófilo
(4) coordenadas do pombal (meridiana e perpendicular)
(5) data e hora da impressão
(6 data e hora do arranque do relógio
(7) código de segurança do encestamento
(8) número de pombos encestados
(9) nome do clube onde foram encestados os pombos
(10) distância do concurso
(11) nome do concurso
(12) número da ordem de encestamento do pombo
(13) número da anilha oficial
(14) código secreto da anilha electrónica
(15) data e hora do encestamento
(16) número da caixa onde vai o pombo
(17) zona para observações
(18) assinaturas
(19) versão do software do constatador
(20) morada do columbófilo

(8)

(9)

Caixa Obs.
1
2
3
(10)

(21) número de série do constatador

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinaturas:
Amador
Encestador
Conselho Tecnico
(18)
…………………..
…………………………..
…………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Little 1000 Ver: PT-19
(19)
N.Serie:LBKA129A
Morada : XXX XX
XXX XXXXXX
(20)
(21)
Pagina 1
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5.3.8. Detalhes da Lista de Super memória

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Super memoria
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data : XX/XX/XX(1)
Nome
: XXXX XX (3)
Licenca nr
: XXXX XXXX (2)
Meridiana
: XXXXXX (4)
Perpendicular : XXXXXX (4)
Hora impressão: XX/XX/XX XX:XX:XX (5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anilha :
Hora:
Aval
Anilha:
Hora:
Aval
7A58BA7
05/06
15:52:54
Ok
7A131AC 05/06
15:52:36
Ok
7A58AF4
05/06
15:52:28
Ok
7A3B52A 05/06
15:52:09
Ok
7A3B52A
04/06
16:13:21
Ok
7A131AC 04/06
16:13:01
Ok
7A131AC
04/06
16:12:57
Ok
7A58BA7 04/06
16:10:59
Ok
7A131AC
03/06
09:41:25
Ok
7A131AC 03/06
09:40:12
Ok
7A3B52A
03/06
09:38:32
Ok
7A58BA7 03/06
09:38:30
Ok
(6)

(7)

(8)

(9)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1) data da impressão
(2) número da licença desportiva
(3) nome do columbófilo
(4) coordenadas do pombal (meridiana e perpendicular)
(5) data e hora da impressão
(6) código secreto da anilha electrónica
(7) data da constatação
(8) hora da constatação
(9) avaliação
(10) assinaturas
(11) versão do software do constatador
(12) morada do columbófilo
(13) número de série do constatador

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinaturas:
Amador
Encestador
Conselho Tecnico
(10)
…………………..
………………………..
…………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Little 1000 Ver: PT-19 (11)
N.Serie:LBKA129A
(13)
Morada : XXX XX
XXXX XXXXXX (12)
Pagina 1
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5.4. Visualizar a Lista de Acoplamento
Função: Acoplamento (associação da anilha electrónica à anilha oficial)

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
>2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Trata. dados” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- DADOS (7) 1.Ver dados
2.Apagar
3.Imprimir

Seleccionar a opção “Lista pombos” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

>4.Lista pombos
5.Clubes
6.List corrida
7.NIF Distrito
1:793b5e04 S:3
PT-05-5264879 T
10/07 12:12:59
<C> Cancela

A primeira anilha acoplada aparece no ecrã. Com as setas verticais “↓” ou
“↑” pode visualizar as restantes anilhas.
Caso exista um “T” à frente da anilha oficial, significa que o pombo foi
introduzido com a antena do pombal e que não pode ser encestado.
Premir no botão <C> para sair.

5.5. Visualizar os concursos no constatador.
Função: Mostrar o calendário desportivo inserido no constatador

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.
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1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
>2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Trata. dados” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- DADOS (7) 1.Ver dados
2.Apagar
3.Imprimir

Seleccionar a opção “List corrida” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Lista pombos
5.Clubes
>6.List corrida
7.NIF Distrito
Concurso:
>01:Almanza
02:Lerida
03:Zafra

Com as setas verticais “↑” ou “↓” pode visualizar os concursos existentes
no constatador.
Premir no botão <C> para sair.

5.6. Inserir o NIF do Distrito
Função: Inserir o NIF do Distrito onde concorre para constar em todas as listas impressas através do
constatador.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.
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- MENU (5) 1.Concurso
>2.Trata. dados
3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Trata. dados” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- DADOS (7) 1.Ver dados
2.Apagar
3.Imprimir

Seleccionar a opção “NIF Distrito” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Lista pombos
5.Clubes
6.List corrida
>7.NIF Distrito
Inserir NIF
Distrito: 910

Com o teclado numérico insira os três números do NIF do Distrito.
Premir no botão <OK> para terminar e sair.

6. Opções
6.1. Visualizar a lista de pombos.
Função: Visualizar os pombos inseridos no constatador

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
>3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Opcoes” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
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- OPCOES (3) >1.Lista pombos
2.Modem
3.SMS

Seleccionar a opção “Lista pombos” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

- POMBOS (3)1.Inserir
>2.Ver
3.Apagar

Seleccionar a opção “Ver” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

1:7a3b5e04 S:0
PT-99-2321412 T
19/04 22:12:02
<C> Cancelar

No ecrã é mostrado o código da anilha electrónica, a situação da anilha (0=
Reset, 1=Constatado, 2=Encestado, 3=Designado, 4=Módulo, 5= Treino).
Com as setas verticais “↓” ou “↑” visualiza os pombos seguintes.
Premir no botão <C> para sair.

6.2. Apagar um pombo da lista.
Função: Apagar pombos da lista.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
>3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Opcoes” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- OPCOES (3) >1.Lista pombos
2.Modem
3.SMS

Seleccionar a opção “Lista de pombos” pressionando na seta “↓” e depois
no botão <OK>.

- POMBOS (3)1.Inserir
2.Ver
>3.Apagar

Seleccionar a opção “Apagar” pressionando na seta “↓”e depois no botão
<OK>.
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Apagar os dados
primeiro.
Continua?
<C> Nao <OK> Sim

É necessário apagar todos os dados libertados para poder apagar um
pombo.

Apagar os dados
libertados?

Premir no botão <OK> para apagar os dados libertados

Premir no botão <OK> para continuar.

<C> Nao <OK> Sim
Apagar dados...
Codigo: 0000

Introduzir o código secreto “0000” (quatro zeros).

Pombo:
PT-03-3131333
PT-02-2145310
>PT-05-5225630

Usando as setas verticais “↓” ou “↑” seleccione na lista o pombo para
apagar.

Apagar?

Premir no botão <OK> para confirmar a eliminação do pombo.

Este código pode ser alterado. (ver 7.4. Alterar código secreto.)

Premir no botão <OK>.

<C> Nao <OK> Sim
6.3. Modem
6.3.1. Inserir o número de telefone
Função: Inserir o n.º de telefone (fax) para onde o constatador irá enviar um fax com os dados dos
pombos constatados.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.
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- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
>3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção “Opcoes” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- OPCOES (3) 1.Lista pombos
>2.Modem
3.SMS

Seleccionar a opção “Modem” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MODEM (4)>1.Nr.Telefone
2.Configuracao
3.Ver Configur.

Seleccionar a opção “Nr. Telefone” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Testar Modem
Actual:

Neste menu inserimos o nr. de telefone, com o indicativo do país (351),
para onde a mensagem dos pombos constatados irá ser enviada.

Nr.Telefone?
351244771092

Premir no botão <OK> no fim de inserir o nr. de telefone.

Nr. Telef. OK?
351244771092

Neste menu aparece novamente o nr. de telefone para nos certificarmos de
que está correcto.
Premir no botão <OK> para confirmar o número de telefone.

6.3.2. Configuração do modem
Função: Esta opção já vem configurada de fábrica e, não será necessário configurar.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.
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- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
>3.Opcoes

Irá aparecer um ecrã com 5 submenus.
Seleccionar a opção“Opcoes” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- OPCOES (3) 1.Lista pombos
>2.Modem
3.SMS

Seleccionar a opção “Modem” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MODEM (4)1.Nr.Telefone
>2.Configuracao
3.Ver Configur.

Seleccionar a opção “Configuracao” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Testar Modem
Modem parametros
Espera( 30) :

Modem parametros
Espera( 30)
Premir <OK>

:

6.3.3. Testar o modem
Função: Verificar se o modem está a funcionar correctamente.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.
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- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
>3.Opcoes

Seleccionar a opção “Opcoes” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- OPCOES (3) 1.Lista pombos
>2.Modem
3.SMS
- MODEM (4)1.Nr.Telefone
2.Configuracao
3.Ver Configur.

Seleccionar a opção “Modem” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

Seleccionar a opção “Testar Modem” pressionando na seta “↓” e depois
no botão <OK>.

>4.Testar Modem
Teste coneccao
host command ok!
status: 00 00 *
break with <C>

Nota: este será o menu que irá aparecer, no caso de o modem não estar
bem conectado ou não estar a funcionar em boas condições.

Teste coneccao
interface nao
encontrado!

Este será o menu que irá aparecer quando o interface estiver conectado às
antenas e a funcionar bem.

6.4. SMS (Short Message System)
6.4.1. Inserir o número de telemóvel
Função: Inserir o número de telemóvel para onde irá ser enviada a mensagem com os dados dos
pombos que chegaram.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.
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- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
>3.Opcoes

Seleccionar a opção “Opcoes” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- OPCOES (3) 1.Lista pombos
2.Modem
>3.SMS

Seleccionar a opção “SMS” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- SMS (3)>1.Nr.Telefone
2.Configuracao
3.Testar SMS

Seleccionar a opção “Nr. Telefone” e depois premir no botão <OK>.

Actual:

Neste menu inserimos o nr. de telemóvel, com o indicativo do país (351),
para onde a mensagem dos pombos constatados irá ser enviada.

Nr.Telefone?
351916610173

Premir no botão <OK> no fim de inserir o nr. de telefone.

Nr.Telf. OK?
351916610173

Neste menu aparece novamente o nr. de telemóvel para nos certificarmos
de que está correcto.
Premir no botão <OK>.

6.4.2. Configuração do sms
Função: Configurar o sistema de mensagens curtas (sms)

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.
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- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
>3.Opcoes

Seleccionar a opção “Opcoes” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- OPCOES (3) 1.Lista pombos
2.Modem
>3.SMS

Seleccionar a opção “SMS” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- SMS (3)1.Nr.Telefone
>2.Configuracao
3.Testar SMS

Seleccionar a opção “Configuracao” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

1.Treino: Nao
2.Nr.mensag.: 5
3.Nr.pombos:10

A opção 1 activa ou desactiva o envio da mensagem dos pombos de treino.
A opção 2 inser o n.º de pombos a receber na mensagem, de acordo com a
chegada. A opção 3 inser o envio de uma mensagem quando por exemplo
chegaram 10, 20 ou 30 pombos. Esta configuração deve ser sempre mais
alta que o número de pombos enviados.

Enviar SMS de
pombos a treino?

Menu da opção 1
Premir no botão <OK> no caso de querer receber uma mensagem dos
pombos a treino caso contrário premir no botão <C>.

<C> Não <OK> Sim
Quantas
mensagens SMS
por sessao :

Menu da opção 2

Quantos
pombos por
grupo :

Menu da opção 3

Aqui insere-se o número de pombos que se quer receber numa mensagem,
de acordo com a chegada.
Inserir o número de pombos e premir no botão <OK>.

Envia uma mensagem quando por exemplo chegarem 10, 20 ou 30
pombos).Esta configuração deve ser sempre mais alta que o número de
pombos enviados.
Inserir o número de pombos e premir no botão <OK>.
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6.4.3. Testar o sms
Função: Verificar se o sistema de mensagens curtas (sms) está a funcionar.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
>3.Opcoes

Seleccionar a opção “Opcoes” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- OPCOES (3) 1.Lista pombos
2.Modem
>3.SMS

Seleccionar a opção “SMS” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- SMS (3)1.Nr.Telefone
2.Configuracao
>3.Testar SMS

Seleccionar a opção “Testar SMS” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

Teste coneccao
start dialing ..
status: 00 00 *
break with <C>

Estes três menus seguintes são os menus de desenvolvimento do teste que
vai ser feito para verificar se está tudo a funcionar.

Teste coneccao
waiting transfer
status: 00 00 *
break with <C>
Teste coneccao
test ok!
Status: 0f 00 *
break with <C>
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Teste coneccao
no gsm found!
status: 09 00 *
break with <C>

Atenção: este será o menu que irá aparecer se o telemóvel não estiver
conectado ao interface para telemóvel.

Teste coneccao
interface nao
encontrado!

Nota: este será o menu que irá aparecer no caso de o interface para o
telemóvel não estar conectado à antena.

7. Configuração do Constatador Electrónico.
7.1. Inserir o número de páginas.
Função: Configurar o número de impressões a tirar.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Seleccionar a opção “Instalar” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

>4.Instalar
5.Coneccao PC
- INSTALAR (5) >1.Impressora
2.Relogio
3.Antenas

Seleccionar a opção “Impressora” e premir no botão <OK>.

4.Encestar
5.Outros
- IMPRESSORA >1.Exemplares
2.Nr de linhas
3.Imp. Automat.

Seleccionar a opção “Exemplares” e premir no botão <OK>.

4.Imp. Apostas
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Numero paginas
Actual : 2
<C>Sai <OK>Muda
Numero paginas

O valor que vem de fábrica é 2.
Premir no botão <OK> para alterar o número de páginas a imprimir ou no
botão <C> para sair do menu.

Introduzir o número de páginas.
Premir no botão <OK> para gravar o novo número.

Introduza o num:

7.2. Inserir o número de linhas.
Função: Configurar o número de linhas da folha que vai ser imprimida.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Seleccionar a opção “Instalar” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

>4.Instalar
5.Coneccao PC
- INSTALAR (5) >1.Impressora
2.Relogio
3.Antenas

Seleccionar a opção “Impressora” e premir no botão <OK>.

4.Encestar
5.Outros
- IMPRESSORA 1.Exemplares
>2.Nr de linhas
3.Imp. Automat.

Seleccionar a opção “Nr de linhas” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Imp. Apostas
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Numero de linhas
Actual:
<C>Sai <OK>Muda
Numero de linhas

O valor que vem de fábrica é 60 (número de linhas).
Premir no botão <OK> para alterar o número de linhas ou no botão <C>
para sair do menu.

Introduzir o novo número de linhas.
Premir no botão <OK> para gravar o novo número.

Introduza o num:

7.3. Impressão automática.
Função: Configurar ‘a impressão automática’ antes de encestar. Como algumas impressoras
demoram muito tempo a imprimir é aconselhável desactivar a ‘impressão automática’ antes de
encestar. A lista de encestamento pode ser impressa depois do encestamento e/ou num local
diferente.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Seleccionar a opção “Instalar” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

>4.Instalar
5.Coneccao PC
- INSTALAR (5)>1.Impressora
2.Relogio
3.Antenas

Seleccionar a opção “Impressora” e premir no botão <OK>.

4.Encestamento
5.Outros

Manual do Constatador 50

-IMPRESSORA1.Exemplares
2.Nr de linhas
>3.Imp. Automat.

Seleccionar a opção “Imp. Automat.” pressionando na seta “↓” e depois
no botão <OK>.

4.Imp. Apostas
Impressao autom.
ao encestar?
Actual: Sim
<C>Sai <OK>Muda

Premir no botão <OK> para alterar a configuração ou no botão <C> para
sair do menu.

Impressao autom.
ao encestar

Ao pressionar no botão <C> não irá ser impressa nenhuma lista depois do
encestamento, podendo esta ser impressa mais tarde (ver 5.3. Imprimir
dados através do constatador). Ao pressionar o botão <OK> a lista de
encestamento irá ser impressa logo após o encestamento.

Ao premir no botão <OK> irá aparecer o menu seguinte.

<C> Nao <OK> Sim
7.4. Alterar o código secreto.
Função: Alterar o código secreto do constatador. Este código é necessário para poder apagar os
dados do constatador (ver 5.2. Apagar dados do constatador.)

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Seleccionar a opção “Instalar” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

>4.Instalar
5.Coneccao PC
- INSTALAR (5) 1.Impressora
2.Relogio
3.Antenas

Seleccionar a opção “Outros” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

4.Encestamento
>5.Outros
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- OUTROS 1.Lingua
>2.Cod. acesso
3.Coneccao PC

Seleccionar a opção “Cod. Acesso” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

Alterar codigo ?

Ao premir no botão <OK> altera o código secreto.
Ao premir no <C> cancela a operação e sai do menu.

<C> Nao <OK> Sim
Codigo antigo:
Novo codigo:
Novo codigo:
Codigo alterado

Introduzir o código antigo. O código que vem de fábrica é “0000” (4 zeros).
Introduzir o novo código (com 4 algarismos).
Confirmar o novo código (com os mesmos 4 algarismos!).
O código foi alterado.

7.5. Acertar o relógio interno.
Função: A hora e a data do constatador são acertadas quando encesta, podendo também ser
inseridas manualmente. Isto pode tornar-se prático depois de um longo período de inactividade do
constatador (ex. inverno). Certifique-se de que os dados estão todos apagados. Por razões de
segurança não pode haver concursos encestados no constatador, se há, é impossível alterar a
data e a hora.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Seleccionar a opção “Instalar” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

>4.Instalar
5.Coneccao PC
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- INSTALAR (5) 1.Impressora
>2.Relogio
3.Antenas

Seleccionar a opção “Relogio” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

4.Encestamento
5.Outros
- RELOGIO –
>1.Acertar
2.Tipo Relogio

Seleccionar a opção “Acertar” e premir no botão <OK>.

Data : 11/07/00
Hora : 10:31:45
Premir <OK>

Aparece um ecrã com a data e a hora.

Acertar relogio:
Data : 11/07/00
Hora : 10:31:45

Introduzir a data e a hora.

Data : 16/10/00
Hora : 16:45:51
Premir <OK> para
sincronizar

Premir no botão <OK> para iniciar o arranque do relógio sincronizado com
um relógio padrão.

Data : 16/10/00
Hora : 16:48:28
Premir <OK>

Premir no botão <OK> para sair do menu.

Premir no botão <OK> para alterar a data e a hora.

Premir no botão <OK> no fim de introduzir todos os dados.

7.6. Tipo de relógio padrão
Função: Escolher como irá ser feito o arranque e o fecho do relógio de um concurso, podendo ser
automático (relógio de satélite), manual, com um segundo constatador, por computador ou por GPS.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

Manual do Constatador 53

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Seleccionar a opção “Instalar” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

>4.Instalar
5.Coneccao PC
- INSTALAR (5) 1.Impressora
>2.Relogio
3.Antenas

Seleccionar a opção “Relogio” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

4.Encestar
5.Outros
- RELOGIO –
1.Acertar
>2.Tipo Relogio

Seleccionar a opção “Tipo Relogio” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

1.Automatico
2.Manual
3.Relog. padrao
4.Pc
5.GPS

1. Automático: quando possuímos um Relógio de acerto por satélite
(Funkhür). 2. Manual: o arranque e o fecho são feitos manualmente
(relógio padrão da colectividade). 3. Relógio Padrão: quando utilizamos um
constatador como padrão para outros constatadores. 4. Pc : quando vamos
buscar a hora e data a um computador. 5. GPS: quando possuímos um
aparelho de acerto por GPS.

7.7. Activar o número da caixa.
Função: Activar/desactivar o número da caixa de transporte. Ao encestar irá sempre surgir uma frase
a pedir o número da caixa onde o pombo vai.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.
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- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Seleccionar a opção “Instalar” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.

>4.Instalar
5.Coneccao PC
- INSTALAR (5) 1.Impressora
2.Relogio
3.Antenas

Seleccionar a opção “Encestar” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

>4.Encestar
5.Outros
- ENCESTAR (4)>1.Nr da caixa
2.Imp. M/Min
3.NIF

Seleccionar a opção “Nr da caixa” e premir no botão <OK>.

Activar nr. da
caixa?
Actual : Sim
<C>Sai <OK>Muda

Premir no botão <OK> para alterar a opção ou no botão <C> para sair do
menu.

Activar nr. da
caixa?

Ao premir no botão <OK> irá aparecer este ecrã.
Aqui activa ou desactiva o nr. da caixa, <OK> para activar ou <C> para
desactivar.

<C> Nao <OK> Sim
7.8. Estabelecer a ligação com o computador.
Função: Transmitir os dados do computador para o constatador e vice-versa.

>1.Constatar
2.Apagar dados
3.Menu
Hora : 16:14:16

Este é o menu principal.

1.Constatar
2.Apagar dados
>3.Menu
Hora : 16:14:16

Seleccionar a opção “Menu” pressionando na seta “↓” e depois no botão
<OK>.
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- MENU (5) 1.Concurso
2.Trata. dados
3.Opcoes

Seleccionar a opção “Coneccao PC” pressionando na seta “↓” e depois no
botão <OK>.

4.Instalar
>5.Coneccao PC
Comunic. com PC

O constatador está pronto para comunicar com o PC.
Premir no botão <C> duas vezes para por fim à comunicação.
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8. Informações Técnicas.
Constatadores Electrónicos BRICON
Entrada de energia
Consumo de energia do Little 100 / 500 / 1000
Consumo de energia do Little 1000 New Look
Conexões Little 100 / 500 / 1000 / 1000 New Look

12Volts
70 mA
150 mA
RS485
1

Número de Columbófilos
Capacidade Little 100

200 pombos

Capacidade Little 500

500 pombos

Capacidade Little 1000 / 1000 New Look

1000 pombos

Número de antenas para o Little 100

4 antenas

Número de antenas para o Little 500

8 antenas

Número de antenas para o Little 1000 / 1000 New Look

16 antenas

Comprimento máximo de cabo

100 metros

Antenas conectáveis ao Little 100
Antenas conectáveis ao Little 500 / 1000 / 1000 New Look
Temperatura suportada

2 campos
2, 4 e 6 campos
entre 0°C e 70°C

Antenas de Constatação BRICON
Entrada de energia
Conexão
Resistência às condições exteriores
Leitura
Cabo fixo
Temperatura máxima em utilização

12Volts
RS485
Classe A
Em toda a sua largura
1,5 metros
80° C
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Declaração de conformidade
Directiva 99//5/EC (R&TTED)

BRICON nv
Europark Oost 15 C,
9100 Sint-Niklaas
Belgium
À nossa responsabilidade, nós declaramos que o seguinte produto:
Tipo de equipamento:

Sistema Bricon para constatação de pombos.

Tipo de designação:

Leitor para chips (125kHz).

Está de acordo com os requerimentos essenciais de §3 da directiva R&TTE.
Saúde e Segurança Â§3 (1) a:
Padrão aplicado:
EN60950:1992+A1+A2:1993+A3:1997+A11:1997
EMC §3 (1) b:
Padrão aplicado:
EN 301 489-3/07.200
Espectro de frequência de Rádio Â§3 (2)
Padrão aplicado:
EN 300 330-2 V1.1/7.2000
Requerimentos de saúde e segurança pursuant to §3(1)a:
Padrão aplicado ou outros meios de providenciar a conformidade:
EN60950:1992+A1+A2:1993+A3:1997+A11:1997
Requerimentos de protecção respeitantes a EMC §3(1)b:
Padrão aplicado ou outros meios de providenciar a conformidade:
EN 301 489-3/07.200
Medidas para o uso eficiente do espectro de frequência de rádio §3(2)
Padrões aplicados
EN 300 330-2 V1.1/7.2000
Todas as referências estão disponíveis em BRICON nv, Europark Oost 15C, SintNiklaas, Belgium.
Local e data de edição: Sint-Niklaas, 13-12-2005.
Fabricante / Representante autorizado

Ivan Baetens

Francis Nolmans

Director delegado.

Director delegado.
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Declaração de conformidade
Directiva 1999//5/EC (R&TTE)

BRICON nv
Europark Oost 15 C,
9100 Sint-Niklaas
Belgium

Antena
Antena
Antena
Antena

do pombal 1V-XXxxx
do pombal 2V-XXxxx
do pombal 4V-XXxxx
do pombal 6V-XXxxx

À nossa responsabilidade, nós declaramos que o produto abaixo mencionado à qual
esta declaração relata, está conforme os requerimentos essenciais e com outras
provisões relevantes da directiva R&TTE (1999/5/EC).
Artigo:

Antena do Pombal
BRICON 1V(14cm), 2V(28cm), 4V(50cm), 6V(70cm).

Tipo:

Leitor para chips (125kHz).

Em acordo com Â§3 da directiva R&TTE.
Saúde e Segurança Â§3 (1) a:
Padrão aplicado:
EN 60950:1992+A1+A2:1993+A3:1997+A11:1997
EMC §3 (1) b:
Padrão aplicado:
EN 301 489-3/07.200
Espectro de frequência de rádio Â§3 (2)
Padrão aplicado:
EN 300 330-2 V1.1/7.2000
O ficheiro técnico está disponível nos escritórios do fabricante.
BRICON nv, Europark Oost 15C, Sint-Niklaas, Belgium.
Local e data de edição: Sint-Niklaas, 13-12-2005.
Responsável pela fabricação:

Ivan Baetens

Francis Nolmans

Director delegado.

Director delegado.
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O Sistema de Constatação Electrónica Bricon está homologado pela Federação Portuguesa de
Columbofilia.
Para mais informações ou serviços contacte o agente da sua região:
Distrito de Viana do Castelo
Distrito de Braga
Blocos 8 e 9 do Distrito do Porto
Distritos de Aveiro e Porto
Distritos de Coimbra e Viseu
Distritos de Leiria, Lisboa e Santarém
Distrito de Setúbal
Distrito de Portalegre
Distrito de Évora
Distrito de Beja
Algarve

Sérgio Novo (911 955 619)
Sérgio Azevedo (969 026 890)
Ilídio Teixeira (255 822 822)
Germano Pinto (256 917 459)
Victor Gomes (965 058 065)
Supra, Lda (916610173 / 919975462)
Joaquim Palma (212 972 174)
Carlos Real (916 485 453)
Luís Miguel (918 725 621)
João Ameixa (965 274 445)
Casa “O Picanço” (281 323 684)

SUPRA - Import/Export, Lda.
BRICON NV

(Fabricante)
Europark Oost 15C
9100 Sint-Niklaas België
Tel.: +32 37773974 Fax: +32 37780735

(Importador Autorizado)
Estrada Nacional 356 - Cerca
2405-012 Maceira LRA
Tel.: 244 771 091 Fax: 244 771 092

Internet: www.supra.pt

E-mail: supra@supra.pt

Alguns dos países onde o Sistema de Constatação Electrónica BRICON está homologado:
Alemanha
Bélgica
Checoslováquia
Argentina
França
Austrália
China
Áustria
Brasil
Canadá
Arábia Saudita

Emirados Árabes
Portugal e Ilhas
Japão
Irlanda
Itália
Malta
Nova Zelândia
México
Espanha
Taiwan
Estados Unidos

Roménia
Escócia
Lituânia
África do Sul
Grécia
Reino Unido
Polónia
Hungria
Holanda
Jugoslávia
etc.
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