Instruções para encestar um concurso
(Versão de Software PT-15)

Encestar um concurso
Ao ligar o constatador à antena de encestamento aparece no visor o seguinte:

- CONCURSO (5)>1.Encestar
2.Leitura
3.Leit. provi.

O menu Encestar já aparece seleccionado basta
pressionar no botão “OK”

Passe chave !

A seguir,
Passe chave (cartão branco)

Concurso:
>01.Alcoleia
02.Zafra
03.Lerida

Depois aparece a lista de concursos, com as setas “Ç”
ou “È” escolha o concurso e prima OK

Depois de ter escolhido o concurso, irá aparecer no ecrã o menu correspondente ao tipo de
arranque que foi seleccionado na Opção 2 (Tipo Relogio) do submenu Relogio situada no
menu Instalar.
Se o arranque for automático, ou seja, feito através do relógio de satélite que deve estar
ligado na parte de trás da antena de encestamento, aparece o seguinte:

Co: Alcoleia
Coloque o pombo
na antena
N:0
18:28:50

Passe o pombo na antena de encestamento e prima OK
para encestar o próximo pombo.

Se o arranque for manual, ou seja, feito através da introdução manual da data e da hora,
aparece o seguinte:

Introduzir hora
manual?

Prima <OK>
manualmente

para

introduzir

a

data

e

a

hora

<C> Nao <OK> Sim
Acertar relogio:
Data : 06/03/01
Hora : 16:12:18

Ao introduzir a hora, insira para o minuto seguinte ao do
relógio padrão como exemplificado na figura abaixo. No
fim de inserir a data e a hora prima <OK>
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Data : 06/03/01
Hora : 16:13:00
Prima <OK> para
sincronizar

Quando a hora do relógio padrão for atingida prima
<OK> para fazer a sincronização.

Co : Alcoleia
Coloque o pombo
na antena
N:0
18:28:50

Feito o arranque do relógio pode dar início ao
encestamento.
Passe o pombo na antena de encestamento e prima OK
para encestar o próximo pombo.

No fim de encestados os pombos pressione o botão <C> para finalizar o encestamento. Agora
aparece o seguinte no ecrã:

Fechar
encestamento?
<C>Nao

<OK>Sim

Este menu finaliza o encestamento. Ao premir o botão
<OK> dá como terminado o encestamento e dá início à
impressão da listagem de encestamento. No fim da
listagem impressa pode desligar o constatador da
antena de encestamento.
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Instruções para a leitura de um concurso
(Versão de Software PT-15)

Leitura de um concurso
Ao ligar o constatador à antena de encestamento aparece no visor o seguinte:

- CONCURSO (5)1.Encestar
>2.Leitura
3.Leit. provi.

Com a seta “È” seleccione o menu Leitura e pressione
no botão “OK”

Passe chave !

A seguir,
Passe chave (cartão branco)

Concurso:
>01.Alcoleia
02.Zafra

Depois aparece a lista dos concursos encestados, com
as setas “Ç” ou “È” escolha o concurso para dar o fecho
e prima OK

Depois de ter escolhido o concurso, irá aparecer no ecrã o menu correspondente ao tipo de
arranque que foi seleccionado na Opção 2 (Tipo Relogio) do submenu Relogio situada no
menu Instalar.
Se o arranque for automático, ou seja, feito através do relógio de satélite que deve estar
ligado na parte de trás da antena de encestamento, aparece o seguinte:

Quantas copias?

Introduza o número de cópias que a impressora deve
tirar da lista de constatação.

Se o arranque for manual, ou seja, feito através da introdução manual da data e da hora,
aparece o seguinte:

Introduzir hora
manual?

Prima <OK>
manualmente

para

introduzir

a

data

e

a

hora

<C> Nao <OK> Sim
Acertar relogio:
Data : 06/03/01
Hora : 16:12:18

Ao introduzir a hora, insira para o minuto seguinte ao do
relógio padrão como exemplificado na figura abaixo. No
fim de inserir a data e a hora prima <OK>
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Data : 06/03/01
Hora : 16:13:00
Prima <OK> para
sincronizar

Quando a hora do relógio padrão for atingida prima
<OK> para fazer a sincronização.

Quantas copias?

Feito o arranque do relógio, é pedido o número de cópias
da lista de constatação a serem impressas.
Introduza o número de cópias e prima OK para dar início
à impressão.

Ao terminar a impressão da lista de constatação aparece o seguinte no ecrã:

Libertar dados
da corrida ?
<C> Nao <OK> Sim

Este menu permite desbloquear os pombos constatados
no concurso em questão para serem novamente
encestados num outro concurso. Ao premir o botão
<OK> desbloqueia automaticamente os pombos do
referido concurso.

Muito Importante:
No fim de efectuar a leitura de cada concurso o amador deve limpar SEMPRE os dados dos
pombos constatados do respectivo constatador, afim de evitar problemas na altura do
próximo encestamento (por exemplo ao encestar o aparelho dizer-lhe que o pombo já está
encestado noutro concurso). Para apagar os dados libertados do concurso siga as
instruções abaixo indicadas.

Apagar os dados libertados de um concurso

- Little 500 >Constatar
Menu
Hora : 15:45:56

Para os dados dos pombos constatados, pressione no
botão “C” até aparecer o menu ao lado.

- Little 500 Constatar
>Menu
Hora : 15:46:14

Seleccione o item "Menu" pressionando a seta "↓".
Para entrar no menu prima o botão <OK>.
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- MENU (5) 1.Concurso
>2.Trata. dados
3.Opcoes

Com a seta “↓” seleccione “Trata. dados”.
Prima <OK>.

4.Instalar
5.Coneccao PC
- DADOS (6) 1.Ver dados
>2.Apagar
3.Imprimir

Com a seta “↓” seleccione “Apagar”.
Prima <OK>

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

Prima <OK> para apagar os dados libertados.

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

Introduza o código padrão “0000” (4 zeros).

Dados apagados

Os dados estão agora apagados.

Atenção:
Se o amador seguir todas estas instruções, o aparelho funcionará sempre em boas
condições, não surgindo qualquer tipo de problemas durante o encestamento e durante o
próprio funcionamento do mesmo.
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