
Košovanie holubov na súťaž a ukončenie súťaže 
 

1)   Prepojíme hodiny s PC stanicou a do PC stanice zapojíme tlačiareň( zapnúť a založiť     papier) 
a adaptér 
2)   V hodinách ideme do Hlavného menu a pod č.7 vyberieme Čas košovania 
 
3)   Ručne zadáme čas a potvrdíme 
 
4)   Po zadaní času košovania odpojíme hodiny od PC stanice 
 
5)   Teraz pripojíme hodiny k matke( Klubovej anténe) a do hodin pripojíme adaptér 
 
6)   Hodiny zapýtajú Kódovú kartu( prejdeme s ňou ponad matku, kým hodiny nepípnu) 
 
7)   Hodiny automaticky ukážu na Košovanie a potvrdíme 
 
8)   Po potvrdení zadáme Číslo letu( stlačit 1) a potvrdíme 
 
9)   Teraz sú hodiny pripravené na príjem holubov na let 
 
10)  Prikladáme holubov na matku a hodiny po zapípaní ukážu na displeji číslo holuba 
 
11)  Po zadaní všetkých holubov na let odpojíme hodiny od matky a od adaptéra 
 
12)  Teraz pripojíme hodiny a adaptér k PC stanici 
 
13)  Hodiny automaticky ukážu menu Tlač-potvrdíme a hodiny ukážu na Vlož zoznam- 
potvrdíme 
 
14)  Potom sa hodiny pýtajú či je to let č.1-potvrdíme tlačidlom 1 
 
15)  Teraz by sa mal tlačit zoznam holubov zadaných na let( ak sa netlačí znamená to, že je vypnutá 
tlačiareň-nezabudnúť založiť papier) 
 
16)  Idete domov a pripojíte hodiny k anténe na prílet  
 
17)  Po preteku idete do klubu holubárov nie do krčmy 
 
18)  Pripojíte hodiny do PC stanice, do ktorej je pripojená tlačiareň( zapnúť a založiť papier) a adaptér 
 
19)  Hodiny automaticky ukážu na menu Nastavenie času-potvrdíme 
 
20)  Hodiny ukážu na Odbitie času po lete, ale vy prejdite šípkou na čislo 2 čo je Konečné odbitie času-
potvrdíme 

 
21)  Teraz hodiny zapýtajú Číslo letu-zadáte 1-potvrdíte 
 
22)  Teraz manuálne zadáte dátum a čas ukončenia letu a potvrdíte 
 
23)  Hodiny automaticky prejdu na menu Tlač 
 
24) Potvrdíte Tlač a hodiny ukážu Zoznam príletov-potvrdíte 

 
25) Hodiny ukážu na let č.1-potvrdíte tlačitdlom 1 a tlačiareň začína tlačiť Zoznam priletených holubov 
( ak sa netlačí znamená to, že je vypnutá tlačiareň-nezabudnúť založiť papier) 


