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Ontvangen van aankomsttijden met monitor functie in Print Manager voor de
Bricon X-Treme.
Algemeen:
1.
Vergewis U dat de te gebruiken laptop is voorzien van internet(wifi) en usb poort(en).
2.
Installeer Bricon printmanager van de bijgeleverde cd-rom op een laptop, of download het
programma van de website www.briconnederland.nl
3.
Installeer de USB-drivers van de bijgeleverde cd-rom op een laptop, of download het programma van
de website www.briconnederland.nl
om meldingen te ontvangen op uw smart Phone, door te geven per mail aan de meld post , uw eigen
mail, smart Phone van andere liefhebber, of mail andere liefhebber:
Instellingen welke eerst én eenmalig dienen te gebeuren.
1.Open printmanager via snelkoppeling bureau blad.

2.Klik op button monitor

3.Dan opent zich het volgende scherm, waarna U op de button opties klikt.(rechtsonder).
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4.Vervolgens krijgt u het volgende scherm

5.U vult vervolgens bij uitgaande mailserver uw gegevens in van uw mailserver.

6.Dan klikt U op het vakje
Achter de tekst
Dan ziet U:

7.U vult een mailadres in, en klikt op toevoegen.
Dit kunt U zoveel doen als U wilt.
Doormiddel van de vinkjes aan te klikken of uit te klikken selecteert U de mailadressen waar U
bericht naar wilt zenden.
8.Indien U de gewenste mailadressen heeft ingevuld en aan of uit gevinkt heeft, klikt U op

U ziet dan ter controle staan:
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9.Alles OK?? Klik op:

U kunt de instellingen testen door te klikken op E-mail verzenden:

Klik vervolgens op OK

U krijgt dan in uw mailbox een mail, of op uw smart Phone.

De instellingen zijn nu allen ingevuld, en U kunt afsluiten
Daarna sluit u Printmanager af.

Ontvangen en verzenden van de aankomsttijden
1.Sluit nu uw klok zoals gebruikelijk aan op de aankomstantennen en wacht tot de klok volledig in
2.constateermode is.
3.Sluit nu de klok met de usb kabel aan op de laptop.
Dan opent u printmanager via de snelkoppeling bureaublad
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4.En start u monitor op

5.U ziet dan het volgende scherm met:

-icoon dat de klok en antennen actief is

-de gegevens van de vlucht waar U lossingstijd, datum, afstand etc. kan invullen.

-let op dat het vinkje aan staat!!!!

Ter controle dat de communicatie tussen laptop en klok OK is:
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Als U nu een duif constateert:

En ontvangt U bericht:

Met de inhoud:

Er worden nu meerdere duiven geconstateerd:

En U ontvangt bericht:

Met de inhoud:
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U kan de berichten eventueel nogmaals verzenden:

U kan de lijst ook printen:

Klik op het printer icoon.

Klik op het printer icoon om uw printer te selecteren.
Pdf formaat om op uw PC op te slaan, of een andere aangesloten printer voor een fysieke print.
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Is de vlucht klaar, of wilt U stoppen:
-koppel eerst de klok van de usb kabel af
-U kunt nu het programma sluiten.
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