Toevoeging op handleiding BRX en SPX ten behoeve van PC
communicatie
1. Inleiding:
In de handleiding voor de vereniging voor wat betreft de Xtreme wordt er uitleg gegeven over het
gebruik van de drivers en de compoort toewijzingen.
In de software versie vanaf 2.01 van 2016 is er echter een belangrijke wijziging doorgevoerd, reden
was dat in de verenigingen er moeite mee hadden drivers te installeren, compoort toe te wijzen, en
te schakelen in vereniging applicaties.
De wijziging die nu is doorgevoerd, betekent dat U nu ook PC com kan maken om de klok uit te lezen,
ringen koppelen etc. zonder de drivers te installeren, compoort toe te wijzen en te schakelen in de
vereniging applicatie.
In plaats van eerst de < 4 > in te drukken en de USB aan te sluiten, kunt U nu rechtstreeks over de
inmandantenne PC communicatie maken door de < 5 > in te drukken en de 9 pins stekker op de RS
485 aan te sluiten.
( het stekkertje kabeltje aan de inmandantenne waar U ook de klok aansluit bij inmanden/afslaan).
Velen werken ook met de Benzing clubantenne, hieronder beknopt omschreven de vernieuwde wijze
van werken, als voorbeeld met de Benzing clubantenne, voor de inmandantenne van Bricon dezelfde
wijze.
Werkt U liever over USB, zoals in de vereniging handleiding beschreven, deze functionaliteit is ook
behouden.
2. Hoe gaan we te werk nu?
2.1 inmanden:
de inmandantenne staat aangesloten aan de PC op de normale compoort, waar uw inmandantenne
op ingesteld staat.
deze niet wijzigen, deze poort wordt gebruikt voor alle systemen, omdat de inmandantenne die
poort heeft.
na inmanden en printen vraagt de klok pc com, druk OK
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dan ziet U:

vervolgens in vereniging programma vlucht uitlezen kiezen,
volgens de werkwijze van het door U gebruikte vereniging programma.
klok wordt nu uitgelezen, klaar.
2.2 PC com voor ringen koppelen/vlpr laden:
druk 5 in op Xtreme, en steek de stekker van de inmandantenne op de 485 stekker.
5 loslaten en maak de keuze Pc com < C > ( niet udp uitlezen kiezen )
je staat nu in PC com, en kan de gewenste handelingen uitvoeren.
2.3 Stel:
de inmandantenne is niet aangesloten op de PC bij het inkorven, maar wordt later uitgelezen,
op dezelfde wijze als boven pc com maken, echter < OK > drukken ( udp lezen)
vlucht kiezen en OK.
( als er 1 vlucht in staat, staat de betreffende vlucht direct in display, anders met pijltje de volgende
vlucht selecteren en dan OK)
2.4 Tip:
Indien ringen koppelen moeizaam gaat, omdat men een ander systeem beter gewend is, kan men als
work-around de ringen koppelen op het systeem dat men gewend is, en later de koppeltabel dan in
de Xtreme laden.
De 4 methode over USB is met deze werkwijze in het geheel niet meer van toepassing!
dus geen drivers benodigd, geen compoort wisselingen etc. want je bouwt nu com op via de
clubantenne, via de bijbehorende compoort van de clubantenne!
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