
Skrócona instrukcja. Najważniejsze zmiany w 
wersji oprogramowania 4.4h 

 
 
Wprowadzenie gołębi  olimpijskich 
 

 
 

  
   Naciskając                 przejdziesz do   
       Menu głównego 
 
 

 

 
    Aby wprowadzć numery obrączek  
        naciśnij 
 
 
 
 

 

 
    Aby wprowadzić numery obrączek -     
        naciśnij  
    

 
 

 
 

 Aby wprowadzić numery obrączek – 
           naciśnij  
  
         Ta funkcja pozwala ci wprowadzić 
         numer gołębia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start  

111 . 122 
Nazwisko hodowcy  
Rekord:   122 / 87 
20.08  14 : 30 : 17 

 
MEGA GL. MENU 

2 = Wprowdz Typow 
3 = Test anteny 
4 = UstawieniaZegara 

Ustawienia 

6 = Drukuj Kopię  
7 = Udział 
9 = Menu Wprowadz 

 9 

Menu Wprowadzania 

1 = Dodaj Gołębia  
2 = Usuń Gołębia  
3 = Przeglądanie 

 1 

 4 
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 Używając strzałek wyszukać  
          symbol gołębia olimpijskiego. 
          Należy nacisnąć  11 razy strzałkę   
          do momentu wyświetlenia UA ,  a                            
następnie nacisnąć raz  strzałkę  
         Po wybraniu symbolu PL 

     potwierdź za pomocą # 
 
 

 
 

 Wprowadź rok (2 ostatnie cyfry roku) 
 Naciśnij #       aby potwierdzić 

                       
 
 

                  
 

              
 Wprowadź numer obrączki   
 Naciśnij #       aby potwierdzić  

          
 
 

 
              
 Naciśnij #      aby potwierdzić raz 

jeszcze 
 

 
 

 
 

 
  0 = Samica 
                    1 = Samiec 

                     
      Potwierdź  #      

 
 

 
 

Teraz możesz wprowadzić następnego gołębia wykonując kolejno powyższe 
czynności.  

Roku     : 00 
      
Nr. Obr : 
0=K     1=M 
 

Roku      : 04 
     
 Nr. Obr : 0000000 
 0=K     1=M 
 
  Roku      : 04 
      
 Nr. Obr : 1234567 
 0=K     1=M 
 

Nar.: 
PL 

 

 Roku     : 04 
       
 Nr. Obr : 12225 
  0 = K   1 = M 
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Podczas wprowadzenia  ręcznego zgrania czasu na liście 
startorej oraz liście zegarowej jest oznaczenie (R) 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

                          Lista startowa                   Strona 1 

------------------------------------------------------------------------------ 

Lot nr: 1 Z miejscowosci:....................Data lotu:............. 

Numer Oddzialu: 0111,sekja 1,Numer Hodowcy: 0122 Nazwisko : JAN KOWALSKI 

Wersja oprogramowania: MeGa 4.4h Numer zegara:61012838 Karta Kodowa:0F00057F 

Data Wydruku :27.12.10 23:30:08 Antena wkladaniowa:00000 

Godzina nastawienia zagara:27.12.10 23:29:00(R) 

Liczba wlonzonych golebi : 5 Kod lotu 1646935 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

                                 Lista Zegarowa                   Strona 1 

------------------------------------------------------------------------------ 

Lot nr: 1 Z miejscowosci:....................Data lotu:............. 

Numer Oddzialu: 0111,sekja 1,Numer Hodowcy: 0122 Nazwisko : JAN KOWALSKI 

Wersja oprogramowania: MeGa 4.4h Numer zegara:61012838 Karta Kodowa:0F00057F 

Data Wydruku :27.12.10 23:31:44 Antena wkladaniowa:00000 

Godzina nastawienia zagara:27.12.10 23:29:00(R)Zegara sat :27.12.10 23:29:59 

                                               Zegara Mega:27.12.10 23:31:28 

Liczba wlonzonych golebi : 5 Kod lotu 1646935 

 

Oznaczenia  na  listach  
 
 

 

1.  Data ostatniego przyporządkowania.  Data ulega zmianie podczas gdy 
dodamy do listy dodatkowe gołębie. W przypadku zmiany obrączek do 
wcześniej dodanych gołębiach data nie zostanie zmieniona.  

2. Numer anteny wkładaniowej. 
3. Wersja oprogramowania. 
4. Numer zegara Mega System. 
5. Numer karty kodowej.  
6. Płeć gołębia.   0=K   (Samica)    1=M   (Samiec) 
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7. Przykład oznaczenia gołębia olimpijskiego. 
8. Zmienna dynamiczna.  Na liście zmiany przyporządkowania oraz liście 

przyporządkowania  jest ona oznaczana przez 00. 
 
Listę zmiany przyporządkowania można wydrukować tylko  jeden raz 
po przyporządkowaniu obrączek do gołębi . Podczas próby wydruku 
następnej listy będzie ona oznaczona jako Lista przyporządkowania. 
 
 
 

 
 
1. Zmienna dynamiczna. Po zakosztowaniu gołębi  każdej obrączce 

elektronicznej zostaje nadana zmienna dynamiczna. Polega ona na 
zmianie dwóch ostatnich znaków kodu obrączki. Znaki nadawane są 
losowo i jeżeli  zostaną zmienione przez system prawidłowo, to na liście 
startowej wyświetla się symbol OK.  Po powrocie gołębia z lotu i odbiciu  
na antenie, cały kod obrączki musi być identyczny z kodem nadanym po 
zakoszowaniu. Do kolejnej zmiany dwóch ostatnich znaków dochodzi 
dopiero po  ponownym kosztowaniu gołębi.  

2. Kod lotu zostaje nadany przez system losowo. Każdy lot ma nadawany 
nowy kod. Musi on być taki sam na liście startowej i liście zegarowej. 

3. Po ręcznym zgraniu czasu na liście obok godziny nastawienia zegara 
pojawia się  znak (R)  

4. Numer karty kodowej użytej podczas koszowania musi być taki sam na 
liście startowej i liście zegarowej.  
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1. Kod lotu zostaje nadany przez system losowo. Każdy lot ma nadawany 
nowy kod. Musi on być taki sam na liście startowej i liście zegarowej. 

 

2. Zmienna dynamiczna pierwszych czterech gołębi prawidłowa. Dwa ostatnie 

numery nadane przez system są takie same zarówno na liście startowej jak i na 

liście zegarowej. 

 

3. UWAGA BŁĄD!!! Zmienna dynamiczna ostatniego gołębia 

NIEPRAWIDŁOWA. Dwa ostatnie numery nadane przez system są RÓŻNE 

zarówno na liście startowej jak i na liście zegarowej.  

 

4. Numer karty kodowej użytej podczas koszowania musi być taki sam na 
liście startowej i liście zegarowej.  
 

 


