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2.3   Invullen elektronische poulebrief

voor het invoeren van de lijst
toetst u in nummer :

Het volgende menu verschijnt:

toets het wedvluchtnummer in en
bevestigen met de #      toets

Het volgende menu verschijnt:

U heeft nu 5 keuze mogelijkheden.
1. Invoer deelname.

Hier geeft u aan voor elk niveau waar-
aan u wenst deel te nemen met het aantal
duiven en het aantal lijsten in.

2. Invoer Poulen.
Hier tikt u voor elk niveau de vakken en
het gezette aantal in.
Let op ! Indien u gebruik maakt van de-
ze functie is de standaard invoer in het
menu instellingen onder 7 (Inv. Deel-
name) niet meer van toepassing. U moet
de deelname per niveau en het aantal
gewenste uitslagen apart per wedvlucht
invoeren. (via menu INVOER LIJST)

3. Zondag.
Hier geeft u aan of u wel of niet op zon-
dag wenst te spelen.

Invoer Lijst
Wedvlucht      00

MEGA-HOOFDMENU
1 = Invoer Lijst
2 = Invoer get.
4 = Inst. Liefh.

1

INVOER LIJST
1 = Inv. Deelname
2 = Inv. Poulen
3 = Zondag
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4. Invliegduiven.
Indien u deze week alleen met invlieg-
duiven deelneemt kunt u dat hier aange-
ven.

5. Wissen lijst.
Indien u fouten gemaakt heeft, kunt u al-
le ingebrachte gegevens wissen door
middel van deze keuze. Daarna kunt u
opnieuw beginnen.

1. Invoer deelname.

Kies eerst het niveau waar u aan wenst deel te nemen.

           Niveau intoetsen waaraan u wenst deel te
           nemen. Dit is een nummer tussen 1 en
           10.

           Bevestigen met de #        toets

aantal duiven dat u voor dit niveau wenst
te zetten.
aantal uitslagen dat u wenst te ontvangen.
bevestigen met de #        toets

Opmerking:
U hoeft geen aantal duiven in te voeren voor niveau 1. Dit aantal wordt door de klok
op het aantal ingekorfde duiven gezet. Indien u niet precies weet hoeveel duiven u
gaat inkorven maar wel met alle duiven aan een bepaald niveau wenst deel te nemen
moet u dit als volgt inbrengen.  U vult een groot getal in bij aantal duiven (b.v. 999)
en het correcte aantal lijsten voor elk niveau. Na het inkorven zal de functie ‘Einde
Inkorven’ de 999 veranderen in het correcte aantal ingekorfde duiven.

Minderhout
Aant.duiven: 005

Aantal lijst: 00

Minderhout
Niveau: 00

3 = Zondag
4 = Invliegduiven
5 = Wissen lijst
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