
Invoeren aantal
duiven

16. Aantal lijst: altijd 0 invoeren

17. #

18. Voor alle vluchten muv de
vitesse vluchten dient ook niveau 8
te worden ingevuld.

19. Aantal duiven invoeren: het
aantal mag minder zijn dan het
aantal duiven dat je inkorft.

20. #

21. . Aantal lijst: altijd 0 invoeren

22. #

23. Niveau 9 is voor de sectorale /
nationale vluchten. Hierop het
aantal duiven invoeren waarmee je
wilt deelnemen.

24. #

25. Aantal lijst: als je een uitslag wilt,
het getal 1 invoeren. Anders een 0.

26. #

27. START 3x
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1. START

2. 1=Invoer Lijst

3. Wedvluchtnummer intoetsten

4. #

5. 1=Inv.Deelname

6. Niveau invoeren: 1 = voor vereniging

7. #

8. Aantal duiven invoeren: dit moet altijd
het aantal duiven zijn dat je inkorft.

9. #

10. Aantal lijst: altijd 0 invoeren

11. #

12. Volgende niveau invoeren: bij vitesse
is dit 3; bij de overige vluchten 4

13.#

14. Aantal duiven invoeren: het aantal
mag minder zijn dan het aantal duiven
dat je inkorft.

15. #



1. START

2. 2 = Invoer getekende

3. Wedvluchtnummer intoetsen

4. #

5. Nu komt u in het duivenbestand. U

kunt nu met de pijltjes op zoek gaan

naar de duif die u boven aan de lijst

wilt plaatsen (bijv. 1e getekende)

← achter uit vooruit →

Wanneer u de duif gevonden heeft 

welke boven aan de lijst geplaatst 

moet worden dan:

6. # of de laatste 4 cijfers van het
ringnummer intoetsen gevolgd door
2 keer #

Invoeren Getekende
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7. 1

8. #

9. Op deze wijze kunt u al uw
getekende duiven invoeren

10. Indien u klaar bent dan drukt u
2 x op start



Invoeren van testvlucht

1. START

2. 9

3. Doorgaan 0 / #

0 toets u in;

Indien u de vorige trainingsvlucht 

gegevens niet wenst te behouden 

# toets u in;

     Indien u de vorige trainingsvlucht

     gegevens wenst te behouden 

    Voordat u 0 of # in toetst; 

    Ziet onderdaan de display 

    aangegeven hoeveel antennes er zijn 

    aangesloten. 

Indien er een duif geconstateerd wordt 

dan verschijnt automatisch het 

ringnummer op de display

Op het moment dat de klok in 

vluchtmodus staat gaat de klok 

automatisch na 13 seconden in 

het registratie menu staan en is de klok 

gereed om te constateren.  

Invoeren Testvlucht 
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