
Versenyadatok kiolvasása 
(a leírás a gyártótól

 

1. Előkészület 

A Bricon órák bontást, nyomtatást követő versen

egy verseny eredmény-adataiból egy fájt 

feldolgozni képes, a következőkre van

Bricon Clubmaster Bricon adatkábel 

 

 

 

A Bricon Club Editor programot innen lehet letölteni: 
Amennyiben USB driver szükséges: http://www.bricon.be/download/software/drivers/USBDriver%20win7.zip

A program telepítése és indítása után

Csatlakoztassa a Clubmastert (USB kábellel) vagy az adatkábelt a számítógéphez és adjon áramot neki.

Megfelelő csatlakozás esetén a Clubmaster ikonja vagy az adatkábeles móddal egy óra csa

az óra ikonja jelenik meg a program ablakában.

2. Adatok kiolvasása az órákból 

Nyomja meg az óra kiolvasása gombot ! A
nyílik meg. 
Itt megadható az egyesület száma és a verseny 4 karakteres 
neve, amely adatok minden 
szerepelnek. Szintén látható, hogy a kiolvasott fájlt hová menti a 
program a számítógépen. 
Indítsa el a kiolvasást a „Kiolvasás” gomb megnyomásával, majd 
csatlakoztassa az első órát. A kiolvasás végeztével minden óra 
esetén újra indítsa el a kiolvasást. 
A már mentett adatokat az előző kiolvasások fülön tudja 
megnézni. 
 

Valamennyi óra kiolvasása után az eredményeket tartalmazó fájl 

C:\ReadOuts\2016\ ) azonnal küldhető az adminisztrátor felé vagy 

eredményszámoló rendszerbe. 

VAGY 

Versenyadatok kiolvasása BRICON órákból
(a leírás a gyártótól, forgalmazótól kapott információ)

A Bricon órák bontást, nyomtatást követő versenyeredmény kiolvasásáshoz, pontosabban ahhoz, hogy egy

adataiból egy fájt tudjunk készíteni, amit az eredményszámoló rendszer fogadni és 

, a következőkre van szükségünk: 

Bricon adatkábel (opcionális)  Számítógép Bricon Club Editor program

A Bricon Club Editor programot innen lehet letölteni: http://www.bricon.be/download/BCESoft/bce_cd.zip
http://www.bricon.be/download/software/drivers/USBDriver%20win7.zip

és indítása után nekünk a programból csak az óra kiolvasása funkciór

amelynek gombja az ábrán 

látható helyen 

 

Csatlakoztassa a Clubmastert (USB kábellel) vagy az adatkábelt a számítógéphez és adjon áramot neki.

etén a Clubmaster ikonja vagy az adatkábeles móddal egy óra csa

az óra ikonja jelenik meg a program ablakában. 

Nyomja meg az óra kiolvasása gombot ! A jobbra látható ablak 

Itt megadható az egyesület száma és a verseny 4 karakteres 
neve, amely adatok minden versenydokumentumon 
szerepelnek. Szintén látható, hogy a kiolvasott fájlt hová menti a 

Indítsa el a kiolvasást a „Kiolvasás” gomb megnyomásával, majd 
csatlakoztassa az első órát. A kiolvasás végeztével minden óra 

A már mentett adatokat az előző kiolvasások fülön tudja 

Amennyiben nem helyes egyesületkódot és vagy 

versenynevet adott meg, akkor sincs nagy baj, mert a 

program az óra csatlakoztatása után megmutatja, 

hogy milyen adatot talál az órában. Ugyanez történik 

akkor is, ha több versenyadat is rendelkezésre áll egy 

időpontban. A keletkezett fájok neve tartalmazz

verseny nevét és dátumát. 

Valamennyi óra kiolvasása után az eredményeket tartalmazó fájl (alapértelmezett helye: 

küldhető az adminisztrátor felé vagy közvetlenül 

órákból 
forgalmazótól kapott információ) 

pontosabban ahhoz, hogy egy-

tudjunk készíteni, amit az eredményszámoló rendszer fogadni és 

Bricon Club Editor program 

http://www.bricon.be/download/BCESoft/bce_cd.zip 
http://www.bricon.be/download/software/drivers/USBDriver%20win7.zip  

csak az óra kiolvasása funkcióra lesz szükség, 

amelynek gombja az ábrán 

látható helyen található. 

Csatlakoztassa a Clubmastert (USB kábellel) vagy az adatkábelt a számítógéphez és adjon áramot neki. 

etén a Clubmaster ikonja vagy az adatkábeles móddal egy óra csatlakoztatása után 

Amennyiben nem helyes egyesületkódot és vagy 

versenynevet adott meg, akkor sincs nagy baj, mert a 

program az óra csatlakoztatása után megmutatja, 

az órában. Ugyanez történik 

akkor is, ha több versenyadat is rendelkezésre áll egy 

A keletkezett fájok neve tartalmazza a 

(alapértelmezett helye: 

közvetlenül feltölthető az 


