
Handleiding: Nederland 

BRICON nv : Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Tel: +32 3 777 39 74  Fax: +32 3 778 07 35 

Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be 

Verenigingshandleiding 

 

 



Extra functies  
 

Bricon Print Manager  • •  Bricon Monitor  • •  Compuclub 
Live 
 

De Speedy X-treme klok met geïntegreerde USB-poort geeft u de mogelijkheid uw klok 

aan te sluiten op de computer. Dit geeft toegang tot speciale programmas die uw plezier 

in de duivensport naar een hoger niveau brengen. 
 

PRINT MANAGER : Met dit programma kan u de gegevens van de speedy overbrengen 

naar uw computer of laptop. Die gegevens kunnen op elk moment bekeken en afgedrukt 

worden. 
 

BRICON MONITOR : laat u live de constataties, ringnummer en snelheid zien op uw 

computerscherm. Hiervoor is een connectie met de USB kabel nodig. 

EMAIL : De monitor heeft de mogelijkheid u te verwittigen wanneer een duif 

geregistreerd wordt door middel van een e-mail.  
 

Compuclub Live: via compuclub live worden uw aankomsten getoond  alsmede die 
van collega's. Zodoende krijgt u een live uitslag.  
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De functietoetsen: 



 

 

1) Installatie 
    

 1.1 Voorwoord  

     In deze handleiding zullen we stap voor stap de werking van de X-treme voor de verenigingen  

      uitleggen. Vergeet niet de driver voor de Xtreme te installeren, indien met de drivers wilt werken. 

      U vindt deze op de aan de liefhebber  meegeleverde CD-Rom.  

      Ook kunt u ze makkelijk downloaden van de Bricon site. 

       BRICON wenst u alvast veel plezier in het gebruik van de X-treme. 
   

 

  
 

 1.2 Aansluiten. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Klok aansluiten zoals hierboven staat aangegeven. 

 De klok vindt de antenne en komt automatisch op het inkorficoon. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Druk OK om het inkorven te starten. 

 

1.3 Clubnummer 

 
 Na het starten van inkorven moet u het clubnummer ingeven. 

 Standaard staat hier uw eigen verenigingsnummer, druk dan 4 x OK 

 indien andere club kan u die veranderen met de bovenste oranje knoppen gevolgd 

door <<OK>> 

 Klok vraagt “badge”, houdt inkorfsleutel in de antenne. 
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1.4 Vluchten kiezen  
 U kan de  volgende vlucht kiezen met de bovenste oranje toetsen. 

 Bij de juiste vlucht toets OK 

 Na het kiezen van de vlucht komt de synchronisatie met de atoomklok 

 Indien U in de display “geen synchronisatie” ziet, herhaalt U bovenstaande stappen. 

 Nu kunnen de duiven ingemand worden, na iedere duif <<OK>> drukken 

 Indien u klaar bent met inkorven <C> drukken om te stoppen met inkorven 

              indien u  <<OK>> drukt, bevestigd u het stoppen met inkorven. 

   <<C>> drukt, annuleert u  

 

 kies het aantal afdrukken in die u wenst te printen met de bovenste oranje toetsen 

 De inkorflijst (en) wordt afgedrukt. 

 Als de inmandantenne gelijktijdig aan de PC is aangesloten, vraagt de klok na het printen direct  

om PC-communicatie en kunt u de klok uitlezen volgens de procedure van het door u gebruikte 

verenigingsprogramma. 

 

1.5 uitlezen van de klok 
 

Deze handelswijzen voor als de inmandantenne bij inmanden niet rechtstreeks op de pC is aange-

sloten.!!!! 

 

Er zijn 2 mogelijkheden: 

 

1./  via de inmandantenne:( makkelijkste wijze) 

rechtse oranje knopje indrukken en de klok aansluiten op de inmandantenne,  

daarna kiest U C,  

en vervolgens OK voor de vraag UDP uitlezen. 

als er meerder vluchten ingemand zijn met de oranje rechtse knop de vlucht kiezen en dan OK, met 1 

vlucht in de klok staat de juiste vlucht in de display en kunt U direct OK drukken. 

Dan de klok uitlezen in de PC, als dit gedaan is, afsluiten met C. 

  

2./  via de USB ( eenmalig drivers installeren op de PC en compoort benoemen): 

rechtse oranje knopje indrukken en de klok aansluiten op de USB kabel,  

daarna kiest U OK,  

en vervolgens nogmaals OK voor de vraag UDP uitlezen. 

als er meerder vluchten ingemand zijn met de oranje rechtse knop de vlucht kiezen en dan OK, met 1 

vlucht in de klok staat de juiste vlucht in de display en kunt U direct OK drukken. 

Dan de klok uitlezen in de pC, als dit gedaan is, afsluiten met C 
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1.6 Uitkorven duiven tijdens inmanden. 

 
De duif/chip die foutief is ingekorfd terug in de inmandantenne houden.  

Op het display komt de tekst  “reeds ingemand”.  

Kies nu OK of annuleren. 

Na de druk op <OK> is de duif/chip uitgekorfd 

 

 

1.7 Noodkoppeling 
  

Bij het aanbieden van een niet gekoppelde ring( noodkoppeling): 

-Houdt de ring in de inmandantenne 

-Display vermeld: ring lezen( even geduld) 

-komt de vraag: Noodkoppeling? 

-U drukt <OK>voor ja 

-U ziet in de display nu de eerste duif van uw koppelingstabel. 

- zoek met de oranje bovenste toetsen nu het ringnummer van de duif welke een 

noodkoppeling behoeft. 

-met oranje toets rechts één duif vooruit 

-met oranje toets links één duif terug 

-indien U het ringnummer van de te koppelen duif in de display ziet drukt U <OK> 

-U ziet de vraag – inkorven?- in de display, druk <OK> 

-noodkoppeling is klaar, duif is ingemand 

-U kunt nu weer verder met de andere duiven in te manden. 

na inkorvingsprint komt er een extra print( mutatielijst. 

-Ringnummers van duiven die NIET in de klok staan, kunnen NIET genoodkop-

peld worden! 

 

1.8 PC aansluiting 
  - Als inkorfantenne NIET direct is aangesloten aan de PC: 

   Bij vraag PC << >> Xtr drukt u op <<C>> Nee 

   Koppel de klok los, zie verder 2 klok UDP uitlezen na inmanden 

   U kan eventueel de volgende liefhebber inmanden. 

  - Als inkorfantenne WEL direct is aangesloten aan de PC 

   Bij vraag PC << >> Xtr drukt u op <<OK>> Ja 

   U heeft nu PC verbinding 

   Lees nu udp uit volgens de aanwijzingen van uw verenigingspro 

   gramma. 
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 2) Vlucht afslaan 

 - Sluit de klok aan op de inkorfantenne 

 - de klok start op en selecteer het afslaan icoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Hou de inkorfsleutel in de antenne 

 

 2.1 Vluchten kiezen 

  U kan de  volgende vlucht kiezen met de bovenste oranje toetsen. 

 Bij de juiste vlucht toets OK 

 Na het kiezen van de vlucht komt de synchronisatie met de atoomklok 

 Indien U in de display “geen synchronisatie” ziet, herhaalt U bovenstaande stappen.  

  LET OP ! 

   Voor een definitieve afslag kiest u <<OK>> 

   Voor een tussentijdse afslag kiest u <<C>> 

 - Geef het aantal afdrukken in die u wenst 

 - De afslag of tussentijdse aankomst lijst wordt nu afgedrukt (naargelang uw bovenstaande keuze)  

 - Als de inmandantenne gelijktijdig aan de PC is aangesloten, vraagt de klok na het printen direct  om 

PC-communicatie. 

 

  

 2.2 Uitlezen van de klok na afslaan 

 

Deze handelswijzen voor als de inmandantennen bij inmanden niet rechtstreeks op de pC is aangeslo-

ten. 

 

Zie hiervoor 1.4 

 

Opgelet ! 

          Indien u vrijgeven <<C>> heeft gekozen worden geen kloktijden uitgelezen! 

   Dit vindt enkel plaats na vrijgeven bij afslag <<OK>> te hebben gekozen. 

 

3) Opmerkingen 

 

 - Liefhebber kan vlucht enkel wissen als in de club bij afslag vrijgeven <OK>> is getoetst. 

  

 - voor de communicatie tussen PC en klok, dient U de drivers van de X-treme geïnstalleerd te hebben 

    op de PC, en de juiste com-poort te hebben ingesteld volgens de specificaties van uw  

    verenigingsprogramma. 

  

 - Heeft U internetverbinding op de PC zal bij de eerste keer aansluiten van de X-treme automatisch  

    naar het stuurprogramma gezocht worden. 

  

 - Heeft U geen internetverbinding, kunt U met een PC met internetverbinding het stuurprogramma      

    downloaden van www.briconnederland.nl , of gebruik maken van de Cd-rom die de liefhebber bij 

    aankoop van de   X-treme  heeft ontvangen. 
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4. PC communicatie voor laden klok met liefhebber gegeven etc. 
 

 

2 mogelijkheden: 

 

1./  via de inmandantenne:( aanbevolen wijze) 

 

rechtse oranje knopje indrukken en de klok aansluiten op de inmandantenne,  

daarna kiest U C,  

en dan C voor de vraag PC verbinding. 

U heeft nu verbinding met De PC  

  

2./  via de USB ( eenmalig drivers installeren op de PC en compoort benoemen): 

 

rechtse oranje knopje indrukken en de klok aansluiten op de USB kabel,  

daarna kiest U OK,  

en dan C voor de vraag PC verbinding. 

U heeft nu verbinding met De PC  

 
 

4.1 liefhebber gegevens laden. 
 

Na PC communicatie te hebben opgebouwd naar uw keuze bij 5 gegevens laden zoals uw verenigingsprogram-

ma beschrijft 

 

4.2 koppeltabel laden. 
 

Na PC communicatie te hebben opgebouwd naar uw keuze bij 5 gegevens laden zoals uw verenigingsprogram-

ma beschrijft. 

Aandacht! 

Indien de liefhebber via Printmanager de aankomsten wilt aanmelden op compuclub live is het van belang dat 

het vluchtprogramma geïnstalleerd is! 

 

4.3 Vluchtprogramma laden 

 
Na PC communicatie te hebben opgebouwd naar uw keuze bij 5 gegevens laden zoals uw verenigingsprogram-

ma beschrijft 
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4.4 toekennen chipringen ( koppelen) 
 

2 mogelijkheden: 

 

1./  via de inmandantenne:( aanbevolen wijze) 

 

rechtse oranje knopje indrukken en de klok aansluiten op de inmandantenne,  

daarna kiest U C,  

en dan C voor de vraag PC verbinding. 

U heeft nu verbinding met De PC en kunt nu de chipringen toekennen als in uw verenigings-

programma beschreven. 

 

2./  via de USB ( eenmalig drivers installeren op de PC en compoort benoemen): 

 

rechtse oranje knopje indrukken en de klok aansluiten op de USB kabel,  

daarna kiest U OK,  

en dan C voor de vraag PC verbinding. 

U heeft nu verbinding met De PC  

Daarna de inmandantenne aansluiten op de Speedy op de RS 485, U kunt nu de chipringen 

toekennen als in uw verenigingsprogramma beschreven. 

5) Instellingen 
 

5.1 Vliegt op zondag ja/nee instellen. 
 

 - Ga in het menu naar set up 

 

 

  

 - Kies het icoon LCD Color  

 

 

 

 - Kies rechtse oranje toets voor te wijzigen 

 

5.2 Invliegduiven Ja/nee instellen 
 - Ga in het menu naar set up 

 - Kies het icoon LCD Color 

 - Kies linkse oranje toets voor te wijzigen 

5.3 koppeltabel printen 
 -ga in het menu  naar set up 

 -Kies het icoon drukken. 

 -Koppeltabel wordt geprint. 
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6) Instellen compoort na installatie driver 
 
Ten behoeve van communicatie tussen PC en Bricon X-treme en Speedy Xtreme. 

U kunt de drivers downloaden van www.briconnederland.nl of installeren van de aan de liefhebber meegeleverde CD-

Rom. 

Als voorbeeld werken we in Windows 7, heeft U een ander stuurprogramma op uw PC, kan de werkwijze enigszins af-

wijken. 

 

Aan de hand van onderstaande instructie met schermafbeeldingen trachten wij U door deze instellingswijziging te leiden. 

 

Sluit de X-treme aan op de PC met de usb kabel. 

Open uw configuratie scherm op de PC(linksonder)  

 

 
 
Klik of dubbelklik op configuratiescherm. 

 
Dan opent zich: 
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Klik nu op hardware en geluiden, dan opent zich:   U klikt nu op Apparaten en printers, dan opent zich: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

U ziet nu dus een icoon met Xtreme,    U klikt nu op tabblad Hardware. dan opent zich: 

Hier klikt U op 

Dan opent zich: 
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U opent nu button eigenschappen.       Dan opent U nu button poortinstellingen. 

Dan ziet U: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vervolgens klikt u op button geavanceerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hier ziet U COM-poort nummer, 

Deze stelt U in op het gewenste nummer. 

En klikt U op OK 

 

Com poort nummer is nu ingesteld, en U kunt de openstaande schermen allen sluiten. 

Nu doet U in uw te gebruiken verenigingsprogramma de com-poort test, of stelt U het zelfde com poort nummer in, als welke U 
juist heeft aangeduid(in voorbeeld was dit 4). 
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 Verklaring van conformiteit 
Directive 1999//5/EC (R&TTE) 

 
 BRICON nv 
 Europark Oost 15 C, 
 9100 Sint-Niklaas 
 Belgium 
 
 Wij verklaren op eigen verantwoording dat het onderstaande product waarop     
 deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de essentiële eisen     
 en met andere relevante bepalingen van de R&TTE Richtlijn (1999/5/EC). 
 
 Soort:   hokantenne  

  BRICON 1V(14cm), 2V(28cm), 4V(50cm), 6V(70cm). 
 
 Type bepaling: leesapparaat voor transponders (125kHz) 
 
 
 In overeenstemming is met  §3 van de R&TTE- Richtlijn. 

 
   Gezondheid en veiligheid §3(1)a: 

 Gebruikte standaards: 
 EN60950:1992+A1+A2:1993+A3:1997+A11:1997 

 
   EMC §3(1)b: 

 Gebruikte standaards: 
 EN 301 489-3/07.200 

 
   Radio frequentie spectrum §3(2) 

 Gebruikte standaards: 
 EN 300 330-2 V1.1/7.2000 

 
 
 
 Technisch dossier is beschikbaar op de zetel van de fabrikant. 
 BRICON nv, Europark Oost 15C, Sint-Niklaas Belgium. 
 
 Plaats en datum van uitgave:  Sint-Niklaas, 13-02-2012. 
 
 
 Verantwoordelijke van de fabrikant:  

 

    Ivan Baetens - gedelegeerd Bestuurder    

Hokantenne  1V-XXxxx 

Hokantenne  2V-XXxxx 

Hokantenne  4V-XXxxx 

Hokantenne  6V-XXxxx 


