
Din nøgle til en succesfuld bridge klub 
Bridgemate II er en ny generation af Bridgemate pointsystem og er efterfølgeren til den populære Bridgemate Pro. 
Bygger på 10-års erfaring, er Bridgemate II et stort spring fremad i alle aspekter. En moderne enhed med forbedrede 
funktioner og brugervenlighed, der øger nydelse i spillet af bridgen. Bridgemate II Pointsystemet er en fremragende 
ledsager til hver bridge klub. 
Bridgemate II arver sin grundlæggende karakteristika fra Bridgemate Pro. Det er en robust og pålidelig pointsystem, som 
giver spillerne mulighed for at indtaste deres bord resulterer i en hurtig og valideret måde. Egenskaber for turneringen er 
blevet yderligere udvidet gennem TD-menuen og PC kontrol software. Men Bridgemate II har meget mere at tilbyde end 
sin forgænger. 

Centrale elementer i Bridgemate
• En moderne og ergonomisk design, som passer perfekt på bridge bordet. Sin lette vægt og reduceres betydeligt 
omfang gør det nemt at transportere og opbevare. 
• Samme store taster som Bridgemate Pro. Fire funktionstaster er blevet tilføjet for ubegrænset ekstra funktionalitet. 
• Stor LCD-skærm, tre gange større end Bridgemate Pro. Store og tydelige skrifttyper gør det let læselig for spillere i alle 
aldre. 
• En intuitiv adgangs proces, hvor spil resultater kun kræver et minimum af tastetryk. Alle oplysninger er indtastet på én 
skærm. 
• Meget lavt batteriforbrug. Bridgemate II kører typisk omkring 500 turneringer på ét sæt af 2 AA batterier og er derfor 
meget økonomisk. 
• Let at rengøre og vedligeholde på grund af sit snap-on cover. Dækslet kan fjernes på få sekunder giver mulighed for at 
rense eller udskifte tastaturet. 

Funktionalitet 
Bridgemate II tilbyder dig al den funktionalitet af Bridgemate Pro plus mange nye funktioner, som gør spillet endnu mere 
attraktiv. Nye funktioner er: 
• Indtastning af spil resultat på én skærm. 
• Bekræftelse af score ved øst / vest hjælp af en dedikeret "accept" nøgle. 
• Tillad spillere til at gennemgå deres egen score på ethvert tidspunkt, og eventuelt give dem mulighed for at redigere 
disse scoringer. 
• Real-time bevægelse synkronisering sikrer, at bevægelsen opdateringer i din scoring programmet er direkte 
transmitteret til Bridgemates. 
• Opdater Bridgemate indstillinger på ethvert tidspunkt under spillet. 
• Vis forrige spil resultater som traveller eller frekvens liste, enten 4 (stor skrift) eller 6 (mellemstore skrifttype) scoringer 
pr skærmen. Gennemse resultaterne med op og ned funktionstaster. 
• TD-menu er tilgængelig med en funktionstast og låst af en selvstændig konfigurer bar PIN-kode. 
• Vis nuværende placering under afspilning, eller ved slutningen af sessionen alene. 
• Vis spiller navne i starten af hver runde. 
• Vis IMP i stedet for procenter som indikation af spiller resultat (kommer snart). 
• Vis borde til næste runde. 
• Vis resterende spil, der skal spilles i indeværende runde. 
• Optagelse bud og spillet er fuldt integreret. 
• Opsætning menu til konfiguration af grundlæggende indstillinger. 
• Scan-funktion til at vælge mellem de tilgængelige profiler i spil. 
• Nem software opdateringer via trådløs overførsel. 


