
WPISY DO KSIĄŻKI INETRNETOWEJ WKŁ 335 PRZYSZŁOŚĆ - INSTRUKCJA 
Zadzwoń pod numer: 

172 50 29 68 
Postępuj zgodnie z instrukcja automatycznej 
sekretarki: 

- Naciśnij 1 na klawiaturze telefonu, aby wpisać 
się na polowanie. Następnie: 

1. Wpisz na klawiaturze telefonu kod rewiru lub 
ambony (z listy) w którym chcesz polować. 

2. Godzinę rozpoczęcia polowania. 

3. Godzinę zakończenia polowania. 

- Naciśnij 2 i następnie odpowiednia cyfrę, aby 
dodać strzeloną zwierzynę do Twojego 
ostatniego polowania. 

- Naciśnij 3, aby usunąć Twój ostatni wpis, kiedy 
zrezygnujesz z wyjazdu na polowanie lub 
popełnisz błąd podczas dodawania wpisu. 

- Naciśnij 4, aby sprawdzić zajęte rewiry w 
Twoim kole na najbliższe 24 godziny. 

- Naciśnij 5, aby sprawdzić ostatnie skuteczne 
polowania Twoich kolegów. 

- Naciśnij 6, aby wpisać kolegę lub edytować 
jego wpis, który był dodany przez Ciebie. 

- Naciśnij 7, aby sprawdzić swój ostatni wpis. 

- Naciśnij 8, aby zakończyć aktualne polowanie. 
UWAGA!. Polowanie zostanie zakończone w 
danym rewirze o najbliższej pełnej godzinie. 

Wejdź na stronę 
www.mojelowy.pl/ksiazka 

Zaloguj się i sprawdź książkę lub wpisz się na 
polowanie.  

 

 

 

 

Wyślij sms pod numer: 

7057 
1. Aby wpisać się na polowanie, wyślij SMS 

o treści: 

WPIS A/BXX ZZ YY 
Gdzie: 
XX – oznacza kod rewiru lub urządzenia. 
Oznaczenie składa się z litery A lub B 
oraz dwucyfrowego kodu rejonu 
(ambony). 
Litera A – obw. 142 – Czarna 
Białostocka. 
Litera B – obw. 32 - Jagodne, 
ZZ – oznacza godzinę rozpoczęcia 
polowania – format dwucyfrowy, 
YY – oznacza godzinę zakończenia 
polowania – format dwucyfrowy.  
Przykładowo, SMS o treści: 

 WPIS A11 17 09 
Oznacza wpis na polowanie w obw. 142 
na ambonę nr 1 (Dworzysk), od godz. 17 
do godz. 9 rano następnego dnia. 

2. Aby dodać upolowana zwierzynę wyślij 
WPIS oraz jej nazwę. Nie używaj 
polskich znaków. Wpisz najpierw 
gatunek, następnie płeć. Np.: 
WPIS DZIK LOCHA 
WPIS LIS 
WPIS JELEN BYK 
Jeśli strzeliłeś więcej niż 1 sztukę dodaj 
na końcu liczbę strzelonej zwierzyny: 
WPIS DZIK ODYNIEC 2 
WPIS KACZKA 4 

3. Wyślij SMS o treści WPIS USUN, aby 
usunąć Twój ostatni wpis. 

4. Wyślij SMS o treści WPIS ZAKONCZ, aby 
zakończyć aktualnie trwające 
polowanie. 

5. Wyślij SMS o treści WPIS STRZELONA, 
aby sprawdzić ostatnie skuteczne 
polowania kolegów. 

6. Wyślij SMS o treści WPIS ZAJETE, aby 
sprawdzić kody zajętych rewirów na 
najbliższe 24 godziny. 
Koszt SMS  - 0,50 zł + 23%VAT 


