BENZING Express G2
Club
Prepojenie BENZING Express G2 s ClubSystemom

Hlavné menu

1.
2.
3.

Hlavná ponuka je zobrazená v grafickej podobe.

Pripojte BENZING Express G2 (A) pomocou káblu (C) k BENZING ClubSystemu (B).
Pripojte napajací adaptér (D) do BENZING ClubSystemu (B).
Pripojte adaptér (D) do elektrickej siete.

2. Košovanie
Všetky holuby, ktoré majú štartovať v závode musia byť na tento
závod v klube nakošované. Keď je vybratá táto položka menu na
dispeji sa zobrazí informácia o autorizácii katrou.

Prostredníctvom stredných tlačidiel sa
môžete posúvat v položkách menu.

Aktuálne zvolená položka menu sa vždy zobrazuje v strede displeja a
je označená rámikom.

Podržte žltú autorizačnú kartu na anténe BENZING ClubSystemu. Po
autorizovaní sa na displeji zobrazia čísla jednotlivých závodov.

A

hodiny BENZING Express G2

B

BENZING ClubSystem

Vybratý závod (kurzor)

C

Club kábel 1.5m

D

Napájací adaptér

Závod s košovanými holubami
(košovanie nie je ešte
ukončoené)

E

PC s klubovým softwarom (Pide XX)

F

Tlačiareň

G

GPS alebo rádio hodiny

Keď stlačíte zelené tlačidlo (háčik). Vybraná položka menu je
aktívna. Obvykle sa „háčik” používa ako potvrdenie vybranej
voľby..
Červeným tlačidlom (šípka späť) sa menu zatvára a vratime sa
do hlavného menu. Toto tlačidlo používame tiež ak nechceme
vybrať aktívnu voľbu alebo ak chceme opustiť funkciu menu
bez jej uloženia.

Štart
Po pripojení do siete BENZING Express G2 zobrazí logo BENZING s
číslom verzie inštalovaného softwaru. S pripojeným BENZING
ClubSystemom sa BENZING Express G2 prepne do klub módu a zobrazí
podobné menu:
Mód menu

Čas

Jednotlivé sekvencie pribehu závodu

1. PC COMM

Vyhodnotený závod,
ktorý nebol ešte
vymazaný

Vybraný závod je označený plným rámčekom okolo čísla preteku.
alebo pri výbere bodkovaného preteku (viď popis nižšie), len
dva riadky obdĺžnika sú zobrazené s plnou čiarou. Bodkovaný
obdĺžnik so symbolom košovania (ako pretek "2" na obrázku
vyššie), znamená to, že niektoré holuby sú už nakošované na
tento pretek. Bodkovaný obdĺžnik (ako pretek "7") znamená,
že pretek bol ukončený a vyhodnotený, ale nebol ešte
vymazaný. Ak ho chcete vymazať podržte zelené tlačidlo (symbol
“X”) dlhšie ako 3 sekundy.
Prostredníctvom stredných tlačidiel sa
môžete posúvat v pretechoch. Výber
potvrdíme zeleným tlačidlom.

Prvá položka menu služi na komunikáciu s PC. Po stlačení zeleného
tlačidla (háčik) prepneme hodiny do režimu komunikácie s PC.

Na displeji sa zobrazuje datum a čas pripojeného BENZING
ClubSystemu alebo radio (GPS) hodín.
Informačná časť

Vybratý pretek
Dátum a čas

Popis funkcií tlačidiel

Mód menu:

Na displeji sa vždy zobrazuje vybrané menu.

Čas:

Čas je zobrazovaný na tomto mieste. Vždy
skontrolujte či je správny.

Informačná časť: Toto je hlavná časť kde su uvedené všetky
informácie pre užívateľa.
Tlačidlá:

Funkcia 4 tlačidiel Benzing Express G2 sa mení v
závislosti na aktuálnom stave alebo menu.
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Časová odchýlka.
Ukazuje rozdiel času BENZING
Express G2 a klubovej časti.

V tomto režime je možné pomocou klubového software registrovať a
priradzovať holubom krúžky a uložiť ich do hodín BENZING Express
G2 alebo uložiť výsledky závodov z BENZING Express G2 do PC.
Pomocou červeného tlačidla zastavíme
komunikáciu s PC.

"
"

": Čas z BENZING ClubSystemu
": Synchronizovaný čas s GPS alebo radio hodín

Ak nie je žiadny závod, čas BENZING Express je automaticky
synchronizovaný s klubovým časom.
Potvrdíme zeleným tlačidlom.
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Teraz pridržte jeden po druhom kružok holuba, ktorý sa košuje nad
anténou BENZING ClubSystem. Holuby sú košované na pretek a
informácia o nich je zobrazovaná.
Krajina

Klub

Rok

Číslo holuba

Pohlavie

3. Vyhodnotenie

4. Tlač

5. CAN čas

Po dokončení závodu je možné pretek vyhodnotiť, vytlačiť výsledkovú
listinu a ukončiť pretek.
Po výbere vyhodnotenia musí byť činnosť autorizovaná priloženou
kartou na anténu BENZING ClubSystemu. Po autorizácii displej zobrazí
preteky (čísla pretekov) podobne ako pri košovaní (pozri bod 2).

V tomto menu je možné vytlačiť všetky listiny a zoznamy v BENZING
Express G2.
Vyberte menu "4. Tlač" A postupujete podľa informacií na disleji.

Ak nie je pripojený externý čas (rádio alebo GPS hodiny) k Benzing
ClubSystemu, čas Benzing ClubSystemu možné nastaviť manuálne
pomocou Benzing Express G2.
Zvoľte menu "5. CAN TIME" a na displeji sa zobrazuje aktuálny dátum
a čas Benzing ClubSystemu.

Dátum a čas košovania
Počet holubov v závode

Vybratý pretek (= kurzor) je
označený plným rámčekom

Vybratý závod

Zatlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd ukončíme košovanie a
odštartujeme vybratý pretek. Nie je možné ďalej košovať
holuby. Zobrazí sa podobná informácia o tlači protokolu.
Vyberte pretek pomocou prostredných dvoch
tlačidiel a potvrďte zeleným tlačidlom.

Teraz je zobrazený čas projojeného BENZING ClubSystemu alebo GPS ,
rádio hodín.
Vybratý pretek
Dátum a čas BENZING
ClubSystem, rádio (GPS) hodín

Výber počet kópií k tlači (maximum 5).
Protokol sa vytlačí a následne sa zobrazí hlavné menu
Zrušenie tlače protokolu
.
Poznámka: Protokol preteku je uložený v BENZING Express G2 a je
ho možné opäť vytlačiť z menu "4. TLAČ".
Pomocou tohoto tlačidla zastavíme košovanie a BENZING
Express G2 sa prepne do menu košovania. Neskôr je možné
pokračovať v košovaní tohoto preteku.
Pomocou tohoto tlačidla je možná preregistácia. To znamená
že registrovanému holubovi v BENZING Express G2 je možné
priradiť nový krúžok (napriklad po jeho strate). Po stlačení
tlačidla autorizácii kartou podržanou nad anténou BENZING
ClubSystemu sa na displeji zobrazí zoznam registrovaných
holubov v hodinách BENZING Express G2.

Rozdiel času
Zobrazuje rozdiel času
BENZING Express G2 v
porovnaní s klubovým.
"
"

Až po vyhodnotení a zastavení môže byť pretek vymazaný, (u
chovateľa alebo v klube). Po vymazaní preteku môže byť holub
nasadený na ďalší pretek.

Vyhodnotený pretek

Pre vymazanie vyhodnoteného preteku vyberte a podržte zelené tlačidlo
("X" symbol) dlhšie ako 3 sekundy.
Pre odoslanie výsledkov do PC choďte do menu "1. PC COMM".

stlačení zeleného

Strednými tlačidlami nastavíme hodnotu
dátumu a času.

Stlačte zelené tlačidlo (symbol háčik)
zobrazí sa zoznam košovaných závodov.

Stalčením zeleného tlačidla zmenu
potvrdíme a kurzor sa posunie na ďaľšiu
pozícu.
Keď kurzor dosiahne poslednú pozíciu (sekundy) a zelené tlačidlo
(symbol " ") opäť stlačíte dátum a čas sa odošle do BENZING
ClubSystem.

Stlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd zastavíme pretek.
Vysledková listina bude uložená v BENZING Express G2. Displej
sa zmení a ponukne možnosť vytlačenia listiny. Stlačte tlačidlo
"ANO" alebo "NIE".
Poznámka: Výsledkové listiny sú uložené v BENZING Express G2 a
môžu byť neskôr vytlačené z menu "4. Tlač".

po

1. Registračný zoznam
Tento zoznam vytlačíme priamo. Po výbere stlačte zelené tlačidlo
ikonka za zmení na symbol tlačiarne. Po stlačení zeleného tlačidla
vytlačíme zoznam z BENZING Express G2.
2. Zoznam košovania
Pre každý pretek je samozstatný zoznam košovaných holubov.

Stlačením tlačidla bude vytlačená výsledková listina ale nebude
zastavený bude iba vytlačený.

Pretek s nasadenými holubami
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Zmena možná
tlačidla.

": Čas z BENZING ClubSystemu
":Čas z GPS alebo rádio hodín

Vybratý pretek (kurzor)

Vyberte pomocou prostredných dvoch tlačidiel holuba ktorého
chcete preregistrovať. BENZING Express G2 teraz zobrazí
informáciu o podržaní nového krúžku nad anténou BENZING
ClubSystemu. Ak je krúžok detekovaný môžete ho priradiť
vybranému holubovi.

Pomocou stredných tlačidiel vyberieme
zoznam na vytlačenie.



Výberte
tlačidiel.

pretek

pomocou

stredných

Stlačte zelené tlačidlo (symbol tlačiarne).
Na novej obrazovke vyberte počet kópií
pomocou "" (pozri bod 2.). Stlačte
zelené tlačidlo (symbol háčik) pre tlač
zoznamu.

6. CLUB INFO
V tomto menu Benzing Express G2 zobrazí sériové číslo, softvér a
hardvér verziu pripojené zariadenia klubu (Benzing ClubSystem,
Benzing clubPOINT, klub anténa CAN atď) a zobrazia informácie na
displeji.

3. Výsledkova listina
Podobne ako zoznam košovaných holubov vytlačíme aj výsledkovú
listinu jednotlivých pretekov.

Systémové informácie je možné vytlačit stalčením tohoto tlačidla.
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