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1.

Основно упътване

3.

Това е кратко описание за започване на работа с
клубната система. Уреда е комбинация между всички
познати клубни системи на BENZING до момента.

2.

Използването на състезателната система е същото
като при стария модел. За повече информация
прочетете упътване за работа с клубната система.

Функции

Стартиране и главно меню
Свържете клубната система към захранването. След
кратко ще видите главното меню и актуалната дата и
време.
Антенния символ показва че GPS или
радио часовника са свързани. На
дисплея ще се покаже времето от РЧС
или GPS. Ако няма сигнал от РЧС или
GPS, символа ще премигва.

Свързване на клубната система BENZING
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1 Антенно поле за отчитане на чиповете

Тези два символа показват че
антената или принтер порта не са
активни (виж "Режим Настройки").

2 Бутони за менюто
6

3 Начален бутон (назад към гл. меню)

Главно меню

4 Бутони: нагоре – надолу

• Натисни зеления бутон "МЕНЮ" за да
отвориш главното меню на клубната
система .

5 Свето индикация
7
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6 Порт за свързване на системите
BENZING (BENZING M1, G2)
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8 Вход за 12 V захранване
9 Порт за бъдещи подобрения
10 USB интерфейс за свързване с PC
11 RS 232 интерфейс (COM порт) за
свързване с PC
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• С бутона "РЕЖИМ" можете да
изключите принтер или антенния порт.
Настройки на дата и време
• В главното меню, натиснете синия бутон
"ВРЕМЕ" и поставете ключ ОЦЕНКА над
антената.

• С бутона "СВ. ВРЕМЕ" можете да сверите
времето на клубната система ръчно.

7 Усилване на звука
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• Използвайте бутоните нагоре/надолу
(
) за да преместите курсора до
желания от вас език, потвърдете с
"OK".
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Информация за системата
• В главното меню, натиснете червения
бутон "ИНФО" и на дисплея ще се покаже
информация за клубната система.

GPS настройки

12 Порт за стандартен паралелен принтер
13

13 Порт за Радио часовник или GPS
часовник

Избор на език и настройки на режима
• Натиснете зеления бутон в главното меню
"СИСТЕМА".
• Натиснете синия бутон "ЕЗИК" за да
смените езика на менюто.

4.
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• За да промените позицията на курсора
(=) и броя на позициите използвайте
курсор бутоните , , и .

• В менюто "ВРЕМЕ" натиснете червения
бутон "РЧС/GPS" и изберете типа на
свързания външен часовник (GPS или
Радио часовник).
• Със зеления бутон "OFFSET" вие може
да преминете от началното време на
GPS часовника към вашето локално
време. Посоченото време ще бъде
показано в главното меню.
Забележка: Възможно е някой от функциите да са
временно деактивирани поради регионални
ограничения.

Важно !!!
Ако изключите клубната система от ел.
захранването, часовника ще продължи да
работи и ще бъде верен в продължение на
около 2 седмици.
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Бъдете сигурни че времето показано на
дисплея е винаги вярно. Времето което е
показано на дисплея е време с което ще бъде
сверена Вашата система!
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