Aan de slag met het BENZING ClubSysteem
1.

Algemeen

Dit is een korte beschrijving om aan de gang te kunnen
gaan met het BENZING ClubSysteem. Dit systeem
combineert de functionaliteit van het oude Verenigingssysteem CAN en clubPOINT of CPN en CNN in een
systeem.
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Het gebruik van de Top of Benzing M1 blijft totaal
hetzelfde als het oude vereningssysteem. Meer informatie
vindt u terug in de BENZING club handleiding.
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Functie’s

Opstarten en Hoofdmenu
Sluit de BENZING ClubSysteem aan op de adapter. Na
een korte systeem check zit u het hoofdmenu met de
actuale datum en tijd.
Dit symbool geeft aan dat de
atoomklok is aangesloten. In
dat geval wordt de tijd van
het BENZING ClubSysteem
automatisch gelijk gezet.

Aansluitpunten van het BENZING ClubSysteem
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1 Antenneveld voor het lezen van chipringen
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2 Menu button

4 Cursor button voor het navigeren

Hoofdmenu

5 Status licht
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6 PMDIN aansluitpunt om de volgende
klokken aan te sluiten ((BENZING M1, atis
TOP, Victory en Bricon)

• Druk de groene button in "MENU" om het
hoofdmenu van het BENZING Club
Systeem te openen.

7 Volumeknop voor het geluid van de pieper

9 Voor het aansluiten van Unikon
10 USB aansluiting voor PC communicatie **
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11 RS 232 interface (COM port) voor PC
commicatie en het aansluiten van Mega
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12 Aansluitpunt voor standaard parallel
printers

Systeem Informatie
• Druk de rode button in "INFO" om op het
display de informatie van je BENZING
Club Systeem te zien.

13 Plug voor atoomklok
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• Gebruik de cursor buttons (
) om de
cursor te verplaatsen naar de taal die u
wilt kiezen. Druk de groene button in
"OK" om te bevestigen.
Mode Settings

8 Plug voor het aansluiten van een 12 V
BENZING adapter
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• Druk de groene button "SYSTEM" en
daarna de blauwe button "TAAL" om de
taal te veranderen van het BENZING
ClubSysteem.

Deze 2 symbolen geven aan
of de can of de printerport is
gedeactiveerd is ("Mode Settings")

3 Home button (terugkeren naar het
hoofdmenu)
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Taal Kiezen

• Met groene “Mode” button in het menu
“SYSTEEM kan he de printer of de CAN
poort van het Benzing ClubSysteem
deactiveren (Bijv. om Atis Tops of M1 van
nieuwe software te voorzien).
Waneer de printer of CAN poort gedectiveerd word dan
wordt er een symbool in het display weergegeven.
Let op: Om deze settings te wijzigen is de Afslaag Sleutel
(Rood) nodig.

Belangrijke aandachtspunten
De interne tijd van de BENZING ClubSysteem
blijft ongeveer 2 weken gelijk lopen. Zelfs als de
BENZING ClubSysteem geen stroom krijgt.
Voor het gebruik van de USB kabel dient u de
USB Drivers te installeren. Voor de software kijk
op de website www.atis-benzing.nl en ga dan
naar service.
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Let goed op dat de tijd en datum wat vermeld
staat op het display juist is. De tijd die u ziet
krijgen de klokken mee gesynchronisserd!
De BENZING ClubSysteem ondersteund de
volgende klokken: De Benzing M1, Atis Top,
Victory, Bricon, Unikon en Mega Klokken Tipes
wordt momenteel niet ondersteund.
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