Pierwsze kroki z BENZING ClubSystem
1.

Informacje ogólne

3.

Niniejsza instrukcja opisuje najwaŜniejsze funkcje
zestawu punktu wkładań BENZING ClubSystem.
BENZING ClubSystem jest połączeniem funcjonalności
starej anteny wkładań CAN oraz clubPOINT w jedną
całość.

2.

Obsługa zegarów hodowcy pozostaje identyczna jak przy
starym zestawie punktu wkładań.

Funktionen

Włączanie i wyświetlenie główne
Podłącz zasilanie do BENZING ClubSystem. Po krótkim
sprawdzeniu systemu pojawi się wyświetlenie główne z
aktualną godziną i datą.
Symbol anteny informuje o podłącz.
zegara radiowego czy GPS. Cyfra to
róŜnica
czasu
lokalnego
do
londyńskiego GPS. Brak zasięgu
zegara rad. czy GPS sygnalizowane
jest pulsowaniem symbolu.

Łącza i klawisze ClubSystem’u BENZING
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1 Pole czytające obrączki elektr. (CAN)

Te dwa znaczki informują, Ŝe
deaktywowano pole czytające CAN i
port drukarki (patrz "MODUŁ")

2 Klawisze menu
3 Klawisz START - powrót do gł. wyświetl.
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4 Klawisze kursora do puruszania się

MENU główne

5 Dioda aktualnej funkcji

• Klawiszem "MENU" wyświatla się menu
główne.

6 Gniazda PMDIN do podłączenia zegarów
BENZING (M1, atis TOP, EXPRESS)
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8 Gniazdo zasilania 12 V .
9 Gniazdo rezerwa (dla przyszłych innow.)
10 Gniazdo USB dla PC
11 Gniazdo RS
podłączenia PC
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Ustawienie daty i czasu
• Wybierz w menu głównym klawisz "CZAS" i
włóŜ zieloną kartę (klucz) oddania wyników do
pola czytającego.

• Klawiszem "CZAS UST" moŜesz ustawić
ręcznie czas BENZING ClubSystemu.
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232

(COM-Port)

do

Informacja o systemie
• Wybierz klawisz "INFO", gdy chcesz
wyświetlić informacje o Twoim BENZING
ClubSystem.
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12 Gniazdo drukarki standardowej (szer.)
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Wybór języka i modułu
• Wybierz w menu głównym zielony klawisz
"KONFIG".

• Wybierz klawisz "JĘZYK" by zmienić
aktualny język menu.

4.
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• Do zmiany pozycji kursora (=) i cyfry w
pozycji kursora uŜyj klawiszy
, ,
i
.
Ustawienia GPS

13 Gniazdo zegara radiowego lub GPS
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• Klawiszem "MODUŁ" moŜna deaktywować
pole czytające CAN lub port drukarki (np.
dla przeprowadzenia Updat).

7 Regulator głośności sygnału dźwiękowego
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• Poruszając się klawiszami kursora (
) wybierz szukany język, a następnie
wciśnij dla zaakceptowania zielony klawisz
"OK.”

• Wybierz w menu klawisz "CZAS" i
"RCL/GPS" by wybrać właściwy, zewnętrzny
zegar (radiowy lub GPS).
• Zielonym klawiszem "TOLERAN" moŜesz
dostosować róŜnicę czasową GPS (czas
londyński) do czasu lokalnego. RóŜnica ta
zostanie wyświetlona w wyświetleniu
głównym obok symbolu satelity (dla czasu
warszawskiego są to +2 godziny.
Uwaga: Ze względu na lokalne przepisy, niektóre funkcje
czasu mogą być deaktywowane.

WaŜne wskazówki!
JeŜeli BENZING ClubSystem zostanie odłączony
od napięcia, jego wewnętrzny zegar zachowuje
punktualność przez min. 2 tygodnie.

!

Zawsze sprawdzaj, czy wyświetlany czas i data
są właściwe. Wyświetlany czas, to czas, na jaki
zostaną ustawione podłączone zegary lub według
którego będzie sprawdzana ich tolerancja!
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