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Geral

3.

Esta é uma descrição curta a começar com o Sistema Club
BENZING. Este dispositivo combina as funcionalidades do
clube que a velha antena CAN e o clubPOINT em uma
única unidade.
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O uso dos pulsos de disparo permanence totalmente na
mesma assim com os conjuntos velhos do clube. Para
mais informações, por favor consulte os manuais do clube
BENZING.

Conexão do BENZING ClubSystem
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Funções

Começar e Menu Principal
Ligue o ClubSistema BENZING à fonte de alimentação. Após
uma curta verificação do sistema verá o ecran preincipal com
data e hora actual.
O símbolo da antenna indica que um radio
ou pulso de disparo do GPS estão ligados.
O número mostra o offset do tempo do
rádio de pulso de disparo ou pulso de
disparo GPS. Se não houver nenhum sinal
de radio ou GPS disponível, este símbolo
piscará.

Teclas do Menu
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Teclas casa (voltar ao ecran principal)
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Teclas Cursor para navegação
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Status da Luz
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Canal PMDIN para ligar os relógios BENZING
(BENZING M1, atis TOP, EXPRESS)
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Ajuste de volume para beeper
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Tomada para fontes de alimentação 12 V
BENZING

Informação do sistema

Reservado para futures aplicações

• No menu principal pressione o botão vermelho

10 USB interface ligação do PC
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• Pressione o botão verde "MENU" para abrir o
menu principal do Clubsistema BENZING.

"INFO" para mostrar a informação sobre o seu
ClubSistema BENZING.

13 Tomada para ligar pulso de disparo de relógio
ou pulso de disparo GPS

Ajustes de modalidade e selecção de idioma
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Ajuste Data e Hora
• No menu principal pressione o botão azul
“HORA” e segure a tecla AVALIAÇÃO à antena 1

• Com o botão "AJU HORA" pode ajustar a hora
manualmente com o ClubSistema BENZING.

• Para mudar a posição do cursor (=) e o
número da posição dos botões dos cursores
,
, e .
Ajustes do GPS

12 Ligação para impressoras paralelas standard
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• Com o botão "MODO" pode desactivar a
impressora ou porta CAN do clubsistema
BENZING (ex. Para atis TOP updates)

Menu Principal

11 RS 232 interface (porto COM) ligação do PC
9

) para mover
o cursor para o idioma que quer ajustar e
pressione o botão verde"OK" para confirmar.

Estes dois símbolos indica se a porta CAN
ou de impressora estão desactivados (ver
“Ajustes de Modalidade” .
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• Use os botões cursores (

• No menu principal pressione o botão verde
"SISTEMA".
• Pressione o botão azul "LINGUA" para mudar
exibição do idioma.

• No menu "HORA" pressione o botão vermelho
"RCL/GPS" para seleccionar que tipo de pulso de
disparoof externo él igado (GPS ou Relógio
Radio).
• Com o botão verde "OFFSET" pode definir o
offset da hora do pulso de disparo do GPS
clock para hora local. O offset da hora será
indicado na janela principal.
Nota: É possivel que determinadas funções de tempo são
desactivadas, devido às limitações regionais.
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Avisos importantes
A hora interna do ClubSistema da BENZING irá
prender de verdade durante 2 semanas, memso
se o Clube Sistema BENZING ficar desligado da
fonte de alimentação.

!

Certifique-se que a exibição dadata e hora está
sempre correcta. A hora indicada dos pulsos de
disparo começam a sincronizar e a comparar!
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