Začíname pracovať s BENZING Klubovým Systémom
1.

Úvod

3.

Toto je krátky popis klubového systému BENZING
ClubSystem. Toto zariadenie spája matku CAN a ClubPoint
do jedného jediného zariadenia.

2.

Ovládanie je úplne také isté ako s predošlými klubovými
systémami. Prosím, pozrite manuál ku Vášmu klubovému
systému.

Funkcie

Uvedenie do prevádzky a hlavná obrazovka
Pripojte BENZING klubový systém na napätie. Po krátkej
kontrole systému sa objaví hlavná obrazovka s aktuálnym
dátumom a časom.
Tento symbol indikuje pripojené
rádiohodiny. V tomto prípade bude čas a
dátum nastavený automaticky. Ak tento
indikátor bliká, rádiohodiny nie sú
pripojené alebo nie je prítomný signál.

Popis jednotlivých častí klubového systému BENZING ClubSystem
1

2

1 Vstavaná matka CAN

Tieto dva symboly indikujú činnosť matky
a rozhrania pre tlačiareň. (pozri
nastavenia režimu).

2 Tlačidlá MENU
6

3 Tlačidlo na návrat na zákl. obrazovku

Hlavné menu

4 Kurzorové tlačidlá

• Stlačte zelené tlačidlo "MENU" pre otvorenie
hlavného menu klubového systému.

5 Indikátor činnosti
7
3
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8 Napájací konektor pre 12 V

Systémové informácie

9 Rezervované pre budúce zariadenia

• V hlavnom menu stlačte červené tlačidlo
“INFO” a zobrazia sa informácie o klubovom
systéme.

11 Sériové rozhranie pre komunikáciu s PC
(RS 232)
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• V hlavnom menu stlačte modré tlačidlo
"CAS" a priložte zelený kľúč k vstavanej
matke. 1
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• Pre voľbu čisla použite tlačidlá
a
.
Použite tlačidlá a
pre pohyb kurzoru
doľava a doprava.
Nastavenie GPS

12 Paralelné rozhranie pre tlačiareň
13 Pre pripojenie rádiohodín
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Nastavenie dátumu a času

• V hlavnom menu stlačte modré tlačidlo
"NAST.CAS".

6 PMDIN prípojka pre pripojenie hodín
BENZING (atisTOP, EXPRESS, M1)

10 USB rozhranie pre komunikáciu s PC
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• Pomocou tlačidla "REZIM" môžete
deaktivovať matku BENZING ClubSystem-u
(napr. pri aktualizácii hodín atis TOP)

7 Ovládač hlasitosti reproduktora
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• Použite tlačidlá (
) pre označenie
jazyka, ktorý chcete zvoliť a stlačte zelené
tlačidlo “OK” pre potvrdenie Vašej voľby.

Voľba jazyka a nastavenia režimu
• V hlavnom menu stlačte tlačidlo "SYSTEM".
• Stlačte modré tlačidlo "JAZYK" pre zmenu
jazyka.

• V menu "CAS" stlačte červené tlačidlo
"RCL/GPS" pre voľbu typu pripojených
hodín (GPS alebo rádiohodiny).
• Pomocou zeleného tlačidla "OFFSET" je
možné zmeniť časový rozdiel GPS hodín
na správny lokálny čas. Tento rozdiel sa
bude zobrazovať na hlavnom displeji.
Poznámka: Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícií
vzhľadom na regionálne obmedzenia.

4.
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Dôležité upozornenia
Vnútorné hodiny klubového systému budú
správne bez napájania asi po dobu 2 týždňov. Po
tomto čase je nutné pripojiť klubový systém ku
napájaniu.

!

Uistite sa, že čas a dátum zobrazený na displayi
musí byť vždy správny! Preto občas porovnajte
čas na displayi a čas v rádiohodinách.

Strana 1 / 1

