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1.

Prefata

3.

Mai jos va prezentam o scurta descriere pentru a va
familiariza cu noul sistem de club de la BENZING. Acest
dispozitiv combina facilitatile si functiile modelului vechi
intr-o singura unitate.

2.

Folosirea ceasurilor la club se face aplicand aceleasi reguli
ca la vechiul sistem. Pentru mai multe informatii va rugam
sa cititi manualele de instructiuni pentru club M1 si
EXPRESS.

Principalele functii

Pornirea si Meniul Principal
Conectati sistemul BENZING la alimentare. Dupa o
verificare scurta, sistemul va afisa meniul principal cu
data si ora curenta.
Acest simbol indica faptul ca la sistem
este conectat un ceas radio sau ceas
GPS. In acest caz setarea orei se va
face automat. Daca nu este semnal la
ceasul radio sau GPS acest simbol
este intermitent.

Componentele dispozitivului de Club Benzing
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1 Antena de imbarcare pt. citirea senzorilor

Acest simbol indica faptul ca antena
de club sau imprimanta sunt
dezactivate. (vezi "MOD FUNC").

2 Butoanele meniului
3 Butonul home (inapoi la meniul principal)
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4 Taste pentru navigare prin meniu

Meniul Principal

5 Led verde

• Apasa butonul “SISTEM” pentru a intra in
meniul principal.

6 Port PMDIN pentru a conecta ceasurile
BENZING (BENZING M1, EXPRESS)
7 Potentiometru pentru volum
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8 Alimentare 12V
9 Mufa de rezerva pt. aplicatii viitoare
10 Interfata USB pentru computer
11 Interfata RS 232 (port COM) pentru
computer
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• Prin apasarea butonului “INFO” se pot
vizualiza informatii despre sistemul de
club BENZING.

12 Port paralel pentru imprimanta
13

• Daca se apasa butonul verde “MOD
FUNC” se poate activa sau dezactiva
antenna de imbarcare sau imprimanta.
Setarea Datei si Orei
• In meniul principal apasa butonul ”ORA"
Autorizare operatiunii se face doar cu cheia
de autorizare Verde 1 .

• Daca se apasa butonul albastru “SET
ORA” se poate seta ora sitemului de club
manual. Doar in cazuri de urgenta cand
nu functioneaza Ceasul Radio sau Ceasul
GPS!

Meniul Informatii
• Pentru a schimba pozitia cursorului (=) si
numerele se folosesc tastele
,
, ,
.
Setari GPS

13 Port pentru Ceas Radio sau Ceas GPS
8

• Folositi butoanele (
) pentru a
selecta limba dorita si apasati butonul
verde "OK" pentru confirmare.

Alegerea Limbii si Modalitatii de Functionare
• In meniul principal apasati butonul verde
“SISTEM”.

• Se selecteaza butonul “ORA” si dupa
aceea se apasa butonul “RCL/GPS” pentru
a selecta tipul de ceas extern Ceas radio
sau Ceasl GPS.
• Prin apasarea butonului “MERIDIAN” se
defineste ora exacta a Romaniei fata de
GMT sau CET.

• Apasati butonul albastru “LIMBA” pentru
setarea limbii.

4.
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Nota: Este posibil ca aceasta functie sa fie dezactivata
datorita restrictiilor regionale.

Informatii importante
Ceasul intern al sistemului, in cazul cand nu se
foloseste ceas radio sau ceas GPS, functioneaza
cu precizie daca se alimenteaza sistemul la curent
o data la doua saptamani.
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Asigurativa ca ora indicata de sistemul de club
este intotdeauna corecta. Ceasurile M1 si
EXPRESS se sincronizeaza preluand
ora
sistemului de club!
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