Të njihemi me njësinë “BENZING ClubSystem”
1.

Të përgjithshme

3.

Ky ështe një përshkrim i shkurtër për tu njohur me
njësinë “BENZING ClubSystem”. Kjo pajisje bashkon të
gjitha funksionet e shperndara të mëparëshme në një
njësi të vetme.

2.

Përdorimi i orave nga rritësit mbetet krejtësisht si sistemi i
mëparshëm. Për më tëpër informacione referojuni
manualeve për njësinë “BENZING club”.

Funksionet

Fillimi dhe Menuja kryesore
Lidh njësinë “BENZING ClubSystem” me burimin e rrymës.
Pas një kontrolli të shkurtër ju do të shihni në ekranin
kryesor orë dhe datën aktuale.
Simboli I antenës tregon që një
orë “Radio” ose “GPS” është lidhur.
Numri tregon kohën e orës
“Radio” ose “GPS”. N.q.s nuk ka
ndonjë sinjal të vlefshëm të ores
atëhere simboli do të fleshojë.

Lidhje të BENZING ClubSystem
1

2

1 Vendi ku lexohen Chip-at.

Këto dy simbole tregojnë n.q.s hyrjet
“CAN” ose printer janë ç’aktivizuar.

2 Butonat e Menusë
6

7

3 Butoni që të kthen në menunë kryesore

Menuja kryesore

4 Butonat kursor për navigimin

• Shtyp butonin “jeshil” "MENU" për hapjen
e menusë kryesore “BENZING ClubSystem”.

5 Dritat e statusit
6 Hyrja “PMDIN” për
“BENZING” ( M1, G2)

3
4
5

të

lidhur

orat

10

11

12

8 Hyrja 12 V për burimin e energjisë

Informacioni i Sistemit

9 Reservuar për aplikimet e mëtejshme

• Në menunë kryesore shtypni butonin “e
kuq” "INFORMAC" që të shihni në ekran
informacionin për “BENZING ClubSystem”.

13

11 Hyrje “RS 232” (COM port) për lidhjen me
kompiuterin

14

13 Hyrja për orën “Radio” ose “GPS”
9

10

11

Vendosja e dates dhe orës
• Në menunë kryesore shtypni butonin “blu”
"KOHA" dhe mbani shtypur butonin
“Vleresimi” te antena 1 .

• Me butonin “VE KOHEN” ju mund të
vendosni vetë orën e BENZING ClubSystem.

12

13

• Për ndryshimin e pozicionin e kursorit (=)
dhe numrin në pozicionin e kursorit
perdorni butonat
, , dhe .
Parametrat GPS

12 Lidhje për lidhjen e printerave paralel
8

• Me butonin "MENYRA” ju mund të
ç’aktivizoni daljen “Printer” ose “CAN” të
njësisë “BENZING ClubSystem”.

7 Përzgjedhsi I Volumit për beeper-in

10 Hyrje USB për tu lidhur me kompiuterin
9

• Përdorni butonat kursor (
) për të
lëvizur te gjuha që doni të vendosni dhe
shtypni butonin “jeshil” "OK" për të
konfirmuar.

Përzgjedhja e gjuhës dhe parametrat
• Në menunë kryesore shtypni butonin
“Jeshil” "SISTEMI".
• Shtypni butonin blu "GJUHA" për të
ndryshuar gjuha e ekranit.

• Në menunë"ORA" shtypni butonin e “Kuq”
"RCL/GPS" për të zgjedhur çfarë ore të
jashtëme do lidhet (orë GPS ose Radio).
• Me butonin “jeshil” "Fillimi" ju mund të
vendosni kohën e orës “GPS” sipas orës
lokale. Koha e “fillimi-t” do të shfaqet në
drtaren kryesore.
Shënim: Është e mundur që disa funksione të kohës janë
të ç’aktivizuar për shkak të kufizimeve rajonale.

4.

!
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Shënime të rëndësishme
Ora e vendosur në njësinë “BENZING
ClubSystem” do të qëndrojë ekzakt dhe e pa
ndryshushme për 2 javë edhe n.q.s njësia
shkëputet nga burimi I rrymës.

!

Sigurohuni data dhe ora e shfaqur në ekran të
jetë gjithnjë ekzakt sepse me këtë orë
sinkronizohen të gjitha orët e tjera dhe do të
kryhen llogaritjet e garës.
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