BENZING Express G2
Club Mode – v místě nasazování a odevzdání výsledků
Připojení BENZING Express G2 v klubu.
1.
2.
3.

Základní menu
Hlavní menu nám dává několik nabídek. Všechny možnosti se nám
graficky znázorňují.

Připoj BENZING Express G2 (A) kabelem (C) k sestavě BENZING ClubSystem (B).
Připoj trafo (D) k sestavě BENZING ClubSystem (B).
Připoj trafo do zásuvky el. proudu 220V

2. Nasazovnání
Všichni holubi připravení na závod byli jž přiřazeni za pomoci PC. Při
nasazování vybereme výše uvedené menu a na displeji se nám objeví
pokyn o odemknutí matky žlutým klíčem.

Středová tlačítka nám umožňují pohyb v
menu.

A

Hodiny BENZING Express G2

B

Sestava BENZING ClubSystem

C

Připojovací kabel

D

Trafo

E

PC s odp. programem

F

Tiskarna

G

Radiové hodiny /Frankfurt/

Aktualní výběr je vždy vprostřed displeje a v rámečku.

Přidržte klíč nad anténou BENZING ClubSystem. Po autorizaci se nám
objeví nabídka závodů.

Vybraný závod

Po stisknutí zeleného tlačítka (háček) se nám otevře vybrané
menu. Háček se všeobecne používá k potvzování
požadovaných operací.
Ukončený závod

Čerené tlačítko užíváme pro přerušování a anulování operací.
(otočená šipka)

Start

Vybraný závod je v plném rámečku. Závod označený tečkovaným
rámečkem byl již ukončen a vytištěn, ale nebyl smazán. Pro odstranění
závodu přidržte zelené tlačítko na dobu 5 vteřin.

K nasazení holubů na závod je nutno
vybrat středovými tlačítky číslo závodu a
potvrdit zeleným tlačítkem.

1. PC Comm

Po připojení k el. síti se na displeji objeví logo firmy BENZING a
informace o nainstalované verzi.
Aktuální Menu

Fáze závodu holubů:
Při vstupu do prvního podmenu (PC COMM) musíme propojit kabelem
PC, BENZING ClubSystem a hodiny G2. Po stisknutí zeleného tlačítka
(haček), se BENZING Express G2 přepne do komunikace s PC.

Cas

Na displeji se objeví datum I čas nastavený v BENZING ClubSystem
nebo radiových hodin.
Vybraný závod

Dolétlí holubi

Displeji

Datum a čas v BENZING
ClubSystem nebo rad. hodinách

Aktivní závod

Tlačítka

Ukazuje rozchod času mezi
BENZING Express G2 a
klubovým časem.

Odevzdání výsledků

Konstatovani

Aktualní Menu:

Ukazuje aktuální menu.

Čas:

Ukazuje aktuální čas. Je nutné zkontrolovat
správnost.

Displej

Zde se objevují všechny informace potřebné pro
chovatele.

Tlačítka:

Všechny funkce ovládají 4 tlačítka měnící se k
vybranému menuo menu.
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Ukončení závodu

Přiřazování čipů
Odevzdání výsledků
přes PC (optional)

Vymazání závodu

Při tomto propojení můžeme za pomoci programu PIDEXX vytvářet
evidenci, přiřazovat čipy, provádět změny v hodinách. Můžeme
přenášet data závodu do PC.

"
"

": Čas připojeného BENZING ClubSystem
": Synchronizovaný čas s GPS nebo radiovými hodinami

Pokud neprobíhá žádný závod, BENZING Express G2 se automaticky
synchronizuje s připojeným klubovým časem.
Po stisknutí červeného tlačítka se nám
komunikace s PC přeruší.
Potvrďte zeleným tlačítkem
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BENZING Express G2
Club Mode – v místě nasazení a odevzdání výsledků
Přidržte čip nad BENZING ClubSystem a požadovaný holub se zapíše
do hodin G2 a je nasazen. Na displeji se objeví informace o něm.
Stejně pokračujte s dalším holubem.
Stát

Klub

Rok

Číslo holuba

Pohlaví

3. Odevzdání výsledků

4. Tisk

5. Čas (CAN TIME)

Po ukončení závodu musí být protocol vytištěn v klubu.
Propojte BENZING Express G2, BENZING Club System, tiskárnu a
radiové hodiny. Matku odemkněte zeleným klíčem. Vyberte závod, který
chcete ukončit a vytisknout.

Při využití tohoto menu můžeme vytisknout všchny holuby
zaregistrované v Express G2 gołębi, nasazovací a vyhodnocovací
protokoly předchozích závodů.
Po vybrání tisku se nám na displeji objeví níže uvedené pod-menu.

BENZING Express G2 nám umožňuje nastavení času v BENZING
ClubSystem, pokud nejsou připojeny radiové hodiny. Čas může být
nastaven ručně..
Vyberte menu “5 Čas” a na displeji se objeví aktualní datum a čas v
Benzing ClubSystem.

Za pomoci středových tlačítek vyberte
protocol tisku.

Po stisknutí zeleného tlačítka je možná
změna data a času. Objeví se kurzor
nastavení.

Datum a čas zápisu
Pořadí holuba na protokolu
Vybraný úkon

Přidržte tlačítko na 3 vteřiny, nasazování je ukončeno a další
holuby není již možné nasadit.
Výběr provádíme za pomoci středových
tlačítek.

Potvrdíme zeleným tlačítkem.
Protokol nasazování je vytištěn a na displeji se znovu
objeví hlavní menu.

Na displeji je objeví čas připojených hodin G2 a čas na BENZING
ClubSystem nebo radiových hodinách.
Vybraný závodt

Protokol nasazování není vytištěn a na displeji se znovu
objeví hlavní menu.

Datum a čas BENZING
ClubSystem nebo radiových
hodin.
Rozchod hodin mezi BENZING
Express G2 a klubovým
časem.

Upozornění: Protokoly holubů zapsaných na závod mohou být
vytištěny z paměti BENZING Express G2 při použití menu "TISK"
Po stisknutí tohoto tlačítka zápis holubů přerušíte, ale
nasazování není ukončeno. BENZING Express G2 se vrací do
menu nasazování. K závodu se můžete vrátit a nasazování
dokončit.

"
"

1. Protokol zaregistrovaných holubů
Po vybrání tohoto menu zeleným tlačítkem se nám ukáže symbol
tiskárny. Stiskněte zelené tlačítko ještě jednou a vytiskne se vám
protokol přiřazených holubů z G2.

DD = Dzień, MM = Miiesiąc
YY = Rok, Ho Godzina,
mi= Miinuty, se= Sekundy
Pozycja kursora

2. Protokoly nasazených holubů
U každého závodu je uložen protokol nasazených holubů.

Středovými tlačítky nastavíme datum I
čas.

Po stisknutí zeleného tlačítka se nám na
displeji objeví dostupné závody.

Kurzor posunujeme za pomoci zeleného
tlačítka.

": Čas připojené BENZING ClubSystem
": Čas synchronizovaný s GPS nebo radiovými hodinami

Přidržte tlačítko na 3 vteřiny, závod je ukončen.

Po potvrzení poslední pozice (vteřiny) a ještě jednom potvrzení
zeleným tlačítkem (symbol " ") se nám nastaví čas v BENZING

Po vybrání této ikony můžete vyměnit vadný nebo stracený čip
holubovi, který je v evidenci BENZING EXPRESS G2. Přidržte
klíč nad anténou BENZING ClubSystem. Následně se na displeji
objeví evidence zaregistrovaných holubů.



ClubSystem.
Za použití středových tlačítek vyber závod.

6. Club Info
Protokol závodu je vytištěn a na displeji se znovu objeví
hlavní menu.

Za pomoci středových tlačítek vyberte holuba u kterého má
proběhnout výměna čipu. Pokud jsme holuba našli, potvrdíme
zeleným tlčítkem. BENZING Express G2 vas vyzve k přidržení
čipu nad anténou BENZING ClubSystem. Po přidržení se nový
čip připíše k evidovanému holubovi.
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Protokol závodu není vytištěn a na displeji se znovu
objeví hlavní menu.
Uwaga: Protokol ukončených závodů je uložen v paměti BENZING
Express G2štěn za pomoci menu "TISK"
Po odevzdání výsledků nebo ukončení závodu můžeme závod vymazat.
(v klubu nebo doma). Jednotlivý holub může být zapsán pouze v
jednom závodě. Na vice závodů není vpuštěn do systemu.
Pro odevzdání výsledků závodu do PC musíme zvolit menu "1. PC COMM".

Po vybrání tohoto menu zeleným tlačítkem
se nám ukáže symbol tiskárny. Stiskněte
zelené tlačítko ještě jednou a vytiskne se
vám protokol nasazení z G2.

V menu KLUB INFO se nám objeví všechny informace o BENZING
ClubSystem, BENZING clubPOINT, antena klubowa atd.). Informace
podává displej BENZING Express G2.

3. Protokol závodu
Protokol doletu holubů může být znovu vytištěn. Na displeji se nám
objeví ukončené závody. Po vybrání tohoto menu zeleným tlačítkem se
nám ukáže symbol tiskárny. Stiskněte zelené tlačítko ještě jednou a
vytiskne se vám protokol závodu z G2.
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