BENZING Express G2
Club Mode - w punkcie wkładań
Podłączanie BENZING Express G2 w punkcie wkładań.

Menu Główne

1.
2.
3.

W Menu Głównym do wyboru jest kilka podrzędnych menu. Wszystkie
moŜliwości wyboru menu podrzędnego pokazane są w Menu Głównym.

Podłącz BENZING Express G2 (A) przewodem (C) do zestawu punktu wkładań BENZING ClubSystem (B).
Podłącz zasilacz (D) do zastawu punktu wkładań BENZING ClubSystem (B).

2. WKŁADANIE
Wszystkie gołębie, które maja wziąć udział w locie, muszą zostać
najpierw zapisane w klubie. Kiedy to menu zostaje wybrane, na
wyświetlaczu pojawia się prośba o autoryzację karty.

WłóŜ zasilacz (D) do gniazdka sieciowego 230V..

Środkowe
przyciski
poruszanie się po menu.

umoŜliwiają
Przytrzymaj kartę autoryzacyjną nad anteną BENZING ClubSystem. Po
poprawnej autoryzacji numery lotów pojawią się na wyświetlaczu.

A

Zegar BENZING Express G2

B

Zestaw punktu wkładań BENZING ClubSystem

C

Przewód 1.5 m

Aktualnie wybrane menu zawsze wyświetlane jest na środku
wyświetlacza, a takŜe oznaczone jest ramką.
Kursor/Wybrany lot

D

Zasilacz

E

Komputer PC z oprogramowaniem

F

Drukarka

G

Zegar radiowy (“satelitarny”)

Po przyciśnięciu zielonego przycisku (haczyk) wybrane menu
otworzy się. "Haczyk" ogólnie uŜywany jest jako przycisk
słuŜący do zatwierdzania wszelakich operacji.
Zakończony lot

Czerwony przycisk (strzałka wstecz) uŜywany jest do
przerywania i anulowania wszelakich operacji na urządzeniu.

Start

1. PC COMM

Po podłączeniu do sieci na wyświetlaczu BENZING Express G2 pokaŜe
się logo firmy BENZING wraz z informacją o zainstalowanej wersji
oprogramowania. With the connected BENZING ClubSystem the
BENZING Express G2 switches into the club mode and shows the main menu:
Aktualne Menu

Wybierany lot oznaczony jest pełnym prostokątem. Kropkowany
prostokąt oznacza lot, na który gołębie zostały juŜ włoŜone lub
oznacza, Ŝe lot został zatrzymany i wyniki oddane, ale nie został
jeszcze zwolniony. Aby tak oznaczony lot zwolnić (usunąć) naciśnij i
trzymaj przez 5 sekund zielony przycisk.

Czas

Aby zapisać gołębia na lot naleŜy wybrać
numer
lotu
dwoma
środkowymi
przyciskami i potwierdzić wybór zielonym
przyciskiem.

Sekwencja akcji dla lotu gołębi:
Przy uŜyciu pierwszego pod-menu (PC COMM) moŜemu połączyć
urządzenie z komputerem PC. Po przyciśnięciu zielonego przycisku
(haczyk) BENZING Express G2 przełącza się w tryb komunikacji z
komputerem.

Na wyświetlaczu pojawi się data i czas ustawione na urządzeniu
BENZING ClubSystem lub data i czas zegara radiowego.
Wybrany lot
Data i czas BENZING
ClubSystem lub czas radiowy

Wyświetlacz Informacji

Pokazuje roŜnicę czasu
między BENZING Express G2
a czasem klubowym.
Przyciski

Aktualne Menu:

Wyświetla nazwę wybranego Menu.

Czas:

Pokazuje aktualny czas. NaleŜy uwaŜać, by
godzina była zawsze poprawna

Wyświetlacz Informacji: W tym miejscu wyświetlają się wszystkie

informacje potrzebne uŜytkownikowi.
Przyciski:

"
"

Teraz z BENZING Express G2 moŜe być uŜyte oprogramowanie
klubowe w celu zliczenia gołębi lub przesłania wyników lotu do
komputera.

Po przyciśnięciu czerwonego przycisku
połączenie z komputerem zostanie zerwane.

": Czas podłączonego BENZING ClubSystem
": Czas zsynchronizowany z GPS lub zegarem radiowym

Jeśli Ŝaden z lotów się aktualnie nie odbywa BENZING Express G2
automatycznie synchronizuje się z podanym czasem klubowym. Czas i
róŜnica są podane tylko w celach informacyjnych.

Potwierdź zielonym przyciskiem

Funkcje 4 przycisków BENZING Express G2
zmieniają się w zaleŜności od wybranego menu.
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BENZING Express G2
Club Mode - w punkcie wkładań
Następnie przytrzymaj obrączkę chipową gołębia, który ma być
zapisany nad anteną BENZING ClubSystem. Gołąb zostaje zapisany na
lot a na wyświetlaczu pojawią się o nim informacje..
Kraj

Klub

Rok

Numer Gołębia

Płeć

Data i czas zapisania

3. ODDAWANIE WYNIKÓW

4. DRUKOWANIE

5. CZAS CAN

Po zakończeniu lotu lista wyników moŜe zostać wydrukowana do wglądu
w klubie.
Przy wybieraniu menu Oddawania wyników karta autoryzacji musi być
przytrzymana nad anteną BENZING Club System. Następnie na
wyświetlaczu pojawi się lista lotów, które mogą zostać oddane, tak
samo jak w przypadku wkładania gołęci (zobacz takŜe w punkcie 2).

Przy uŜyciu tego menu moŜliwe jest wydrukowanie listy wszystkich
przypisanych do BENZING Express G2 gołębi, list zapisanych na lot
gołębi, a takŜe listy z poszczególnych oddanych lotów.
Po wybraniu menu "4. Drukowanie" na wyświetlaczu pojawią się
następujące pod-menu.

Jeśli Ŝaden zewnętrzny zegar (radiowy lub zegar GPS) nie jest
podłączony do BENZING ClubSystem, to czas tego urządzenia moŜe
zostać ustawiony ręcznie przy pomocy BENZING Express G2.
Wybierz menu "5. CZAS CAN" a na wyświetlaczu pojawi się aktualna
data i czas Benzing ClubSystem.

Wybierz lot do oddania przy pomocy dwóch
środkowych przycisków. Wybrany lot
oznaczony jest pełnym prostokątem.

UŜyj dwóch środkowych przycisków by
wybrać listę do wydruku.

Przy uŜyciu zielonego przycisku moŜliwa
jest zmiana daty i czasu. Pojawi się teŜ
kursor.

Liczba gołębi w locie
Wybrany lot

Wciśnij ten przycisk na 3 sekundy, by zakończyć wkładanie i
rozpocząć wybrany lot. Więcej gołębi nie będzie moŜna włoŜyć.

Naciśnij
zielony
potwierdzenia.
Lista wkładania jest drukowana,, a następnie pokazuje
się znów menu główne.
Lista wkładania nie jest drukowana,, a następnie
pokazuje się znów menu główne.

Po wybraniu tej opcji gołębie mogą zostać ponownie
zarejestrowane. Oznacza to, Ŝe wszystkie gołębie
zarejestrowane w BENZING EXPRESS G2 mogą zostać
przypisane do nowej obrączki chipowej. Po przyciśnięciu tego
przycisku naleŜy przytrzymać kartę autoryzacji nad anteną
BENZING ClubSystem. Następnie na wyświetlaczu pojawią się
wszystkie zarejestrowane w urządzeniu gołębie.

w

celu

Pojawi się czas podłączonego BENZING ClubSystem lub zegara
radiowego.

1. LISTA PRZYPISANYCH URZĄDZENIU GOŁĘBI
Listy przypisanych gołębi mogą być wydrukowane bezpośrednio. Przy
wybieraniu tego menu zielony przycisk zmienia się na symbol drukarki.
Naciśniej zielony przycisk by wydrukować listę wszystkich przypisanych
do BENZING Express G2 gołębi.

Data i czas BENZING
ClubSystem lub czas radiowy
Pokazuje roŜnicę czasu
między BENZING Express G2
a czasem klubowym.

"
"

Po naciścnięciu zielonego przycisku lista
wszystkich dostępnych lotów pojawi się na
wyświetlaczu.

": Czas podłączonego BENZING ClubSystem
": Czas zsynchronizowany z GPS lub zegarem radiowym

Liczba nad kursorem
zwiększona/zmniejszona
środkowych przycisków.

moŜe
przy

zostać
uŜyciu

Kursor przesunie się w prawo
naciśnięciu zielonego przycisku.

po

Naciśnij i trzymaj 3 sekundy ten przycisk, aby zakończyć lot.
Po osiągnięciu przez kursor ostatniej pozycji (sekundy) i po naciśnięciu
zielonego przycisku (symbol " ") zmieniona data i czas zostają
zapisane w BENZING ClubSystem.



Lista oddania wyników nie zostanie wydrukowana, a
następnie pokazuje się znów menu główne.
Uwaga: Listy zakończonych lotów zapisywane są w pamięci BENZING
Express G2 i mogą być wydrukowane przy uŜyciu menu "DRUKOWANIE"
Po oddaniu wyników i zatrzymaniu lotu, moŜe on zostać wyczyszczony
(przez hodowcę lub w klubie). Gołębie zapisane do danego lotu mogą
być dostępne do zapisywania w innych lotach tylko po wyczyszczeniu go.
By wysłać wyniki lotu na komputer PC naleŜy uŜyć menu "1. PC COMM".
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Pozycja kursora

2. LISTY ZAPISANCYH NA LOT GOŁĘBI
Dla kaŜdego lotu stworzona jest lista zapisanych na lot gołębi.

Wybierz lot uŜywając dwóch środkowych
przycisków.

6. INFORMACJE KLUBOWE

Wydrukuj listę gołębi zapisanych na lot
poprzez naciśnięcie zielonego przycisku
(symbol drukarki).

W tym menu Benzing Express G2 odczytuje numer seryjny oraz wersje
oprogramowania podłączonych urządzeń (BENZING ClubSystem,
BENZING clubPOINT, antena klubowa itp.). Informacje podane są na
wyświetlaczu.

Lista oddania wyników zostanie wydrukowana, a
następnie pokazuje się znów menu główne.

Wybierz gołębia, który ma być ponownie zarejestrowany
uŜywając dwóch środkowych przycisków i potwierdź wybór
przyciskiem zielonym. BENZING Express G2 poprosi teraz o
przytrzymanie obrączki chipowej ponad anteną BENZING
ClubSystem. Jeśli obrączka zostanie wykryta, wybrany gołąb
zostanie przypisany do nowej obrączki.

DD = Dzień, MM = Miiesiąc
RR = Rok, go = Godzina,
mi = Miinuty, se = Sekundy

Wybrany Lot

Uwaga: Listy wpisanych na lot gołębi zapisywane są w pamięci
BENZING Express G2 i mogą być wydrukowane przy uŜyciu menu
"DRUKOWANIE"
Po naciśnięciu tego przycisku zapisywanie zostaje przerwane,
jednak nie zostaje zakończone ostatecznie. BENZING Express
G2 wraca do głównego menu Koszowania. Dzięki temu w
kaŜdej chwili na lot moŜna zapisać więcej gołębi.

przycisk

3. LISTY ODDANYCH LOTÓW
Lista z kaŜdego oddanego lotu moŜe zostać wydrukowana. Listy te
zawierają wyniki lotu wraz z czasem przybycia gołębia. Na
wyświetlaczu pojawi się lista oddanych lotów, których wyniki moŜemy
wydrukować. Lot musi zostać zaznaczony, a lista wyników moŜe być
wydrukowana po naciśnięciu zielonego przycisku (symbol drukarki).
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