BENZING Express G2
Kulüp Modu
BENZING Express G2’ nin kulübe bağlantısı

Ana Menü

1.
2.
3.

Ana menü içerisinde birçok menü öğesi seçilebilir. Bu menü öğeleri
menü çubuğunda grafik şeklinde gösterilir.

BENZING Express G2 (A) cihazını bağlantı kablosu (C) ile BENZING ClubSystem (B) sistemine bağlayın.
Güç kaynağı birimini (D) BENZING ClubSystem (B) sistemine takın.
Güç kaynağını (D) ana şaltere bağlayın.

2. YAKALAMA
Bir yarışmaya katılacak olan tüm güvercinler öncelikle bu yarış için
kulüpte tutulmalıdır. Bu menü öğesi seçildiğinde, ekranda yetkilendirme
kartını okuyacak bilgiyi gösterir.

Orta
tuşlarla
gezinebilirsiniz.

menü

çubuğunda
Yetkilendirme kartını BENZING ClubSystem sistemi anteninin üzerinde
tutun. Doğru yetkilendirmenin ardından ekranda rakamlar görünür.

A

BENZING Express G2 saat

B

BENZING ClubSystem sistemi

C

Kulüp kablosu 1.5m (4.5 fit)

D

Güç kaynağı birimi

E

Kulüp yazılımlı bilgisayar

F

Yazıcı

G

Radyo saati

Mevcut seçili menü öğesi daima ekranın ortasında gösterilir ve bir
çerçeve ile işaretlenir.

Kırmızı tuş ile (geri dönüş oku) ek ayarlar kapatılır ve ekranda
yine ana menü gösterilir. Geri dönüş tuşu genellikle bir girdiyi
ya da seçimi iptal etmek veya bir fonksiyon veya menüden
herhangi bir girdiyi kaydetmeden çıkmak için kullanılır.

Ana şaltere bağlandıktan sonra, BENZING Express G2 üzerinde kurulu
yazılım sürümü ile BENZING-Logosu ekranda görülür. Bağlanan
BENZING ClubSystem sistemi ile BENZING Express G2 kulüp moduna
geçer ve ana menüyü gösterir.

Güvercin yarışı faaliyeti dizisi

1. PC COMM
Đlk menü ile bilgisayar ile iletişim kurulabilir. Yeşil düğmeye bastığınızda
(ok işareti) BENZING Express G2 bilgisayarla iletişim moduna geçer.

Zaman

Değerlendirilmiş yarış
(yarış henüz silinmedi)

Seçilen yarış, yarış numarasının etrafında tam bir dikdörtgen ile
işaretlenir ya da noktalı bir yarış seçildiğinde (bakınız aşağıdaki açıklama)
dikdörtgenin sadece iki çizgisi tam dolu çizgi olarak gösterilir.
Yakalama sembolü olan noktalı bir dikdörtgen (yukarıdaki resimdeki
yarış “2” gibi) bu yarışa bazı güvercinlerinin zaten yakalandığını
göstermektedir. Noktalı bir dikdörtgen (yarış "7" gibi) bu yarışın
durdurulup değerlendirildiğini ancak henüz silinmediğini göstermektedir.
Değerlendirilmiş bir yarışı silmek için, bu yarışı seçin ve yeşil tuşu 3
saniye boyunca basılı tutun ("X" sembolü).
Bir güvercini bir yarışa tutmak için yarışı
imleç tuşları ile seçin. Seçimi yeşil tuşla
onaylayın.
Ekranda bağlı olan BENZING ClubSystem sisteminin ya da radyo
saatinin zaman ve tarihi gösterilir.

Bilgi alanı

Seçilen yarış

Düğmeler

BENZING ClubSystem ya da
radyo saatinin zaman ve
tarihi
Zaman sapması
Burada BENZING Express G2
zaman ile okunan kulüp
zamanı arasındaki fark görülür

Mevcut Menü:

Ekranda daima seçilen menü gösterilir.

Zaman:

Burada çalışma zamanı gösterilir. Bu zamanın
daima doğru olduğuna dikkat edin.

Bilgi alanı:

Burası, ekranda kullanıcı
gösterildiği ana alandır.

Düğmeler:

Tutulmuş güvercinlerle yarış
(tutma işlemi tamamlanmadı)

Yeşil tuşa bastığınızda (ok işareti) seçilen menü öğesi açılır. Bu
işaret genellikle bir girdi ya da seçimi onaylamak için “OK”
anahtarı olarak kullanılır.

Başlarken

Mevcut menü

Seçilen yarış (= imleç)

için tüm

Şimdi bilgisayarda çalışan kulüp yazılımı güvercinleri BENZING Express
G2 birleştirerek sonuçları BENZING Express G2 den bilgisayara
göndermek için kullanılabilir.

bilgilerin

Bu 4 BENZING Express G2 fonksiyon düğmeleri
mevcut durum ve menüye göre değişir.
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Kırmızı tuş ile bilgisayarla iletişim modu
durdurulabilir.

"
"

": Bağlı olan BENZING ClubSystem sisteminin saati
": GPS ya da radyo saati ile senkronize edilmiş zaman

Yarışın olmadığı zamanda BENZING Express G2 nin zamanı otomatik
olarak kulüp zamanı ile senkronize edilir. Başka zaman ve sapmalar
sadece bilgi amaçlı gösterilir.
Yeşil tuşla onaylayın.
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BENZING Express G2
Kulüp Modu
Şimdi, tutulacak olan güvercinlerin chip- halkalarını bir bir BENZING
ClubSystem anteninin üzerine tutun. Güvercinler yarışa tutulur ve her
bir güvercin için güvercin bilgisi gösterilmektedir.
Ülke

Kulüp

Yıl

Güvercin sayısı

Cinsiyet

Yakalama tarihi ve zamanı

3. DEĞERLENDIRME

4. YAZICIYA VER

5. CAN ZAMANI

Yarış tamamlandıktan sonra değerlendirme listesi kulüpte
değerlendirilmek ve yarışı durdurmak üzere basılabilir.
Değerlendirme menüsü seçilirken yetkilendirme kartı BENZING
ClubSystem anteninin üzerine tutulmalıdır. Bundan sonra ekranda
değerlendirilebilecek olan yarışlar (yarış sayısı) ve yakalanan güvercinler
gösterilir (bakınız aynı zamanda nokta 2).

Bu menü ile BENZING Express G2 de birleştirilmiş tüm güvercinlerin
listesini, yarışlara tutulmuş güvercinlerin listesini ve yarışların
değerlendirme listesini bastırabilirsiniz.
Menü “4. YAZICIYA VER" seçin ve ekranda gösterilen alt menüleri takip edin.

BENZING ClubSystem sistemine harici bir saat bağlı değilse (radyo ya
da GPS saati) BENZING ClubSystem sisteminin zamanı BENZING
Express G2 ile manüel olarak ayarlanabilir.
"5. CAN TIME" menüsünü seçince ekranda BENZING ClubSystem
sisteminin güncel saat ve tarihi görülür.

Bastırmak istediğiniz listeyi seçmek için
orta tuşları kullanın.

Yeşil tuşla saat ve tarihi değiştirebilirsiniz.
Ekranda girdi imleci gösterilir.

Bu yarıştaki güercin sayısı
Seçilen yarış (= imleç) tam bir
dikdörtgen ile işaretlidir.

Seçilen yarışlar

Bu düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutunca seçilen yarış için
yakalamayı durdurarak yarışı başlatır. Bundan sonra daha fazla
güvercin yakalanamaz. Aşağıdaki ekran görüntüsü görünür.
Orta tuşlarla değerlendirilecek yarışları seçin
ve ardından seçimi onaylamak için yeşil
düğmeye basın.
Şimdi bağlı olan BENZING ClubSystem’ in saati ya da bağlı olan
radyonun saati gösterilir.
Seçilen yarış

Basılacak kopya sayısını seçin (maksimum 5).

BENZING ClubSystem ya da
radyonun saati

Yakalama listesi basılır ve sonra yine ana ekran görülür.

Zaman Sapması
Burada BENZING Express G2
zaman ile okunan kulüp saati
arasındaki fark gösterilir.

Yakalama listesi basılmaz ve sonra yine ana ekran
görülür.
Not: Yarışların BENZING Express G2 yakalama listesi kaydedilir ve
ayrıca menü “4. YAZICIYA VER” tuşu ile bastırılabilir.
Bu tuşla yakalama durdurulur ama sonuçlandırılmaz ve
BENZING Express G2 yine yakalama ekranına döner. Daha
sonra daha fazla güvercin yakalamak için aynı yarışa dönmek
mümkündür.
Bu tuşla güvercinler yeniden kaydedilebilir. Bunun anlamı
BENZING Express G2 de kayıtlı olan güvercinlerin yeni bir chiphalkasında birleştirilebileceği anlamına gelir. Bu tuşa bastıktan
sonra yetkilendirme kartı BENZING ClubSystem anteninin
üzerine tutulmalıdır ve bunun ardından ekranda BENZING
Express G2 de kayıtlı olan tüm güvercinler gösterilir.

"
"

Yeşil tuşa (ok sembolü) basın ve ekranda
tüm devam eden yarışlar görünsün.

Orta tuşlarla imleç konumundaki rakamlar
arttırılabilir/ azaltılabilir.

Yeşil tuşa basarak imleç sağa doğru bir
adım ilerletilebilir.

Bu tuşa basıldığında geçici değerlendirme listesi basılır. Yarış
durdurulmaz sadece basılır.



Đmleç son konuma geldikten sonra (saniye) ve yeşil tuş (" "
sembolü) yine basılınca, BENZING ClubSystem sisteminde saat ve tarih
ayarlanmış olur.

Bu tuşu üç saniye boyunca basılı tutmak yarışı durdurur.
Değerlendirme listesi BENZING Express G2 de kaydedilir. Ekran
değişir ve değerlendirme listesinin basılıp basılmayacağı seçilebilir.
“EVET” veya “HAYIR” için tuşlara basın.
Not: yarışların değerlendirme listeleri BENZING Express G2 ye
kaydedilir ve ayrıca 4. YAZICIYA VER” menüsü ile bastırılabilir.
Bir yarış tarif edildiği şekilde değerlendirilip durdurulduktan sonra yarış
silinebilir (meraklısı tarafından ya da kulüpte). Bu yarış için tutulmuş
olan güvercinler ancak yarış silindikten sonra başka yarışlar için yakalamadan serbest bırakılır. Bir yarışı silmel için menü "2. KATILIM" yı kullanın.

Tutulmuş kumrularla yarış
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2. YAKALAMA LISTESI
Yakalama listesi her bir yarış için bu yarışa tutulan güvercinleri gösterir.

": Bağlı olan BENZING ClubSystem sisteminin saati
": GPS ya da radyo saati tarafından senkronize edilen zaman

Seçilen yarış (= imleç)

Yeniden kaydedilecek olan güvercinleri orta iki tuşla seçin ve
yeşil tuşla onaylayın. BENZING Express G2 de şimdi
güvercinlerin chip- kartının BENZING ClubSystem anteninin
üzerine tutulması gerektiği bilgisi gösterilmektedir. Halka
algılandığında güvercin bu halkaya bağlanır.

1. BIRLEŞTIRME LISTESI
Birleştirme listesi doğrudan bastırılabilir. Bu menü öğesini seçtiğinizde
yeşil tuş bir yazıcı sembolüne dönüşür. BENZING Express G2 de tüm
birleştirilmiş güvercinlerin listesini bastırmak için bu yeşil tuşa basın.

Değerlendirilmiş yarış

Değerlendirilmiş bir yarışı silmek için yeşil tuşu 3 saniye boyunca basılı
tutabilirsiniz ("X" sembolü). Yarış sonuçlarını bilgisayara göndermek için
menü "1. PC KOM" u kullanın.

Ortadaki iki tuşla istediğiniz yarışı seçin.

Yeşil tuşa basın (yazıcı sembolü).
Basulacak kopya adedinin"" tuşu ile
belirlenebileceği yeni bir ekran açılır
(bakınız madde 2. yakalama). Listeyi
bastırmak için yeşil tuşa (ok işareti) basın.
3. DEĞERLENDIRME LISTESI
Her bir değerlendirilen yarışın değerlendirme listesi bastırılabilir. Bu
listede güvercinlerin varış süreleri ile yarış sonuçları gösterilir. Bu menü
fonksiyonunu seçerken yakalama listesi için çıkan ekranın aynısı çıkar.
Yarış seçilir ve ardından yeşil tuşa basılarak (yazıcı işareti)
değerlendirme listesi bastırılabilir.

6. KULÜP BĐLGĐSĐ
Bu menü ile BENZING Express G2 bağlı olan kulüp cihazının seri
numarasını, yazılım ve donanım sürümünü okur (BENZING ClubSystem,
BENZING clubPOINT, club antenna CAN vs.) ve bu bilgiyi ekranda
gösterir.

Bu tuşla kulüp sistem bilgisi bastırılabilir (master zaman kayıt
dosyası)
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