BENZING Express G2

3 Lépésben Gyors Kezdési Útmutató
Lépés 1 Könnyő telepítése a BENZING Express G2-es rendszernek

Lépés 2 Beüzemelés és Fımenü

1.
2.
3.
4.

Áram alá helyetés után a kijelzın a BENZING-Logo jelenik mega
telepített software verzióval. Ezután az óra ellenıriz minden
csatlakoztatott eszközt mielıtt a fımenüre vált:

Csatlakoztassa a BENZING Express G2 órát (A) az összekötı kábellel (E) BENZING Antenna Controller-hez (B).
Csatlakoztassa a dúcantennát EFA (C) a BENZING Antenna Controller-hez (B). Mind a négy kimeneti nyílás használható.
A tápegységet kösse össze (D) a BENZING Antenna Controllerrel (B).
Helyezze áram alá a tápegységet (D).

Galambász neve

A

BENZING Express G2 óra

B

BENZING Antenna Controller

C

Összekötı kable 5 m

D

Tápegység

E

Dúcantenna (EFA) 3 m kábellel

Idı

Információs terület

Info-Vonal

Csatlakoztatott Antennák száma

Információs terület:
Ez a kijelzı fı területe. Ha a verseny vagy az edzés fut, akkor az
érkezett galambok száma látható a listán. Átgörgetheti ezt a listát a két
középsı gombbal (lásd 3-as lépés).
Csatlakoztatott dúcantennák:
Itt a csatlakoztatott dúcantennák száma jelenik meg. Az antennákat
autómatikusan felismeri a BENZING Express G2-es óra amikor áram alá
helyezik. Egy státusz fény a BENZINNG Antenna Controller-en mutatja
az antennák mőködését.

Érkezett galambok

Galambász neve:
Itt a galambász neve jelenik meg (miután elıször programozásra került
club software-rel).

Max. 4 dúcantenna
csatlakoztatható

Idı:
Az aktuális idı jelenik itt meg. Fordítson figyelmet arra, hogy az idı
mindig pontosan legyen beállítva. At idı mindig a Club-nál vagy az óra
kiegészítı beállításainál kerül beállításra (lásd a lap hátoldalát).

Érkezett galambok:
Aktív verseny vagy edzés esetében a megérkezett galambok
összszáma látható itt.

Lépés 3 Edzés és Verseny
Edzı röptetésnek az elisdítása

Az információs mezıben az elsı sor utolsó karaktere mutatja, hogy a
galamb versenyre vagy edzésre van bekosarazva.

min. 1 m hosszban
Nyomja meg a zöld gombot 3 mp-en át.

"T"
= A galamb be van kosarazva edzı röptetésre
"1".."8" = A galamb versenyre van besosarazva a megjelölt számmal.
A kijelzın a következı üzenet jelenik meg: "tréning aktív" és az
Info-vonalban "TRA" rövidítés látható.
Megjegyzés: ha a verseny fut az üzenet: "verseny aktív" és a
galamb szimbólum (
) is látható.

Minden megérkezett galamb az érkezési listában szerepel az utolsó
érkezett galamb információs mezıje alatt.

A középsı két gombbal átgörgetheti az
érkezési listát. Amikor új galamb érkezik a
lista autómatikusan visszagördül és az új
galamb jelenikmeg a kijelzın az
információs mezıben.

Max. 4 dúcantenna
csatlakoztatható
További lehetıségek:
F

Egy második BENZING Antenna Controller
segítségével további 4 ant. csatlakoztatható

G

Összekötı kábel BENZING Antenna
Controllerek között

H

További Express antennák (EFA)

Érkezési Információ a Kijelzın Edzés vagy Verseny esetén:
A pillanat,amikor a galambot az antenna érzékeli-érkezési idıként
látható az információs mezıben a kijelzı felsı részén.

Antenna Controller kijelzıjén lévı információk:

Csatlakoztatott EFA Antennák
Kommunikáció BENZING G2-es órával
Áram alá helyezés

A piros gomb egyszeri megnyomásával a
lista visszaugrik az utosó érkezett
galambhoz.

Áram alá helyezés után BENZING Antenna Controller ellenırzi a
csatlakoztatott EFA antennákat. A csatlakoztatott BENZING
Express G2 ellenırzi az antennát a győrőolvasás szempontjából
és beolvassa a győrőt. Az áramforrást a BENZING Express G2
óra számára BENZING Antenna Controller biztosítja.
A BENZING Antenna Controller alapvetı információit fények
jelenítik meg a controller felsı részén

Lista Index

Érkezési Dátum és Idı

Bekosarazási Infó (lásd jobbra)

A tréning megállítása

Információs mezı

Galamb adatai (lásd hátoldal)

Nyomja meg a piros gombot legalább 3
mp-en át, hogy befejezze a futó edzés
röptetést.

Érkezési Lista
]Alternatives
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BENZING Express G2
Kiegészítı Beállítások

A kiegészítı beállítások, melyek ezen az oldalon vannak feltüntetve
nem alapvetıen szükségesek a BENZING Express G2 mőködtetéséhez.
Azonban jónéhány változtatást tud eszközölni ebben a menüben.

2. DÁTUM/IDİ

Kurzor

Csipogási Hangerı
HÓ = Hónap, NA = Nap, ÉV = Év
ór = Óra, p = Perc, mp = Másodperc

A kiegészítı beállításokat a piros és a zöld
gomb egyidejő, 3 mp-án történı
megnyomásával éri el.

A kiegészítı beállításoknál többféle menüpont választható. Ezek a
menüpontok grafikusan jelennek meg a menüben.

Kijelzı kontraszt
Mérték

kurzor Pozíció

éérték
Elıször használja a "nyíl le/fel" gombot a
kurzor mozgatásával (nyíl szinbólum) a
hangerı vagy a kontraszt beállításához. A
"jobbramutató nyil" gomb segítségével a
hangerı vagy a kontraszt növelhetı lépésrıl
lépésre. Ha ez a mezı a max. mértéket
jelzi,akkor ismét újra kezdıdik a bal oldalról.

Az aktuálisan beállított dátumot és idıt mutatja a kijelzı. Az induló
kurzor az elsı helyre van állítva és vastagabb vonallal van aláhúzva.
A kurzor pozícióját jelölı számot a középsı
gombokkal lehet csökkenteni vagy növelni.

1.

2.

Erısítse meg a beállításokat a zöld gombbal vagy vesse el a
változtatásokat a piros gombbal.
A kurzor pozícióját egy hellyel jobbra lehet
vinni a zöld gomb megnyomásával.

A
középsı
gombok
segítségével
átgörgetheti a menüpontokat.

Az aktuálisan kiválasztott menüpont a képernyın mindig középen van
feltüntetve és be van keretezve.

Miután a kurzor elérte a legutolsó pozíciót (másodpercek) és a
jobbszélsı gomb ismét megnyomásra került (nyíl jobbra) a kijelzı az
alábbiak szerint változik:

Ebben a menüpontban a csatlakoztatott antennákat mutatja a kijelzı.
Info az Antenna
Controller 1-rıl

Info az Antenna
Controller 2-rıl

Ha a dátumot és idıt nem akarja elmenteni
a
piros
színő
gombot
bármikor
megnyomhatja.

1. GALAMBOK
Azokat a galambokat mutatja, melyeket bekódoltak BENZING Express
G2-órába. A galambok az egyesületben kerülnel bekódolásra az
egyesületi software segítségével.
Ország

Klub

Év

Galamb száma

Galamb neme

A zöld gombbal kinyontathatja a kiválasztott
listát.

Bekódolási lista: Minden bekódolt galamb nyomtatása
Érkezési lista: Minden galamb, mely megérkezett a dúcba,
nyomtatása.

6. VERSENY TÖRLÉSE
Miután a verseny végetért és kiértékelésre került az egyesületben, a
versenyt törölni kell. Csak ez után lehet a galambokat egy következı
versenyre bekosarazni.

Dúc antennák
= Csatlak. antennák
= Antenna test OK

Most a megváltoztatott dátumot és idıt
lehet elmenteni a zöld gombbal.

A középsı gombokkal (nyilak) kiválaszthatja
azt a listát, amit nyomtatni kíván.

4. ANTENNA

Amikor megnyomja a zöld gombot (pipa) a kiválasztott
menüpont megnyílik. Általában a pipa "OK"-billentyőként
funkcionál, hogy megerısítse a választást.
A piros gomb (visszafelé nyíl) megnyomásával a kiegészítı
beállításokat bezárja és a fı menü jelenik meg újra.
Általánosságban a visszafelé nyíl a bevitt választás törlésére
szolgál és hogy mentés nélkül visszatérjen az elızı
menüponthoz.

Ezen listák kinyomtatásához nyomtató csatlakoztatása szükséges a
BENZING Express G2-re, BENZING clubPoint használatával,CPN-nel
vagy a BENZING Express G2 számítógéphez történı csatlakoztatással
a nyomtató software telepítésével lehetséges a nyomtatás.

Megjegyzés: Ha nincs aktív verseny a megfelelı üzenet látható ennek
a menüpontnak a kiválasztásánál és a kiegészítı beállítások menüpont
tőnik fel újra.

A csatlakoztatott BENZING Antenna Controllerek sorszáma és a
software, hardware verzió látható a képernyın.
A négy kör a BENZING Antenna Controller alatt mutatja az Antenna
Controller-hez csatlakoztatott antennák számát. A csatlakoztatott
antennák pontként szerepelnek a megfelelı körben.
Annak érdekében, hogy elvégezze a győrő vagy antenna kipróbálását
tartsa a BENZING chip-győrőt a dúc antenna(k) fölé. Ha a győrőt
helyesen felismerte a rendszer egy sípoló hang hallaható és a megfelelı
antennánál egy "X" jel látható.

3. RENDSZER
5. NYOMTATÁS

8 verseny futtatható az BENZING Express G2-vel. Mindegyik kiértékelt
verseny listája itt található.

Válassza ki azt a versenyt, amelyiket
törölni kíván. A kiválasztott verseny a
száma körül bekeretezıdik.

Itt megnézheti a rendszer információkat BENZING Express G2-rıl.
A bekódolásra került galambok és a megérkezett galambok
nyomtathatóak ki ebben a menüpontban.

Nyomja meg a zöld gombot "X" , hogy
törölje a versenyt.

Összgalambszám
Elek. Győrőszáma a
galambnak

Szín

Pozíciója az aktuális

Ha nincs aktív verseny az aktuálisan kijelzett galamb törölhetı
ennek a gombnak 3 mp-en át történı megnyomásával.
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A versenyt csak azután lehet törölni, ha megállították és kiértékelésre
került az egyesületben.
A jobboldali gomb segítségével (franciakulcs ikon) lehetséges beállítani
a csipogási handerıt és a kijelzı kontrasztját.
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