BENZING Express G2
3 Krok Szybki Start
Krok 1 Szybki start z BENZING Express G2
1.
2.
3.
4.

Krok 2 Menu Główne
Po podłączeniu wszystkiego na wyświetlaczu pojawi się logo BENZING
z informacja o zaintalowanej wersji progoramowania. Następnie zegar
sprawdzi wszystkie podłączone urządzenia i przejdzie do menu
głównego.

Podłącz BENZING Express G2 (A) do Kontrolera Anteny BENZING (B) przy uŜyciu odpowiedniego kabla (E)
Podłącz antenę EFA (C) do Kontrolera Anteny BENZING (B). MoŜe zostać uŜyte którekolwiek z 4 gniazdek.
Podłącz zasilacz (D) do Kontrolera Anteny BENZING (B).

Nazwisko hodowcy

Podłącz zasilacz do prądu.

A

Zegar BENZING Express G2

B

Kontroler Anteny BENZING

C

Antena (EFA) wraz z 3 metrowym kablem.

D

Zasilacz

E

Kabel łączący (5 m).

Czas

Czas:
W tym miejscu pokazywany jest czas. NaleŜy uwaŜać, by czas był
zawsze poprawny. Czas moŜe zostać ustawiony w klubie lub
samodzielnie (więcej na odwrocie instrukcji).
Wyświetlacz informacji:

Wyświetlacz informacji

Jest to głowna część wyświetlacza. Jeśli lot lub trening jest aktywny, to
przybyłe gołębie zostaną pokazane na liście. Listę moŜna przewijać
przy pomocy dwóch środkowych przycisków (Zobacz Krok 3).
Ilość podłączonych anten:

Info-linia

Ilość podłączonych anten

Przybyłe gołębie

W tym miejscu pokazywana jest liczba podłączonych anten. Anteny
zostaną rozpoznane automatycznie po podłączeniu BENZING Express
G2 do prądu.
Przybyłe gołębie:

Przy aktywnym locie lub treningu wyświetlana w tym miejscu jest
liczba przybyłych gołębi.
Nazwisko hodowcy:
Tutaj wyświetlane jest nazwisko hodowcy (po wcześniejszym
zaprogramowaniu w klubie)

Gniazda do podł.
4 anten

Krok 3 Treningi i Loty
Rozpoczynania lotu treningowego
min. 1 m

W Polu informacji ostatnie znaki pierwszej lini pokazują czy gołąb jest
zapisany na lot czy trening:

Przytrzymaj zielony przycisk
przez 3 sekundy.

Na wyświetlaczu Info-lini pojawi się napis "trening aktywny".
Uwaga: Jeśli pojawi się napis"lot aktywny" to symbol gołębia
(
) równieŜ powinien się pojawić.

Gniazda do podł.
4 anten
OPCJE:
F
G
H

Drugi Kontroler Anteny , podłączany do czterech
anten
Kabel łączący rozdzielacze BENZING Antenna
Controller
Antena

Ekran informujący o szczegółach przybycia gołębia na locie
lub treningu:

"T"
= Gołąb jest zapisany na lot treningowy
"1".."8" = Gołąb jest zapisany na lot z indywidualnym numerem.
Wszystkie przybyłe gołębie pokazane są na liście poniŜej pola
informacji.
Przy uŜyciu dwóch środkowych przycisków
moŜna przewinąc listę przybyłych gołębi.
Kiedy nowy gołąb przyleci lista zostanie
automatycznie zwinięta a informacje o
nowym
gołębiu
pokaŜą
się
na
wyświetlaczu.

Po przyciśnieciu czerwonego przycisku
lista
zwija
się
do
ostatniego
zarejestrowanego gołębia.

W momencie zarejestrowania gołębia przez antenę czas przybycia jest
pokazany na górze Wyświetlacza Informacji.
Zatrzymywanie treningu:

Informacje o rozdzielaczu Antenna Controller:
Numer

Podłączone EFA
Kominikacja z BENZING Express G2
Zasilanie
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Po podłączeniu rozdzielacz BENZING Antenna Controller testuje
podłączone anteny EFA. Podłączony zegar BENZING Express
G2 testuje anteny oraz odczytuje informacje z obrączek
gołębi. Zasilanie BENZINGa Express G2 podłączasię do
rozdzielacza BENZING Antenna Controller.
O stanie rozdzielacza BENZING Antenna Controller informują
swiecące się diody.

Data i czas przybycia

Informacje rodowe
Pole Informacji

Przytrzymaj czerwony przycisk
zatrzymać lot treningowy.

by

Szczegóły o gołębiu
Lista gołębi
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BENZING Express G2
Ustawienia Dodatkowe
Opisane niŜej opcje dodatkowe nie muszą być wykorzystane przy
uŜywaniu BENZING Express G2. JednakŜe kilka opcji w tym Menu
moŜna zmienić samodzielnie.

2. DATA/CZAS

Głośność sygnału
dźwiękowego
Kontrast wyświetlacza

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

Aby wejść do opcji dodatkowych naleŜy
jednocześnie przytrzymać czerwony i
zielony przycisk przez 3 sekundy.

W Opcjach dodatkowych mamy do wyboru kilka moŜliwości. Wszystkie
moŜliwości wyboru opcji pokazane są na wyświetlaczu.

Kursor

Wskaźnik poziomu

Pozycja kursora

Na wyświetlaczu widoczny jest aktualny czas i data. Kursor ustawiony
jest na początku i jest oznaczony grubszym podkreśleniem.
Liczba nad kursorem
zwiększona/zmniejszona
środkowych przycisków..

moŜe
przy

zostać
uŜyciu

1.

2.

Na początku uŜyj przycisku "strzałki w
dół/górę" by przenieść kursor (symbol
strzałki) nad suwakiem głośności lub
kontrastu. Pod przyciskiem "strzałki w
prawo" głośność lub kontrast mogą zostać
stopniowo podniesione. Jeśli wskaźnik
poziomu dojdzie do końca, to zaczyna
rosnąć od początku.

Potwierdź ustawienia zielonym przyciskiem lub anuluj je czerwonym
przyciskiem.
Kursor przesunie się w prawo
naciśnięciu zielonego przycisku.

Odpowiednią pozycję moŜna wybrać przy
pomocy przycisków środkowych.

W tym menu moŜemy przejrzeć wszystkie podłączone anteny.

Po zakończeniu i oddaniu lotu do klubu, lot musi zostać wyczyszczony.
Tylko po tej operacji gołębie zapisane do danego lotu mogą być
dostępne do zapisywania w innych lotach.

Informacja o 2
Kontrolorze Anteny

Anteny
= Podłączona Antena
= Test anteny „OK“

Zmiana ustawień daty i czasu moŜe teraz
zostać potwierdzona zielonym przyciskiem.

Jeśli nie chcesz zapisywać uprzednio
dokonanych zmian, naciśnij czerwony
przycisk.

1. GOŁĘBIE
Wykaz gołębi przypisanych do BENZING Express G2. Gołębie są
przypisywane w klubie przy uŜyciu klubowego oprogramowania.
Płeć

Lista przybycia: Lista gołębi zarejestrowanych przez antenę będzie
wydrukowana.

Note: If no race is active a corresponding message is shown when
selecting this menu item and the additional settings menu is shown
again.

Przy uŜyciu czerwonego przycisku (strzałka wstecz) moŜna
zamknąć otwarte wcześniej menu. Czerwony przycisk uŜywany
jest do przerywania i anulowania wszelakich operacji na
urządzeniu.

Numer gołębia

Lista gołębi: Lista przypisanych urządzeniu gołębi będzie wydrukowana.

6. CZYSZCZENIE LOTU

Jeśli przyciśniesz zielony przycisk (haczyk) wybrane menu
otworzy się. "Haczyk" ogólnie uŜywany jest jako przycisk
słuŜący do zatwierdzania wszelakich operacji.

Rok

Chęć wydruku wybranej listy naleŜy
potwierdzić zielonym przyciskiem.

4. ANTENA

Informacja o 1
Kontrolorze Anteny

Aktualnie wybrane menu pokazane jest na środku wyświetlacza oraz
oznaczone jest ramką.

Klub

Lista moŜe zostać wybrana przy uŜyciu
środkowych przycisków.

po

Po osiągnięciu przez kursor ostatniej pozycji (sekundy) zmiana czasu
jest prawie gotowa.

Kraj

By wydrukować listę do BENZING Express G2 musi być podłaczona
drukara. BENZING ClubPoint, CPN lub BENZING Express G2 muszą być
podłączone do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem
drukującym.

3. SYSTEM
W tym menu wyświetlane są wszelakie informacje o urządzeniu.

Wyświetlane tutaj są numery seryjne oraz wersje urządzenia i
oprogramowania Kontrolerów Anten BENZING.
Cztery okręgi poniźej Kontrolerem Anteny BENZING wskazują anteny
podłączone do Kontrolera Anten. Podłączone anteny oznaczone są
kropką w okręgu.
By wypróbować sygnał dźwiękowy i antenę przytrzymaj obrączkę
chipową BENZING Pro nad anteną. Jeśli dźwięk był poprawny i
usłyszałeś sygnał "BEEP" to przetestowana antena oznaczona będzie
symbolem "X".

Maksymalnie 8 lotów moŜe być zarządzanych w BENZING Express G2.
Dostępne są tu wszystkie oddane loty.

Wybierz lot który chcesz wyczyścić.
Wybrany lot zaznaczony jest ramką.

5. DRUKOWANIE
Listy gołębi mogą zostać wydrukowane.
Przyciśnij zielony przycisk “X” by wyczyścić
lot

Liczba gołębi ogółem
Numer obrączki

Kolor

Pozycja gołębia na liście

Jeśli Ŝaden lot nie jest aktywny gołebie mogą być usunięte
poprzez przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy.
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Lot moŜe być wyczyszczony po uprzednim zastopowaniu i oddaniu do
klubu.
Po wybraniu symbolu klucza moŜliwa jest zmiana głośności dźwięków
oraz kontrastu wyświetlacza.
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