BENZING Express G2
Hızlı Kılavuz
Adım1 BENZING Express G2 nin güvercinliğe kolay kurulumu

Adım2 Çalışma ve ana menü

1.

BENZING G2 Antenlerini bağlayın
- 1-Alan G2 Anteni (C) için 25 cm BENZING G2 Fancier(=Meraklısı) Kablosu (F).
- 4 Alan G2 Anteni (B) için antenin mevcut ekli bağlantı kablolarını (E)

Güç kaynağına bağlandıktan sonra ekran da BENZING-Logosu ile
birlikte kurulu olan yazılım sürümü gösterilir. Ardından ana menüye
geçmeden önce saat tüm bağlı olan cihazları kontrol eder:

2.
3.
4.

BENZING Express G2 (A) cihazını bağlantı kablosu (D) ile birinci BENZING G2 Antenine bağlayın
Sub-D-9 prizindeki Elektrik kablosunu BENZING Express G2 (D) e takın.

Fancier(=Meraklısı) Adı

Zaman

Bilgi alanı:
Burası ekranın ana alanıdır. Bir yarış ya da eğitim etkinleştirilmiş ise
burada gelen güvercinler liste halinde gösterilir. Đki orta düğme ile bu
liste de gezinebilirsiniz (bakınız adım 3).

Güç kaynağını (G) şebekeye takın.
Bilgi alanı

Bağlı güvercinlik antenleri:
Burada, bağlı olan tüm güvercinlik antenlerin sayısı gösterilir. BENZING
Express G2 elektriğe bağlandığında antenler otomatik olarak ekranda
görülür.
Not: EFA antenlerini BENZINNG Anten denetleyicisi ile kullanırken
antenlerin çalışmasını anten denetleyicisi üzerindeki bir durum lambası
ile gösterilir.

Bilgi Hattı

Bağlı güvercinlik antenleri

Zaman:
Burada çalışma süresi gösterilir. Zamanın daima doğru olmasına dikkat
edin. Aman kulüpte ya da saatin ek ayarlarında ayarlanır (sayfanın arka
tarafına bakınız).

Gelen güvercinler

Fancier(=Meraklısı) Adı:
Burada Fancier (=Meraklısı) adı gösterilir (kulüp yazılımı ile ilk
programlama sonrasında).

Gelen Güvercinler:

Etkin bir yarış ya da eğitim durumunda bauda toplam gelen
güvercin sayısı gösterilir.

en az 1 metre

Adım3 Eğitim ve Yarış
Eğitim uçuşuna başlamak
3 saniye boyunca yeşil tuşu basılı tutun.

Bilgi alanındaki ilk satırın son rakamı güvercinin yarış için mi eğitim için
mi yakalandığını gösterir.
"T"
= Güvercin eğitim uçuşu için yakalandı
"1".."8" = Güvercin belirtilen numara ile yarış için yakalandı

A

BENZING Express G2 saat

B

Güvercinlik anteni BENZING 4-alan G2 Anteni

C

Güvercinlik anteni BENZING 1-alan G2 Anteni

D

Bağlantı kablosu 5 m (16 fit)

E

BENZING 4-alan G2 Anten bağlantı kabloları (fix)

F

BENZING G2 Fancier(=Meraklısı) Kablosu (25 cm)

G

Güç kaynağı birimi

H

BENZING Anten denetimi

I

Güvercinlik anteni EFA

Ekran da "Antrenman aktif" mesajı görülür ve bilgi hattında
"TRA" görünür.
Not: Yarış devam ederken ekran da "Uçuş aktif" mesajı ve
güvercin sembolü (
) gösterilir

Tüm gelen güvercinler son gelen güvercinin bilgi alanının altındaki geliş
listesinde gösterilmektedir.

Orta iki düğme ile geliş listesinde
gezinebilirsiniz.
Yeni
bir
güvercin
geldiğinde liste otomatik olarak geri döner
ve yeni güvercin bilgi alanında gösterilir.

Kırmızı düğmeye basıldığında liste son
gelen güvercine geri döner.
Eğitim veya yarış modunda geliş bilgisi göstergesi:
Güvercinin antende tarandığı an ekranın üst kısmında bilgi alanında
geliş saati gösterilir.

BENZING G2 Antenler:
BENZING 1-Alan G2 Antenleri doğrudan yan yana (resimde gösterildiği
şekilde) ya da aralarında PLB USC kabloları ile monte edilebilir (50 m/ 160
fit’ e kadar).
BENZING 4-Alan G2 Antenleri aralarında mesafe olacak şekilde monte
edilmelidir (en az 1 metre).
Daha fazla bilgi için BENZING G2 Anteni ile birlikte teslim edilen talimat
sayfasına bakınız.
En fazla 5 tane G2 Anteni birbirine bağlanabilir.
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Liste endeks

Varış Tarihi ve saati

Sepet bilgisi (bakınız sağda)

Devam eden bir eğitim uçuşunu
sonlandırmak için kırmızı düğmeyi en
az 3 saniye boyunca basılı tutun.

Bilgi alanı

Daha eski Fancier(=Meraklısı) Sistemleri:
Daha eski EFA Fancier(=Meraklısı) antenleri de BENZING Express G2 ile
kullanılabilir. Bu durumda, yukarıdaki resimde gösterildiği şekilde
BENZING Anten denetleyicisi kullanılır. Daha fazla bilgi için BENZING
Anten denetleyicisi ile birlikte teslim edilen talimat sayfasına bakınız.

Eğitimi durdurmak

Güvercin detayları
sayfanın arkası)

(bakınız

Geliş/ Varış listesi
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BENZING Express G2
Ek Ayarlar
Bu sayfa da tarif edilen ek ayarlar BENZING Express G2 cihazının
çalıştırılması için şart değildir. Ancak menüdeki bazı ayarları
değiştirebilirsiniz.

2. TARĐH/ ZAMAN

Ek ayarlara erişmek için kırmızı ve yeşil
düğmeyi eşzamanlı olarak 3 saniye
boyunca basılı tutun.

Ek ayarlar da bazı menü öğeleri seçilebilirdir. Bu menü öğeleri menü
çubuğunda grafik halinde gösterilmektedir.

GG = Gün, AA = Ay YY = Yıl
ss = Saat, dd = Dakika, ss = Saniye

5. BASKI

Bip sesi göstergesi

Birleştirilen güvercinler ve gelen güvercinlerin çıktı alınabilir.

Ekran kontrast göstergesi
Gösterge

Đmleç konumu

Mevcut ayarlı tarih ve zaman ekranda gösterilir. Girdi imleci ilk yere
ayarlanmalıdır ve bu yer daha kalın bir alt çizgi ile işaretlidir.
Đmleç konumundaki rakam orta tuşlarla
arttırılabilir/ ya da azaltılabilir.

Đmleç

1.

2.

Öncelikle imleci (ok sembolü) ses veya
kontrast göstergesine getirmek için “ok
aşağı/yukarı” tuşunu kullanın. “Ok sağa”
tuşu ile ses veya kontrast adım adım
arttırabilir. Gösterge sağa doğru maksimum
konuma geldiğinde yine sol taraftan
başlar.

Ayarları yeşil tuşla onaylayın ya da kırmızı tuşla yarıda kesin.

Orta
tuşlarla
gezinebilirsiniz.

menü

Đmleç yeşil tuşa basarak bir adım sağa
doğru hareket ettirilebilir.

çubuğunda

Đmleç son konuma geldikten sonra (saniye) ve sağ tuş (ok sağ) tekrar
basıldığında ekranda aşağıdakiler görünür.

Bu menüde bağlı olan güvercinlik antenlerinin genel görünüşü
gösterilir. Gösterge bağlı antenin türüne bağlıdır:

BENZING G2 Anteni:
G2 anten seri numarası
G2 anten donanım ve
yazılımı

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

Mevcut gösterilen ve
toplam GS anten adedi

Şimdi değiştirilen tarih ve zaman yeşil tuşla
kaydedilebilir.

Tarih ve zaman değişmeyecekse kırmızı tuş
her an basılabilir.

1. GÜVERCĐNLER

Country

Club

Year

Pigeon number

Gender

Position of current pigeon

Eğer herhangi bir yarış etkin değilse, mevcut gösterilen güvecin
bu düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutarak silinebilir.
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Tayin listesi: Tüm birleştirilen/ çiftleştirilen güvercinler bastırılır.
Gelen listesi: Güvercinliklere gelen tüm güvercinler burada bastırılır.

6. YARIŞI TEMIZLEMEK
Güvercin yarışı kulüpte tamamlandıktan ve değerlendirildikten sonra,
yarışın silinmesi gerekir. Ancak bundan sonra yarışa atanan güvercinler
başka bir yarış için yakalanmak üzere serbest bırakılabilir.
Not: Herhangi bir yarış etkin değilse ilgili bir mesaj bu menü öğesini
seçerken gösterilir ve yine ek ayarlar gösterilir.

EFA güvercinlik antenleri ile Anten denetleyicisi
Seri no., yazılım ve Anten
denetleyicisi 2 nin donanım
sürümü

EFA güvercinlik anteni:
= Bağlı anten
= Anten testi OK

EFA antenleri için olası tüm 4 anten her anten denetleyicisi için
gösterilmektedir. Bağlı olan antenler ilgili çember içerisindeki bir nokta
ile işaretlenmiştir.

Total number of pigeons
Colour

Alt sol köşedeki çember mevcut gösterilen BENZING G2 antenini
sembolize eder (alt sol köşede gösterilen) Anten bağlı ise, çember de
bir nokta gösterilir.

Yeşil tuşla seçilen listeyi bastırabilirsiniz.

3. SĐSTEM
Burada BENZING Express G2 hakkında bilgiler ekranda gösterilir.

Elec. ring number

BENZING G2 anteni
=Bağlı olan anten
= Anten testi OK

Seri no., yazılım ve Anten
denetleyicisi 1 in
donanım sürümü

BENZING Express G2 de birleştirilen güvercinler gösterilir. Güvercinler
bir kulüp yazılımı kullanarak bir kulüpte birleştirilir.

Orta tuşlarla (oklar) bastırmak istediğiniz
listeyi seçebilirsiniz.

4. ANTEN

Mevcut seçili menü öğeleri her zaman ekranın ortasında bir çerçeve
içerisinde gösterilir.

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.

Her bir listeyi bastırmak için BENZING Express G2 cihazına BENZING
clubPoint ya da CPN kullanılarak bir yazıcı bağlanabilir ya da BENZING
Express G2 baskı yazılımı kurulmuş bir şekilde bilgisayara bağlanır.

Sağ tuş ile (anahtar tuşu) ekran kontrastını ve bip sesini ayarlamak
mümkündür.

Halka ya da anten testi uygulamak için bir BENZING Pro chip- halkasını
güvercinlik anteninin üzerinde tutun. Halka düzgün bir şekilde
algılanırsa, bir bip sesi duyarsınız ve ilgili anten bir “X” işareti il
işaretlenir.

BENZING Express G2 ile 8 yarışa kadar yarış yönetilebilir. Tüm
değerlendirilen yarışlar burada listelenir.

Đlmek istediğiniz yarışı seçin. Seçilen yarış,
yarış rakamının etrafında bir çerçeve ile
işaretlenir.
Yarışı silmek için yeşil “X” düğmesine
basınız.

Bir yarış ancak kulüpte durdurulup değerlendirildikten sonra silinebilir.
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