
BENZINGBENZING

BENZING M3
Versie 1.1 – 04/2021
Nederlands 

Handleiding voor Clubs 

www.benzing.cc

NL

   Verbind de BENZING M3 met behulp van de verbindingskabel met het BENZING Clubsysteem.
   Sluit de stekkeradapter aan op het BENZING Clubsysteem.
   Sluit de stekkervoeding aan op de netspanning.
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M3
BENZINGBENZING

Aansluiting van de BENZING M3 op het Clubsysteem

Nadat de voeding is aangesloten op de BENZING M3, start de M3 op, het BENZING-logo en de 
geïnstalleerde firmwareversie worden op het display weergegeven. Dankzij het aangesloten BENZING 
Clubsysteem start de BENZING M3 automatisch in de club modus op en geeft het hoofdmenu weer.

Afslag

Resultaten 
verzenden 
naar pc (optioneel)

Aankomst van 
de duiven

Verwijder de vlucht

Clubsysteem Liefhebber Clubsystem

Wijs 
duiven toe

Vlucht actief 

Vlucht is beeindigd 



Registreer 
duiven

Inkorflijst
printen

Afslaglijst 
printen 
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Hoofdscherm 

Naam liefhebber.
Weergaven opstart modus Club“ of in het  „Hok“. 
Huidige tijd en datum.
Weergave van de actieve vluchten.
Toon „nieuwe vlucht“ met mandoptie.
Toon / verberg hoofdmenuknop.

Home: Startscherm met alle vluchten.
Duiven: Weergave en beheer van duiven.
Systeem: systeeminformatie, instellingen en antenne test
PC: Pc-communicatie 

Zodra de BENZING M3 op de clubkabel is aangesloten, start de BENZING M3 in clubmodus op
en is hij klaar om te starten met inkorven.

1 2 3

1

4
2

3

4
5
6

7

8

5

6 7 8 9 10

9

10

Duiven 

Registreer duif:
Ringnummer: Hier wordt het 
ringnummer ingevuld.
Geslacht: Geslachts selectie

Chipring: de toegewezen chipring 
wordt hier weergegeven.
Kleur: Vul hier de kleur van de
duif in.
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Beheer:
Nieuwe duiven registreren
Gekoppeld:
Weergave van geregistreerde duiven
toegewezen aan een chipring.
Niet gekoppeld: 
Niet zijn toegewezen aan en 
chipring.

De home knop brengt je terug naar 
het startscherm. 

Operatie

Club installatie
Verbind de BENZING M3 met het Clubsysteem met 
behulp van een clubkabel. Controleer de compo-
nenten  zoals printer, pc-verbinding en Atoomklok/
Gps ontvanger zijn aangesloten. Sluit vervolgens de 
voedings adapter aan op het Clubsysteem.

Optioneel kan de BENZING Live SMART HUB 
worden aangesloten. Meer informatie vindt u in de 
BENZING Live SMART HUB-handleiding!

Voedings Adapter 

Voeding 
(110 - 240 VAC, 50 Hz)

BENZING ClubSystem

Printer

PCPC Verbinding 
(USB of RS232 Serial)

Atoomklok/Gps ontvanger 

BENZING M3
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Inkorven zonder seizoenskaart

Start inkorven:
Met de knop  Inkorven kunt u 
beginnen met inkorven

Wacht op autorisatie:
Autorisatiekaart aanbieden, deze 
is bij het BENZING Clubsysteem 
meegeleverd.

Tijdvergelijking:
1. Controleer de tijd op verschillen 
2. De tijdvergelijking moet met de 
knop „Accepteren“ worden 
bevestigd.

Beheer:
1.  Voer uw vluchtnaam in
2. Opeenvolgend startnummer
3. Optioneel kunt u één
 lossingslocatie gebruiken

Ingekorven:
Nu kunnen de duiven boven het
BENZING Clubsysteem worden ge-
houden. Deze worden hier getoond. 
Met   kunnen er duiven worden 
ingekorfd.

Start de vlucht:
Met de knop  kun je de vlucht 
starten en tegelijkertijd eindigt de 
inkorving.

Start de vlucht:
Bevestig met   Ja om de vlucht te 
starten.

Afslaan / Afdrukken:
1. Tijdelijke afslag: 
 Zie het volgende hoofdstuk
2. Afdrukken:
 Druk op de knop   Afdrukken om
 de inkorflijst af te drukken. 
3. Evalueer: zie volgend hoofdstuk

Afdrukken inkorflijst:
1.  Bepaal het aantal afdrukken.
2. Start het afdrukken

PC-communicatie

Liefhebber Selectie
1. Druk op knop  PC
2. Selecteer liefhebber

PC Communicatie ok: 
  Actieve liefhebber
  PC communicatie loopt
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De pc-communicatie is voor de 
overdracht van liefhebbers en
duiven informatie vanuit de
beheersoftware.1
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Inkorven met seizoenskaart

Ingekorfd:
BENZING Clubsysteem worden ge-
houden . Deze worden hier getoond. 
Met  kunnen er duiven worden uit 
gekorfd.

Start de vlucht:
Met de knop  kun je de vlucht 
starten en tegelijkertijd eindigt de 
inkorving.

Start de vlucht:
Bevestig met   Ja om de vlucht te 
starten.

Afslaan / Afdrukken:
1. Tijdelijke afslag: 
 Zie het volgende hoofdstuk.
2. Afdrukken:
 Druk op de knop   Afdrukken om
 de inkorflijst af te drukken.
3. Evalueer: zie volgend hoofdstuk.

Afdrukken inkorflijst:
1. Bepaal het aantal afdrukken.
2. Start het afdrukken

Start inkorven:
Met de knop   Inkorven kunt u 
beginnen met inkorven.

Wacht op autorisatie:
Autorisatiekaart aanbieden, deze 
is bij het BENZING Clubsysteem 
meegeleverd.

Tijdvergelijking:
1. Controleer de tijd op verschillen 
2. De tijdvergelijking moet met de 
knop „Overnemen“   worden 
bevestigd.

Beheer:
Open het vervolg keuze menu   
om de race te selecteren.

Selecteer vlucht: 
Kies de vlucht.

Lossingsplaats:
Naam lossingsplaats wordt automa-
tisch overgenomen.

Afslag

Beheer:
Selecteer de race  , 
die zal worden geëvalueerd.

Beheer:
1. Tijdelijke evaluatie.
2. Afdrukken.
3. Evaluatie: Druk op de
 Evaluate-knop.

Ingekorfd:
Hier worden de duiven getoond die 
zijn ingekorfd.

Aangekomen:
De aangekomen duiven worden hier 
getoond.

Wacht op autorisatie:
Autorisatiekaart aanbieden, deze 
is bij het BENZING Clubsysteem 
meegeleverd.

Tijdvergelijking:
1. Controleer de tijd op verschillen 
2. De tijdvergelijking moet met de 
knop „Overnemen“ worden 
bevestigd.

Beheer:
De vlucht wordt geëvalueerd.
Druk op   Afdrukken om de 
evaluatielijst af te drukken.

Lijsten:
1.  Selecteer de gewenste lijst.
2. Bepaal het aantal afdrukken
3.  Begin met afdrukken.

Tijdelijke evaluatie (optioneel):
Druk op de knop 
 Evalueren om een tijdelijke lijst 
met resultaten te ontvangen.
De vlucht is dus tussentijds 
geëvalueerd en de vlucht gaat 
verder.

Systeem 

Instellingen:
Hier kunnen
verschillende instellingen gemaakt 
worden voor taal, tijd, liefhebbers, 
etc.

Apparaat instellingen:
De seizoenskaart kan worden 
geactiveerd door het vakje aan te 
vinken. Om het seizoensschema te 
activeren, mogen er geen vluchten 
actief zijn.

Liefhebber:
Open het liefhebber item in de 
apparaat instellingen en voeg het 
toe.
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Nomineer functie gemengd inkorven

Startscherm:
Druk op de startknop om het 
hoofdmenu te openen.

Nomineren:
Druk op de knop ‚Genomineerd‘.

Selecteer een Liefhebber:
Selecteer de liefhebber om te 
beginnen met op de -knop drukken. 

Beheerpagina:
Open het vervolg keuzemenu om de 
race te selecteren.

Niet genomineerd: 
Selecteer de duiven die u wilt 
nomineer met de  knop.

Genomineerd:
Hier zie je je genomineerde 
Duiven. Met de pijltjes voor omhoog 
en omlaag kunt u de volgorde 
selecteren.

Startscherm:
Druk op de Home Button en kies 
Home om de nominatie van deze 
liefhebber af te ronden.

Nomineer volgende liefhebber:
Om de duiven van de volgende 
liefhebber voor dezelfde vlucht te nomi-
neren, gebruikt u de knop 
„Genomineerd“ direct zichtbaar in het 
display van de klok “Paars gemarkeerd”.

Selecteer een Liefhebber:
Selecteer een Liefhebber:
Selecteer de liefhebber met een 
druk op de  knop.

Niet genomineerd:
Selecteer de duiven die u wilt 
nomineer met de  knop.

Genomineerd:
Hier zie je je genomineerde 
Duiven. Met de pijltjes voor omhoog 
en omlaag kunt u de volgorde 
selecteren.

.
Gemengde inkorving met en zonder nominatie

Begin met inkorven:
Met de knop  inkorven kunt u het 
inkorven starten. Genomineerde 
vluchten worden weergegeven in de 
kleur paars met de informatie van 
genomineerde duiven.

Wacht op autorisatie:
Biedt de autorisatiekaart aan bij het 
BENZING ClubSysteem.

Tijdsvergelijking:
1. Controleer de tijden op juistheid.
2. De tijdsvergelijking moet worden 
bevestigd met de  knop „Accepte-
ren“. 

Beheerpagina:
Open het vervolgkeuzemenu   om 
de race te selecteren. 

Ingekorfd:
Duiven van alle liefhebbers in de 
klok kunnen worden ingekorfd over 
het BENZING ClubSysteem. Met het 
Symbool „1“ en „2“ ect,  kunt u zien 
tot welke liefhebber deze duif behoort.

Vlucht starten:
Kies beheer “links boven” vervolgens 
met de knop   kunt u de vlucht 
starten en tegelijkertijd eindigt de 
inkorving.

Vluchten:
Wanneer de vlucht is gestart, springt 
je terug naar het startscherm. Kies nu 
de vlucht van de liefhebber „1“. En je 
kunt alle vluchten van de liefhebbers 
zien.

Vlucht starten:
Bevestig met   Ja om de vlucht te 
starten.

Inkorflijst afdrukken:
 Druk op de knop  Afdrukken om 
de inkorflijst af te drukken.

Afdrukken:
Kies het aantal exemplaren en druk 
op de knop  Afdrukken om de 
inkorflijst af te drukken.

Selecteer volgende liefhebber:
Kies nu de tweede liefhebber en 
herhaal het afdrukproces.

Opmerking:
Na de gemengde inkorving en 
zodra de vlucht via beheer is 
gestart gaat u terug naar het 
startscherm. U moet altijd de 
inkorvingslijsten van elke 
liefhebber afzonderlijk afdrukken.
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Startscherm:
Druk op de Home Button en kies 
Home om de nominatie van deze 
liefhebber af te ronden.


