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   Podłącz BENZING M3 do BENZING ClubSystem za pomocą kabla.
   Podłącz zasilanie do BENZING ClubSystem.
   Podłączyć zasilanie do napięcia sieciowego.
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M3
BENZINGBENZING

Podłączenie BENZING M3 do Clubsystem

Po podłączeniu zasilania do BENZING M3, M3 uruchamia się, na wyświetlaczu pojawia się logo 
BENZING oraz zainstalowana wersja oprogramowania. Dzięki podłączonemu systemowi 
BENZING ClubSystem, BENZING M3 automatycznie uruchamia się w trybie pracy i wyświetla 
menu główne. 

Oddanie 
wyników

Wysłanie do PC 
(opcjonalnie)

Przybycie gołębi

Usunięcie lotu

Clubsystem Hodowca Clubsystem

Wprowadznie 
gołębi

Lot w trakcie

Lot zatrzymany



Przyporządkowanie 
gołębi

Drukowanie 
listy wkładań

Drukowanie 
listy zegarowej
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Menu główne

Imię hodowcy.
Wyświetla, czy start był w Klubie, czy w gołębniku.
Aktualna data i czas.
Wykaz rozpoczętego lotu.
Wykaz nowego lotu z opcją wkładania.
Pokaż/ ukryj przycisk menu głównego.

Menu: Menu ze wszystkimi lotami.
Gołębie: Wykaz i zarządzanie gołębiami.
System: informacje o systemie, ustawienia i test anteny.
PC: Komunikacja PC

Jak tylko BENZING M3 zostanie podłączony rozpoczyna pracę w trybie klubowym i jest gotowy do wkładania.
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GOŁĘBIE

Przyporządkuj gołębia:
Numer obrączki: Numer obrączki jest 
tu wpisany.
Płeć: Wybierz płeć.

Obrączka z chipem: 
Przyporządkowana obrączka 
chipowa jest wyświetlana tutaj.
Kolor: Wprowadź kolor gołębia
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Zarządzanie:
Wprowadź nowe gołębie.
Przyporządkowane:
Wyświetlanie gołębi z 
zarejestrowanej obrączki.
Nieprzyporządkowane: 
Wyświetlanie gołębi bez 
zarejestrowanej obrączki.

Przycisk MENU przenosi cię z 
powrotem do Menu głównego.

Operacje
Instalacja w klubie 
Po podłączeniu zasilania do BENZING M3, M3  
uruchamia się, na wyświetlaczu pojawia się logo 
BENZING oraz zainstalowana wersja oprogramowania. 
Dzięki podłączonemu systemowi BENZING  
ClubSystem, BENZING M3 automatycznie uruchamia 
się w trybie pracy i wyświetla menu główne.

Opcjonalnie można podłączyć BENZING Live SMART 
HUB. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji 
obsługi BENZING Live SMART HUB!

Power supply

Power
(110 - 240 VAC, 50 Hz)

BENZING ClubSystem

Printer

PCPC Connections
(USB or RS 232 serial)

Radio clock/GPS

BENZING M3
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Wkładanie bez mapy sezonu    

Rozpocznij wkładanie:
Przyciskiem  możesz rozpocząć 
wkładanie.

Oczekiwanie na autoryzację:
Proszę przyłożyć kartę autoryzującą 
dołączoną do BENZING ClubSystem.

Kontrola czasu:
1. Sprawdź zgodność czasów
2. Zgodność musi zostać 
potwierdzona przyciskiem „akceptuję”

Zarządzanie:
1. Wprowadź nazwę lotu
2. Numer lotu
3. Opcjonalnie możesz dodać miejsce 
 wypuszczenia

Włożone:
Teraz gołębie mogą być trzymane nad 
anteną BENZING ClubSystem. Są one 
pokazane tutaj. Przyciskiem  można 
je usunąć.

Rozpoczęcie Lotu:
Przyciskiem  możesz rozpocząć 
lot w tym samym momencie gdy 
zakończy się wkładanie.

Rozpoczęcie lotu:
Naciśnij  TAK aby rozpocząć lot.

Oddanie wyników/drukowanie:
1. Lista przejściowa: Następny punkt.
2. Drukowanie: Naciśnij XXX aby  
 wydrukować przejściową listę  
 zegarową.
3. Oddanie wyników: następny punkt

Drukowanie listy zegarowej:
1. Ustaw liczbę kopii do wydrukowania
2. Rozpocznij drukowanie

Komunikacja PC

Wybór hodowcy:
1. Wybierz przycisk PC
2. Wybierz hodowcę

Komunikacja PC OK 
1.  Hodowca aktywny
2.  Komunikacja PC aktywna
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Komunikacja z komputerem PC służy 
do przesyłania informacji o  
hodowcach i gołębiach z  
oprogramowania do zarządzania nimi.1
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Wkładanie z mapą sezonu

Włożone:
Teraz gołębie mogą być trzymane nad 
anteną BENZING ClubSystem. Są one 
pokazane tutaj. Przyciskiem  można 
je usunąć.

Rozpoczęcie Lotu:
Przyciskiem  możesz rozpocząć 
lot w tym samym momencie gdy 
zakończy się wkładanie.

Rozpoczęcie lotu:
Naciśnij  aby rozpocząć lot.

Oddanie wyników/drukowanie:
1. Lista przejściowa: Następny punkt.
2. Drukowanie: Naciśnij  aby  
 wydrukować przejściową listę zegarową.
3. Oddanie wyników: następny punkt

Drukowanie listy zegarowej:
1. Ustaw liczbę kopii do wydrukowania
2. Rozpocznij drukowanie

Rozpocznij wkładanie:
Rozpocznij wkładanie przyciskiem 

Oczekiwanie na autoryzację:
Proszę przyłożyć kartę autoryzującą 
dołączoną do BENZING ClubSystem.

Kontrola czasu:
1. Sprawdź zgodność czasów
2. Zgodność musi zostać 
     potwierdzona przyciskiem          
    „akceptuję” 

Zarządzanie:
Otwórz menu dodatkowe  aby 
wybrać lot.

Wybranie lotu:
Wybierz lot.

Miejsce wypuszczenia:
Miejsce wypuszczenia zostanie 
automatycznie wypełnione.

Oddanie wyników

Zarządzanie:
proszę wybrać lot, który zostanie 
oddany  

Zarządzanie:
1. Przejściowe lista zegarowa.
2. Drukowanie.
3. Oddanie wyników: naciśnij przycisk 
 

Włożone:
Wykaz gołębi, które zostały włożone.

Przybyłe:
Wykaz gołebi przybyłych.

Oczekiwanie na autoryzację:
Proszę przyłożyć kartę autoryzującą 
dołączoną do BENZING ClubSystem.

Kontrola czasu:
1. Sprawdź zgodność czasów.
2. Zgodność musi zostać 
potwierdzona przyciskiem „akceptuję”.

Zarządzanie:
Lot został oddany. Naciśnij  aby 
wydrukować listę zegarową.

Listy:
1. Wybierz listę, która cię interesuje.
2. Wybierz ilość kopii do 
 wydrukowania.
3.  rozpocznij drukowanie.

Przejściowa lista zegarowa:
Naciśnij przycisk  żeby wydrukować 
przejściową listę zegarową. Wyniki są 
oddane tylko w danym czasie a lot jest 
kontynuowany.

System

Ustawienia:
Różne ustawienia mogą zostać tutaj 
zmienione : język, czas, hodowcy, 
itp.

Ustawienia urządzenia:
Tutaj może zostać aktywowany plan 
sezonu. Aby Plan sezonu został 
aktywowany żadne loty nie mogą 
być aktywne.

Hodowca:
Otwórz „hodowca‘ w ustawieniach 
urządzenia i dodaj go.
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Typowanie dla Mieszanego wkładania

Ekran główny:
Naciśnij przycisk Home, aby otworzyć 
menu główne.

Typowanie:
Naciśnij przycisk „Typowanie“.

Wybierz hodowcę:
Wybierz hodowcę żeby rozpocząć, 
naciskając przycisk .

Zarządzanie:
Otwórz rozwijane menu, aby wybrać lot.

Nietypowany: 
Wybierz gołębie, które chcesz 
typować za pomocą przycisku .

Typowane:
Tutaj widzisz swoje typowane 
gołębie. Za pomocą znaków w górę i w 
dół możesz wybrać kolejność.

Ekran Główny:
Naciśnij przycisk Menu Głównego i 
wybierz Home, aby zakończyć 
typowanie dla danego hodowcy.

Typowanie drugiego hodowcy:
Aby rozpocząć typowanie dla drugiego 
hodowcy dla tego samego lotu użyj 
przycisku „typuj“, aby wejść do lotu.

Wybierz hodowcę:
Wybierz drugiego hodowcę naciskając 
przycisk .

Nietypowany:
Wybierz gołębie, które chcesz 
typować za pomocą przycisku .

Typowane:
Tutaj widzisz swoje typowane 
gołębie. Za pomocą przycisków góra i 
dół możesz wybrać kolejność. 

Mieszane wkładanie z i bez typowania

Wkładanie:
Za pomocą przycisku Wkładanie można 
rozpocząć wkładanie .
Typowane loty są wyświetlane w kolorze 
fioletowym wraz z informacją o 
typowanych gołębiach.

Autoryzacja:
Proszę przytrzymać kartę autoryzacyjną 
dostarczoną z BENZING 
ClubSystem.

Porównanie czasów:
1. Sprawdź czas pod kątem zgodności.
2. Porównanie czasu musi zostać 
 potwierdzone przyciskiem 
 „Akceptuj“ .

Zarządzanie:
Otwórz rozwijane menu, aby wybrać lot .

Włożone:
Gołębie wszystkich hodowców 
zarejestrowanych w zegarze mogą 
zostać przytrzymane nad anteną 
BENZING ClubSystem. Dzięki 
symbolom „1“ i „2“ można zobaczyć, do 
którego hodowcy należy dany gołąb.

Rozpoczęcie lotu:
Za pomocą przycisku  można 
jednocześnie rozpocząć wyścig i  
zakończyć wkładanie. 

Loty:
Po rozpoczęciu Lotu system przenosi z 
powrotem do ekranu głównego. Teraz 
wybierz lot hodowcy „1“. Możesz zobaczyć 
wszystkie loty swoich hodowców.

Rozpoczęcie lotu:
Kliknij w  , aby rozpocząć lot.

Drukowanie listy wkładań:
Naciśnij przycisk Drukuj , aby 
wydrukować listę. 

Drukowanie:
Wybierz liczbę kopii i naciśnij przycisk 
Drukuj , aby wydrukować listę. 

Wybór drugiego hodowcy:
Wybierz teraz drugiego hodowcę i powtórz 
proces drukowania.

UWAGA:
Po zakończeniu procesu 
mieszanego wkładania następuje 
powrót do ekranu głównego. Należy 
wydrukować listy dla każdego 
hodowcy osobno.
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Ekran Główny:
Naciśnij przycisk Menu Główne i wybierz 
Home, aby zakończyć typowanie dla 
tego hodowcy.


