
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۲بينزينج إكسبريس جى 
 النادى وضع

 بساعة بينزينج للنوادى ۲توصيل ساعة بينزينج إكسبريس جى  
 

 بدء التشغيل
 

 القائمة الرئيسية
عناصر , يوجد فى القائمة الرئيسية عديد من اإلختيارات 

 .القائمة ممثلة بالرسم فى شريط القائمة
 
 
 
 
 

 بواسطة المفتاحين فى الوسط يمكن
 .التصفح خالل شريط القائمة

 
 

العنصر المختار فى القائمة يكون فى المنتصف و حولة 
 .مربع

 
 ) عالمة صح(عند الضغط على المفتاح األخضر 

 عموماً يستخدم عالمة. يتم فتح العنصر المختار
 صح للتأكيد على اإلختيار 
 

فى العموم يستخدم ) عالمة الرجوع( المفتاح األحمر 
 .إختيارةللرجوع او عدم اإلختيار اى عنصر تم 

___________________________________ 
 :اإلتصال بالكمبيوتر -۱

عند , بواسطة اإلختيار األول يتم اإلتصال بالكمبيوتر
تدخل ساعة ) عالمة صح(الضغط على المفتاح األخضر

 .فى وضع اإلتصال بالكمبيوتر ۲بينزينج إكسبريس جى 
 
 
 
 
 

ر يمكن المثبت على الكمبيوت, األن برنامج النوادى
إستخدامة للربط بين الحمام و ساعة بينزينج إكسبريس 

 ۲أو لنقل النتائج من الساعة بينزينج إكسبريس جى  ۲جى 
 .الى الكمبيوتر

 إستخدام المفتاح األحمر يقفل اإلتصال 
 .مع الكمبيوتر

 :التسجيل -۲
كل الحمام المشارك فى السباق يجب اوال ان يسجل فى 

إختيار هذا العنصر من القائمة عند , السلة النادى قبل السباق
 توضح خانة البيانات فى الشاشة بقراءة كارت التقييم

 
 مرر كارت التقييم عند الهوائى 
 الخاص بساعة بينزينج للنوادى 

 .سيظهر ارقام السباقات
 

 )المحدد(المختارالسباق        
 

 سباق مع حمام فى السلة     
 )السلة لم تكتمل بعد(           

 
 سباق مقييم و لم يمسح          

 

واذا إخترت رقم محدد هو السباق الذى حولة مربع السباق ال
سوف يظهر حولة خطان فقط من ) أنظر التالى( حولة نقط 

 .المربع
, الصورة السابقةفى ) ۲كرقم(المربع المنقط و تحتة سلة

 .يعنى أن بعض الحمام قد سجل فى السلة لهذا السباق
اق انتهى و تم تقييمة يعنى إن السب) ۷كرقم ( المربع المنقط

لمسح السباق المقييم يجب إختيارة ثم , هسحم مو لكن لم يت
 .لمدة ثالث ثوانى) ×عالمة (الضغط على المفتاح األخضر 
 اوال, لوضع الحمام فى سلة السباق

 مفاتيح نختار السباق عن طريق
 .األسهم و أكد اإلختيار بالمفتاح األخضر

على الشاشة سوف يظهر الساعة و التاريخ الخاص بساعة 
 .بينزينج للنوادى او ساعة الراديو

 
 
 
 
 
 
 

فأن الوقت , أذا كان ال يوجد سباق سارى فى هذا التوقيت
سوف تتؤائم مع  ۲الخاص بالساعة بينزينج إكسبريس جى 

 .ساعة النوادى عدا ذلك الوقت معروض فقط على الشاشة
 التأكيد بالضغط على المفتاح األخضر 

 السباق المحدد

 فرق التوقيت
هو الفرق بين وقت ساعة 
 إكسبريس و ساعة النوادى

 وقت و تاريخ ساعة النوادى

"  وقت ساعة النوادى المتصلة :"
"  وقت ساعة النوادى او ساعة المالحة :"

 )B(لساعة بينزينج للنوادى ) C(بواسطة كابل التوصيل ) A( ۲قم بتوصيل ساعة بينزينج إكسبريس جى  -۱
 )B(الى ساعة بينزينج للنوادى ) D(قم بتوصيل شاحن الكهرباء  -۲
 الى مصدر الكهرباء) D(قم بتوصيل شاحن الكهرباء  -۳

 
 
 
 
 

A- ۲ساعة بينزينج إكسبربيس جى 
B- ساعة بينزينج للنوادى 
C-  متر ۱،٥كابل ساعة النوادى 
D- شاحن الكهرباء 
E- كمبيوتر بة برنامج النوادى 
F- طابعة 
G- ساعة الراديو 

 ترتيب األحداث إلجراء سباق الحمام الزاجلبعد التوصيل بالكهرباء سوف يظهر على شاشة ساعة         
 النادى            الهاوى            النادىشعار بينزينج و موديل نسخة           ٦بينزينج إكسبريس جى 

 عند التوصيل بساعة النوادى تحول , السوفت وير المثبتة
 .ضع النادى و تظهر القائمة الرئيسيةالساعة الي و

 وصول الحمام                                                          القائمة الحالية        الوقت                                  
 السباق مستمر                                                                                                               

 مكان المعلومات
 التقييم                                                                                        

 الحمام تسجيل                                                                                                                                 
 المفاتيح                                                      السباق توقف        

 .الشاشة تظهر دائما القائمة المختارة :القائمة الحالية
 حمامال تدبيل                  الوقت يظهر هنا و برجاء التأكد أن الوقت صحيح                                    :الوقت

 نقل البيانات المكان الرئيسى للشاشة حيث تظهر             : مكان البيانات
 )   إختيارى(للكمبيوتر بها جميع البيانات للمستخدم                               

 مهام األربع مفاتيح للبينزينج إكسبريس                                  مسح السباق :المفاتيح
 تتغير حسب الحالة او القائمة            
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 ۲بينزينج إكسبريس جى 
 النادى وضع

األن مرر الدبل اإللكترونية للحمام لتسجيلها فى السلة و  
, ذلك عن طريق الهوائى الخاص بساعة بينزينج للنوادى

 .و يظهر لكل فرد حمام بياناتةالحمام يتسجلون للسباق 
 
 
 
 
 

 
ثوانى يوقف التسجيل و يبدأ  ۳الضغط على المفتاح لمدة 

ال مزيد من الحمام يمكن تسجيلة و تظهر , السباق
 .البيانات األتية على الشاشة

 
 
 
 
 

 )خمسة على األكثر( إختار عدد النسخ للطباعة
 طباعة قائمة التسجيل و الرجوع للقائمة الرئيسية

 طباعة قائمة التسجيل و الرجوع للقائمة الرئيسيةعدم 
 

 قائمة التسجيل تحفظ على ساعة بينزينج إكسبريس:ملحوظة
 )طباعة -٤(طباعتها من القائمة رقم  و يمكن ۲جى 

 
و ,بواسطة هذا المفتاح ينهى التسجيل و ال يوقفة

النة , ترجع الى شاشة التسجيل ۲الساعة بينزينج جى 
 .ربما نريد إضافة بعض الحمام فى نفس السباق الحقاً 

, بواسطة هذا المفتاح يمكن إعادة تسجيل الحمام
بمعنى يمكن إعادة تسجيل نفس فرد الحمام و معة 

بعد الضغط على هذا المفتاح يجب تمرير , دبلة اخرى
نج كارت التسجيل امام الهوائى الخاص بساعة بينزي

للنوادى و بعد ذلك سوف تظهر الشاشة جميع الحمام 
 .۲الذين تم تسجيلهم فى ساعة بينزينج إكسبريس جى 

 إختار فرد الحمام الذى سوف
 يعاد تسجيلة بواسطة

 المفتاحين فى الوسط و أكد 
 و تظهر, بالمفتاح األخضر

 شاشة ساعة بينزينج 
 بأن نمرر  ۲إكسبريس جى 
شعر الهوائى بالدبلة سوف ن يو ما ا, الدبلة الجديدة 

 تسجل الدبلة لفرد الحمام المختار

 البلدرقم الفرد   السنة   النادى           النوع                       

 تاريخ ووقت التسجيل

 عدد الحمام فى السباق
 السباق المختار

 :التقييم -۳
طباعتها فى النادى للتقييم و قائمة التقييم يمكن , عند نهاية السباق

 .نهاية السباق
عند إختيار قائمة التقييم يجب تمرير كارت التقييم على الهوائى 

فسوف تظهر شاشة السباقات , الخاص بساعة بينزينج للنوادى
أنظر البند (التى يمكن تقيمها كما فى التسجيل بالظبط ) رقم السباق(

 ).۲رقم 
 

 مميز =) مؤشر(السباق المختار
 بواسطة مستطيل كامل

 
 بواسطة إختار السباق المراد تقييمة 

 .المفتاحين فى الوسط و أكد بالمفتاح األخضر
األن الوقت الخاص بساعة بينزينج للنوادى أو ساعة الراديو 

 .معروضة على الشاشة
 
 
 
 
 
 
 

عند الضغط على هذا المفتاح يطبع قائمة التقييم المؤقتة وال يوقف 
 .للطباعة فقطالسباق ولكنها 

قائمة التقييم , ثوانى يوقف السباق ۳الضغط على هذا المفتاح لمدة 
و تتغير الشاشة . ۲سوف تحفظ فى ساعة بينزينج إكسبريس جى 

للطباعة أو " YES"أضغط على , لعرض إختيار بين الطباعة أو ال 
 . عدم الطباعهل" NO"على 

 

و  ۲قائمة التقييم تحفظ على ساعة بينزينج إكسبريس جى :ملحوظة
 ).طباعة-٤(يمكن طباعتها من القائمة رقم 

بواسطة ( يمكن مسحةبعد انتهاء السباق و تقييمة كما ذكر سابقاً 
الحمام المسجل فى هذا , بعد مسح السباق). الهاوى أو فى النادى

. باق اخرالسباق يعاد تحريرها لتكون جاهزة للتسجيل فى اى س
 ).التسجيل-۲(لمسح السباق استخدم رقم 

 
 
 
 

 
لمسح سباق تم تقييمة قم بإختيارة و أضغط على المفتاح األخضر 

لنقل نتائج السباق الى الكمبيوتر  .لمدة ثالث ثوانى) ×عالمة (
 )اإلتصال بالكمبيوتر -۱(نستخدم القائمة 

"  وقت ساعة بينزينج للنوادى المتصلة :"
"  وقت ساعة المالحة البرية أو ساعة الراديو :"

 السباق المختار

 فرق التوقيت
هذا يظهر فرق الوقت بين 
ساعة بينزينج إكسبريس جى 

 .و ساعة بينزينج للنوادى ۲

تاريخ ووقت ساعة بينزينج 
 للنوادى أو ساعة الراديو
 

 =)المؤشر (السباق المختار

 سباق مقييم

 سباق بة حمام مسجل

 :طباعةال -٤
 

بواسطة هذة القائمة يمكن طباعة جميع الحمام المسجل فى 
و قائمة قائمة التسجيل , ۲ساعة بينزينج إكسبريس جى 

 .التقييم
 و سوف تظهر هذة القائمة الفرعية) طباعة-4(إختار القائمة

 
 
 
 
 

 إستخدم المفتاحين فى الوسط إلختيار
 القائمة المراد طباعتها 

 :قائمة الموائمة -۱
عند إختيار هذا , يمكن طباعة قائمة الحمام المسجل مباشرتاً 

. الطباعةاإلختيار يتغير المفتاح األخضر تلقائيا الى رمز 
إضغط على المفتاح األخضر لطباعة جميع الحمام المسجل 

 . ۲بينزينج إكسبريس جى مع ساعة
 :قائمة التسجيل -۲

 لكل سباق مسجل بة قائمة بالحمام المسجل بالسباق
و كل السباقات ) عالمة صح(أضغط على المفتاح األخضر 

 .السارية سوف تظهر على الشاشة
 
 
 
 
 

 إختار السباق عن طريق المفتاحين 
 .فى الوسط

 إضغط على المفتاح األخضر 
 سوف تفتح صفحة). رمز الطابعة(
 اخرى بها االعداد الالزمة للطباعة  

إختار المفتاح ". "و تحدد عن طريق المفتاح بالرمز
 .لطباعة القائمة" عالمة صح"األخضر 

 
 :قائمة التقييم -۳

القائمة تظهر . طباعة قائمة التقييملكل سباق مقييم يمكن 
عند إختار هذة . نتائج السباق و بتوقيتات الوصول للحمام

القائمة سوف تظهر لك شاشة كما تظهر فى التسجيل 
) رمز الطابعة(فإختار السباق و أكد بالمفتاح األخضر 

 .لتأكيد الطباعة

 :CANوقت  -٥
 

أذا لم يكن أتصال بساعة بينزينج للنوادى بساعة خارجية 
يمكن ضبط الوقت فى . كساعة الراديو أو المالحة البرية

ساعة بينزينج للنوادى يدويا بواسطة ساعة بينزينج 
 .۲إكسبريس جى 

و الشاشة سوف تظهر " CANوقت  -٥"إختار القائمة
 .الوقت الحالى لساعة بينزينج للنوادى

 
 
 
 

 
 بواسطة المفتاح األخضر يمكن ضبط 

 مؤشر الدخل يظهر , الوقت و التاريخ
 على الشاشة

 
 

 
 
 

 الرقم عند المؤشر يمكن تقليلة او زيادتة
 .عن طريق المفتاحين فى الوسط 
 

عن طريق الضغط  المؤشر يمكن تحركة خانة واحدة لليمين
 .على المفتاح األخضر

و يتم الضغط ) الثوانى(بعد وصول المؤشر الى اخر خانة 
يتم ضبط الوقت الجديد ") "رمز(على المفتاح األخضر 

 .فى ساعة بينزينج للنوادى
 :بيانات ساعة النوادى

 

بواسطة هذة القائمة ساعة بينزينج إكسبريس تقراء رقم 
الهارد وير الخاصة بساعة  نسخة السوفت وير و, مسلسل

 النوادى المتصلة و تعرض البيانات على الشاشة
 
 
 
 
 

ملف سجل (بواسطة هذا المفتاح يمكن طبع بيانات
 ساعة النوادى) التوقيت الرئيسى
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