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 Në menunë kryesore mund të zgjedhësh nga opsionet e përfshira në 
të. Këto opsione trgohen grafikisht në listën e menusë. 
 

 
 
 

Me butonat e mesit mund të lëvizni nëpër 
listën e opsioneve. 
 

 
 
Opsioni i zgjedhur tregohet gjithmonë në mes te ekranit dhe i futur në 
një kornizë. 
 
 
 Kur shtypni butonin “Jeshil” (shenja) opsioni i zgjedhur në 

menu hapet. Në përgjithësi kjo shenje përdoret si butoni "OK" 
për të konfirmuar një opsion ose një zgjedhje. 

 
 
 Butoni i “Kuq” (shenja) në përgjithsi përdoret  për të fshirë një 

komandë ose opsion  dhe lë në fuqi opsionin e mëparshëm pa 
ruajtur komandën e dhënë së fundi. 

 
 
  
 

1. Kom. me PC  
 
 
Me anë të menusë fillestare mund të vendoset një komunikim me 
kompiuterin. Kur shtypni butonin “Jeshil” ora “BENZING Express G2” 
hyn në opsionin “Komunikimi me kompiuterin”. 
 

 
 
Tani programi i Club System mund të përdoret me orën “BENZING 
Express G2” për të përshtatur pëllumbat me Chip-at ose dërguar 
rrezultatet e garës në kompiuter.  
 
 
 Me butonin e “Kuq”. Opsioni “komunikimi 

me kompiuterin” mund të ndalet.  
 
 

2. FUTJA NE ARKA  
 
 
Të gjithë pëllumbat qe do fillojnë garën në fillim duhet të futen nëpër 
arka në shoqatë. Kur zgjidhet ky opsion në menu në ekran shfaqet 
informacioni që kërkon “kartën e autorizimit”. 
 

 
 

Mba "karten e autorizimit" mbi antenën e njësisë "BENZING 
ClubSystem". Pas autorizimit, numrat e garave shfaqen në ekran. 
 

 
 

Gara e zgjedhur shënohet me një drejtkëndësh të plotë rreth numrit të 
garës. Një drejtkëndësh i pikëzuar rreth një numëri gare do të thotë që 
pëllumbat për atë garë janë future nëpër arka (si gara "2") ose gara ka 
mbaruar dhe vlerësimi është bërë por nuk është fshirë akoma (si gara 
"7"). Për të fshirë një garë të vlerësuar, zgjidhe atë dhe shttyp butonin 
“Jeshil” për 5 sekonda. 
 Për të futur pëllumbat në arka, zgjidh një 

garë me butonat e mesit. Konfirmo 
zgjedhjen me butonin “Jeshil”. 

 
 
Në ekran shfaqet ora dhe data e orës “BENZING ClubSystem” ose e 
orës “Radio”. 
 

 
 
 
 
N.q.s nuk po zhvillohet ndonjë garë në atë kohë, ora e “BENZING 
Express G2” automatikisht sinkronizohet me orën e shoqatës. Else the 
time and deviation is only shown for information. 
 
 

Konfirmo me butonin “Jeshil”. 
 

Menuja kryesore Lidhja e orës “BENZING Express G2” me njësinë “Club System” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursori / Gara e zgjedhur 

Gara evlerësuar 
vvvvvv 

 Fillimi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas lidhjes me njësinë, në ekranin e orës “BENZING Express G2” del 
logo BENZING. E lidhur me njësinë “ClubSystem” ora “BENZING 
Express G2” kalon në “club mode” dhe shfaq menunë kryesore: 

  Menu aktuale   Ora 
 
 
 
 Zona Informacionit 
 
 
 
 
 Butonat 
 
 
Menuja Aktuale: Në ekran gjithmonë shfaqet  menuja e zgjedhur. 
 
Ora: Ora aktuale tregohet këtu. Kini kujdes që kjo orë 

të jetë gjithnjë korrekt. 
 
Z. Informacionit: Kjo është hapsira e ekranit në të cilën shfaqet I 

gjithë informacioni për përdorimin. 
 
Butonat: Funksioni i 4  butonave të orës “ BENZING Express 

G2” ndryshon në vartësi të gjendjes  aktuale  ose 
menusë. 

 
 

Fragment veprimi për një garë me pëllumba 
 
 
 

1. Lidh orën “BENZING Express G2” (A) me anë të kabllit (C) me njësinë “BENZING ClubSystem” (B). 

2. Lidh ushqyesin (D) me njësinë “BENZING ClubSystem” (B). 

3. Vendos ushqyesin (D) në prize. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gara e Zgjedhur 

Deviacioni i Kohës  
Kjo tregon diferencën e kohës 
së orës BENZING Express G2 
me atë të orës së shoqatës. 

Data dhe ora e orës BENZING 
ClubSystem ose orës “Radio” 

" ": Koha e orës së lidhur “BENZING ClubSystem” 
" ": Koha e sinkronizuar me anë të orës “GPS” ose orës “Radio” 

Garë me pëllumba në arka  
(futja në arka e papërfunduar) 

A Ora “BENZING Express G2”    

B Njësia “BENZING ClubSystem” 

C Kabulli i njësisë 1.5m (4.5 feet) 

D Kabulli për sistemet e vjetra 

E Ushqyesi 

F Kompiuter me programin përkatës  

G Printer 

H Orë “Radio”  
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 Mbaj Chip-in e pëllumbit që do garojë mbi antenën e pajisjes 
“BENZING ClubSystem” . Pëllumbi regjistrohet në garë  dhe në ekran 
shfaqet informacioni. 
 
 
 

 
 
 Duke e mbajtur shtypur këtë buton për 3 sekonda e përfundon 

regjistrimin e pëllumbave për këtë garë dhe e fillon garën. 
Asnjë pëllumb tjetër s’mund të regjistrohet më në këtë garë .  

 

 
 

 Zgjidh numrin e kopjeve që do të printoni  (max 5). 
 
 Lista e pëllumbave të rregjistruar  printohet dhe pastaj 

menuja kryesore shfaqet përsëri . 
 

Lista e pëllumbave të rregjistruar nuk printohet dhe 
atëherë menuja kryesore tregohet përsëri.  

 
Shënim: Listat e pëllumbave të rregjistruar ruhen në “BENZING 
Express G2 dhe mund të printohen gjithashtu në menu "4. PRINT". 
 
 Me këtë buton regjistrimi ndalon por nuk përfundon dhe 

“BENZING Express G2” kthehet në opsionin “Futja në arka”. 
Është e mundur për të regjistruar më tepër pëllumba në garë. 

 

 Me këtë buton pëllumbat mund të ri-rregjistrohen. Kjo do të 
thutë që pëllumbat e rregjistruar në “BENZING Express G2” 
mund tu vendoset një Chip i ri. Pasi shtypet ky buton karta e 
autorizimit duhet të mbahet mbi antenën e “BENZING 
ClubSystem” dhe pas kësaj në ekran shfaqen të gjithë 
pëllumbat e rregjstruar në “BENZING Express G2”. 

 

  
 
 Zgjidh pëllumbin që do të ri-rregjistrohet me dy butonat e 

mesit dhe konfirmoje me butonin “Jeshil”. Ora “BENZING 
Express G2” tregon tani që pëllumbi që do të ri-rregjistrohet 
duhet të vendoset mbi orën “BENZING ClubSystem”. N.q.s Chip-i 
kapet nga antena pëllumbi do të rregjistrohet me Chip-in e ri. 

 

 4. PRINT  
 
Me këtë menu është e mundur të printoni listat e përshtatjes së 
pëllumbave me Chip-at apo pëllumbat e future në garë apo listat e 
vlerësimit të garave të rregjistruara në “BENZING Express G2”. 
Zgjidh menu "4. PRINT" dhe menuja e mëposhtëmë shfaqet në ekran. 
 

 
 
 

Përdorni butonat e mesit për të zgjedhur 
listën që ju doni të printoni . 
 

 
 
1. LISTA  “PERSHTATJA  ME CHIP-AT” 
Kjo listë mund të printohet direct. Kur zgjidhni këtë opsion të menusë 
butoni “Jeshil” kthehet në simbolin “Print”. Shtypni këtë buton për të 
printuar listën e përshtatjes së pëllumbave me Chip-at. 
 
2. LISTA “FUTJA NE ARKA” 
Për cdo garë lista e “Futja në Arka” tregon të gjithë pëllumbat që janë 
future nëpër arka në atë garë. 

 
Shtypni butonin “Jeshil” dhe të gjitha 
garat që po zhvillohen  shfaqen në ekran. 

 
 
 

 
 

Zgjidhni garën e dëshiruar me butonat e 
mesit . 
 
 
Shtypni butonin jeshil (simbolin printer).  
Një pamje e re e ekranit shfaqet ku numri 
i kopjeve që doni të printoni mund të 

zgjidhet me butonin "�" (shih pikën 2. 

Futja në Arka). Shtypni butonin jeshil  
(simboli grep) për të printuar listen. 
 

3.  LISTA “VLËRESIMI” 
Për cdo garë mund të printohet një listë vlerësim.Kjo listë tregon 
rrezultatet e garave me kohët e mbërritjeve të pëllumbave . Kur 
zgjidhet ky opsion i menusë në ekran shfaqen të gjita informacionet si 
te lista “Futja në Arka” .Zgjidhni garën dhe lista “Vlerësimi” mund të 
printohet me butonin “Jeshil” ( Simboli printer ). 
 

5. ORA “CAN”   
 
N.q.s asnjë orë e jashtëme  ( orë “radio”  ose GPS ) është e lidhur me 
njësinë “BENZING ClubSystem” atëherë koha e “BENZING ClubSystem” 
mund të vendosen manualisht me orën BENZING Express G2. 
Zgjidh  menu "5. ORA “CAN” " dhe në ekran shfaqen ora dhe data në 
atë moment me  datën dhe orën e njësisë “ BENZING ClubSystem”. 
 

 
 

Me butonin “Jeshil” është e mundur të 
ndryshosh orën dhe datën. Kursori            
“Futja e të dhënave” shfaqet në ekran. 
 
 

 
 
Numri në pozicionin e kursorit mund të 
ulet/ngrihet me butonat e mesit . 
 
 
Kursori mund të zhvendoset nga një vend 
në tjetrin në të djathtë duke shtypur 
butonin “Jeshil”. 

 
 

Pasi kursori arrin pozicionin e fundit (sekondat) dhe butoni “Jeshil”  
(simboli "�") shtypet përsëri, data dhe ora e ndryshuar vendoset në 
njësinë “BENZING ClubSystem”. 
 
 
 

6.INFORMACIONI I SHOQATES  
 

Me këtë opsion, ora “BENZING Express G2” lexon numrin serial, 
versionin  softëare dhe hardëare të pajisjeve të lidhura me pajisjet e 
klubeve (shoqatave)  (BENZING ClubSystem, BENZING clubPOINT, 
club antenna CAN etc.) dhe e shfaq informacionin në ekran. 
 

 
 

 Me këtë buton  mund të printohet informacioni i  club system-it. 
 
 

3. VLERESIMI   
Pasi mbaron një garë lista e vlerësimit mund të printohet te shoqata për 
të përfunduar garën. 
Kur zgjidhni opsionin “Vleresimi” në menu karta e autorizimit duhet të 
mbahet mbi njësinë “BENZING ClubSystem”. Pas kësaj në ekran 
shfaqen garat (numrat e garave) që mund të vlerësohen tamam si kur 
rregjistroni pëllumbat për garë  (shiko gjithashtu pikën 2.). 
 

 
 

Zgjidhni garën që duhet të vlerësoni me 
butonat e mesit. Gara e zgjedhur rrethohet 
me një kuadrat rreth numrit të garës. Pastaj 
shtypni butonin “Jeshil” për të konfirmuar 
garën e zgjedhur. 

 

Tani koha e njësisë së lidhur “BENZING ClubSystem” ose orës “Radio” 
shfaqet në ekran. 
 

 
 
 
 

Duke shtypur këtë buton printohet lista e vlerësimit paraprak. 
Gara nuk do të ndalet por vetëm printohet. 
 
Mbajtja shtypur e këtij butoni për 3 sekonda ndalon garën. 
Lista Vlerësimi do të ruhet në BENZING Express G2. Paraqitja në 
ekran do ndryshojë dhe mund të zgjidhni nëse lista Vlerësimi do 
të printohet ose jo. Shtypni butonin për  "PO" ose "JO". 

 

Shënim: Listat e vlerësimit të pëllumbave ruhen në “BENZING Express 
G2 dhe mund të printohen gjithashtu në menu "4. PRINT". 
 

Pasi një garë ndalohet dhe vlerësohet siç u përshkrua më lart ajo 
mund të fshihet (nga rritësi ose shoqata). Vetëm pasi një garë është 
fshirë pëllumbat garues të rregjistrohen në një garë tjetër. Për të fshirë 
një garë përdorni  menu “2. Futja në Arka”. 
 

 
 

Për të fshirë një garë të vlerësuar, përzgjidheni atë dhe mbani shtypur 
butonin jeshil (simbolin "X") për 3 sekonda. 
Për të dërguar rrezultatet e garës në  PC përdorni menu "1. Kom. me PC ". 
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Shteti     Shoqata      Viti     Numri i Pëllumbit     Gjinia     

Data & ora e futjes në arka    

Numri i pëllumbave në garë   

Gara e Zgjedhur  

Gara përzgjjedhur (=kursori) 
shënohet me katror të plotë 

Gara e përzgjedhur (kursori) 

Garë e vlerësuar 

Garë me pëllumba në arka 

" ": Koha e orës së lidhur “BENZING ClubSystem” 
" ": Koha e sinkronizuar me anë të orës “GPS” ose orës “Radio” 

Gara e Zgjedhur  

Diferenca e Kohës  
Kjo tregon diferencën e kohës 
së orës BENZING Express G2 
me atë të orës së shoqatës. 

Data dhe ora e “BENZING 
ClubSystem” ose e orës“Radio”  


