Lathund för Benzing PideXX till SBF
Benzing PideXX är vår huvudprogramvara för att skapa duvor och ladda in i vår klocka(benzing)

1: Hur startar du mjukvaruprogrammet?
Gå in på Benzings hemsida (www.benzing.cc) gå till club, tryck och titta efter Software. Här hittar
du PideXX längst ner på sidan. Tryck på den översta filen som ni ser här nedan som är markerat
med svart och laddar ner det på datorn:

Efter nerladdningen så letar ni rätt på filen och dubbelklickar/högerklickar (beroende på vilket
operativ system som används på er dator) Hos de flesta som använder windows 10 ska man bara
dubbelklicka och starta installationen. Annars högerklickar ni på filen och väljer extrahera eller
om ni har winrar förinstallerat på er dator väljer ni ”packa upp till” (välj en plats på datorn där ni
ska placera filen (skrivbordet är att föredra) där ni dessförinnan kan skapa en ny mapp som ni
placerar filen i:

Gå till den mappen som ni skapade på skrivbordet och extraherade filen till och dubbelklicka på
filen för att starta installationen av mjukvaran PideXX.

För att starta PideXX mjukvara, tryck 2 ggr på nedan angiven ikon:
(OBS! Detta går inte på Mac utan måste vara en windows dator)

On the desktop.

Första ggn du är inne på mjukvaran, frågar programmet följande:

Tryck på International Configuration, om du inte bor I Tyskland
2. Skapa klubb och tävlande medlem, “fancier.
Detta är de bägge fälten du ser när du startar PideXX för första gången.
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2.1: Klicka här för att gå in I klubbprogrammet

Gå in I importerade fält. Klubbens nummer, klubbnamn. Spara detta, tryck på vänstra ikonen (disketten)
Efter att du sparat klubben, ser du att en ny klubb visas I fältet

Nu väljer du klubb som du redan skapat.
Efter att du valt klubb så blir där ett
nytt fält tillgängligt.

När du klickar här kan du lägga till en
ny tävlande medlem

1.2 Lägg till en ny tävlande medlem
Här kan du fylla I föjande information:
Medle.nr ihop med klubbnr: ex. 6801
Förnamn
Efternamn
Namn på klockan/ägaren:

Efter att du sparat, kan du se den nye tävlande medlemmen I fältet.

Hur du registrerar ett antal duvor
I registreringsrutan väljer du klubb
och tävlande medlem

Efter detta kan du börja lägga till
duvor med denna ruta

När du tryckt på denna ruta, ser du detta fält nedan:

Fyll I informationen på duvorna. Tänkt på att för tillfället är beteckningen på duvans kön på
engelska: h=hona c=hane
Om du vill skapa en följd, klicka I rutan “sequence”. Med detta menas att du skapar alla nummer
från lägsta till högsta numret.
Slutligen när du lagt in alla duvorna, kan du tilldela elektronsika ringarna med denna ruta ( detta
görs endast i klubben med klubbenheten)

1.När allt detta är gjort så ska duvorna/filen exporteras till www.mypigeons.live plattformen.
1.2

1.3 Välj och spara filen på skrivbordet

1.4 Logga in nu på www.mypigeons.live och följ de nummererade stegen.

1.5 Välj nu den gruppen du tillhör.

1.6 Leta upp ditt namn och klicka på ”data import”

1.7 Här väljer ni på vänster sida i menyn om det gäller äldre duvor eller ungar som ska läggas in.
Det är redan förmarkerat för de äldre duvorna och även Benzing PideXX filen som nu ska laddas
upp på plattformen. Klicka i rutan som pilen och sifran 1 visar.

1.8 Nu välljer ni filen som sparats. Se 1.3

1.9 Sista steget är att klicka på ”ersätt existerande data” som ni har på höger sidan. Detta görs
var gång ni laddar upp en ny fil, ifall ni lagt till eller ändrat någon information på duvan.

2. För över data från PC till klocka

Slutligen behöver du sända data på tävlande medlem till dennes klocka. Vi gör detta på “data transfer
knappen. Välj först medlems klubb, välj sedan tävlande medlem.

Du ser nu att vi har informationen på PC databasen.
Nästa steg är att klicka på PC Communication knappen (1)
Med de svarta pilarna kan du sända datan från PC till klockan

OBS! Notera följande:
Hur man sänder data till klockan visas I vår manual, “HOW TO basketing and work in club”

