OPEN LED display + lichtkrant
Oproepsystemen
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OPEN LED display + lichtkrant, ovaal 67,5cm x 37cm

OPEN led display met lichtkrant, ovaal
professioneel LED display met vrij programmeerbare lichtkrant. Inclusief ophangsysteem,
voedingsadapter en afstandbediening om de teksten te programmeren.
- maximaal 99 regels vrij te programmeren teksten
- symbolen zijn oproepbaar te programmeren
- scroll snelheid is instelbaar op 8 snelheden
- uitvoering in kunststof
- afmetingen: 67,5cm Breed x 37cm Hoog x 3,5cm Diep
- inclusief voedingsadapter
- grootte van de letters op de lichtkrant is instelbaar
- de vaste OPEN tekst kan worden ingesteld op drie verschillende standen; AAN, KNIPPEREND of
UIT
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-Druk op PROG om in het
[TEKST EDITTING
MODE] te komen
-voer het wachtwoord in
(fabriek standaard is 000)
-u heeft keuze uit 99 regels
01 t/m 99 voer in uw regel
druk dan op enter.

Richt het uiteinde van de
afstandbediening richting het
bord

Druk op ALT en
vervolgens op de
RUN toets om het
display uit te zetten

Druk op RUN om uit
de programmeer
modes te gaan

in [TEKST EDITTING
MODE] kunt u een
afbeeldingen invoeren
-Druk op ALT dan op GRA
-u heeft vervolgens keuze
uit
-[GET GRAPH] om een
afbeelding in te voegen
-[MAKE GRAPH] om een
afbeelding te maken
-[EDIT GRAPH] om een
afbeelding te veranderen

Druk op ALT en
dan een toets voor
een symbool die
boven de knop staat
Druk PREV en
NEXT om door
een bepaalde
functie te
bladeren

Gebruik SPA
voor een spatie

Om een symbool die
boven de knoppen staan
in te voeren drukt u op
ALT
vervolgens op de knop
met het symbool naar
keuze
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Programmering van het display
Stap Omschrijving
1

Druk op PROG

2

voer het wachtwoord in (standaard is het ’’000’’)

3

Druk op ENT

4

U heeft keuze uit 99 regels. [01 t/m 99] op elke regel kan een nieuwe tekst
geprogrammeerd worden
Voer uw regel in

5

Druk op ENT

6

Met PREV en NEXT kunt u een andere effect kiezen
Een nieuwe tekst begint altijd met [cyclic]

7

De tekst moet NA het effect worden ingevoerd wilt het effect plaats nemen
(LET OP het hangt af van welke keuze u maakt hoeveel letters per regel kwijt kunt
voorbeeld: als u de grote 7x11 gebruikt kunnen er maar 4 letters in de tekst
voor een overzicht wat betreft de mogelijkheden zie schema 1.1 op pagina 5)

8

druk op de RUN toets

9

Druk op Y om uw tekst op te slaan
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Knop:

Functie:

ESC

ga terug naar het vorige scherm

PROG

naar het [TEKST EDITTING MODE]

CPW

Hiermee kunt u kiezen tussen 4 functies betreft het wachtwoord
- UNUSE PASS: zet het wachtwoord aan
- USE PASS:
zet het wachtwoord uit
- RES PASS:
reset naar fabriek standaard ( 000 )
- CHANGE PASS: verander het wachtwoord

RUN

Uitvoeren voor één van de 99 regels naar keuze

MET

Zet een nieuwe effect in de tekst

TIME

Hiermee kunt u kiezen tussen 4 functies betreft de tijd en datum
-SET TIME:
voer hier de tijd in
-ADD TIME: zet de tijd in de tekst
-SET DATE:
voer hier de datum in
-ADD DATE: zet de datum in de tekst

CLR

Optie wissen

ENT

Enter

INS

Insert : deze wordt niet gebruikt

DEL

Delete

PREV

Vorige

CAP

Capslock

NEXT

Volgende

SPA

Spatie

SYM

Voer een symbool in de tekst

FONT

Verander de grote van de tekst ( schema 1.1 van blz5 kunt u de grote aflezen)

COL

Colour : deze wordt niet gebruikt

ON/OFF Druk op alt vervolgens op de on/off knop om het display af te sluiten
PAU

Zet een pauze in de teksten

SPE

Verander de snelheid van de tekst

GRA

Met graph kunt u een afbeelding in de tekst zetten, zelf een maken, of een
bestaande afbeelding veranderen

-GET GRAPH:
hiermee kunt u een afbeelding in de tekst zetten
-MAKE GRAPH: hiermee kunt een eigen afbeelding maken (bediening van
de cursor in schema 1.2 op bladzijde 5)
-EDIT GRAPH:
hiermee kunt u een afbeelding veranderen
PHR

Zet een animatie in de tekst

BEEP

Zet een geluid in de tekst

<---

Ga naar links

--->

Ga naar rechts
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1.1
Grote

Hoeveel tekens
per regel

7x6 [standaard]

8

7x11

4

7x9

5

7x17

2

Small

10

5x6

8

5x11

4

1.2
Knop Richting van de cursor
G

Naar boven

O

Naar beneden

J

Naar links

L

Naar rechts

F

Schuin omhoog naar links

H

Schuin omhoog naar rechts

N

Schuin omlaag naar links

P

Schuin omlaag naar rechts

K

Led aan/uit.
druk de K in en u begint met tekenen
om het tekenen uit te zetten drukt u de K weer in
om punten weg te halen drukt u prev en dan K
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