
Np. wpisując następującą treść: Teraz jest godzina (Ctrl + g) i temperatura (Ctrl + t) → otrzymujemy:  
Teraz jest godzina 12:34 i temperatura 20,9°C.  
Można również umieścić dany parametr (np. temperaturę) samodzielnie i przypisać do niej dowolny efekt. 
 
W trakcie wpisywania sekwencji możemy w każdej chwili poruszać się pomiędzy nimi i edytować je za pomocą: 
 

Alt + ← 
sekwencja 
poprzednia 

Alt + → 
sekwencja 
następna 

Alt + p 
pierwsza 

sekwencja 

Alt + k 
ostatnia 

sekwencja 

Alt + del 
usunięcie edytowanej sekwencji 

  
Pozostałe opcje MENU:  
 

ZAWSZE: Enter – zatwierdzenie, ESC – anulowanie.    
 
Po wybraniu "2" Jest to tryb edycji, wyświetli się pierwsza sekwencja, poruszanie się po sekwencjach  
jest opisane wcześniej. Możemy również dodawać nowe sekwencje w dowolnym miejscu, np. pomiędzy istniejące.  
 
Po wybraniu "3" wyświetli się “–/+ ENTER”, gdzie “–“ to ciemniej, “+” to jaśniej. 
 
Po wybraniu "4" wyświetli się: “00:00 ”, po czym wpisujemy np. 12:34, następnie zatwierdzamy. 
 
Po wybraniu "5" wyświetli się: “20rr”, po czym wpisujemy rok (nie jest wyświetlany w trakcie pracy,  
jego wprowadzenie służy do wyznaczania lat przestępnych), następnie zatwierdzamy, potem wyświetli się: 
“dd.mm”, po czym wpisujemy np. 07.05, następnie zatwierdzamy. 
 

Po wybraniu "7" wyświetli się: “00:00 ” (godzina włączenia wyświetlania spotów reklamowych),  
po czym wpisujemy np. 06:00 i zatwierdzamy, następnie wyświetli się: “00:00 ” (godzina wyłączenia wyświetlania 
spotów reklamowych), po czym wpisujemy np. 23:00 i ostatecznie zatwierdzamy. 
 
Na najwyższej poziomej płaszczyźnie wyświetlacza wszystkie otwory do mocowania wsporników 

montażowych powinny być zabezpieczone śrubą wraz z podkładką plastikową. 

 

 
 

Na najniższej poziomej płaszczyźnie wyświetlacza wszystkie niewykorzystane otwory (oprócz miejsc 

mocowania wsporników montażowych) nie powinny być w żaden sposób zasłonięte lub zaklejone. 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  

 
Dziękujemy serdecznie, że zdecydowaliście się Państwo na zakup naszego produktu! 

 

Parametry techniczne: 

 

Zasilanie wyświetlacza przez zasilacz: 230 VAC 50 Hz (IN), 5 VDC (OUT). 

UWAGA!!! Maksymalnie 5 metrów przewodu między zasilaczem i wyświetlaczem. 

Zakres temperatur pracy: -30°C do +70°C 

 
INSTRUKCJA MONTA ŻU:  

 

Wyświetlacz przeznaczony jest do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego. Montażu należy dokonywać  
przy odłączonym zasilaniu. Wyświetlacze w podstawowej wersji najlepiej nadają się do powieszenia wewnątrz 
wystawy za pomocą sznurka, cienkiej linki stalowej lub na zewnątrz budynku przylegając do ściany. Wsporniki 
standardowo dostarczane z wyświetlaczem pozwalają na taki montaż. Otwory montażowe można wyznaczyć 
przykładając wyświetlacz do ściany wraz z przykręconymi wspornikami. Przy montażu należy zwrócić uwagę  
na odbijające się od wyświetlacza światło słoneczne, często wystarczy zmiana kąta mocowania o 10o względem 
ściany, wiąże się to z wymianą górnych wsporników na dłuższe lub podłożeniem np. nakrętek metalowych  
pod górne wsporniki mocujące. Taki zabieg powoduje odchylenie wyświetlacza od pionu. Zabieg pochylenia 
tablicy led jest również konieczny w przypadku chęci zawieszenia jej na dużej wysokości. W ten sposób można 
lepiej wykorzystać kierunkowość świecenia diod w wyświetlaczu i sprawić, że będzie on bardziej widoczny. 
Wprowadzanie tekstu do wyświetlacza odbywa się poprzez standardową klawiaturę komputerową ze złączem 
PS/2. 
 

OSTRZEŻENIE: 
 
• Montaż elektryczny może być przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. 

• Nie używaj zasilacza innego niż dostarczony przez producenta. 

• Nie przedłużaj ani nie wymieniaj przewodów zasilających między zasilaczem a wyświetlaczem. 

• Upewnij się, czy przewód zasilania jest ułożony tak, aby nie stawano na niego, nie potykano się o niego,  

ani nie był w żaden inny sposób narażony na uszkodzenie lub naprężenia mechaniczne. 

• Nie rozmontowuj wyświetlacza. Jeżeli został uszkodzony, skontaktuj się z producentem – naruszenie plomb 

gwarancyjnych jest równoznaczne z utratą gwarancji. 

• W przypadku odłączenia klawiatury i ponownego jej podłączenia w trakcie wprowadzania tekstu dalsza praca 

jest niemożliwa, w takiej sytuacji należy odłączyć zasilanie na 15 sekund, po czym ponownie je podłączyć 

(powoduje to reset wyświetlacza). 



 

Włączanie i wyłączanie wyświetlacza. 

 

Włączanie/wyłączanie wyświetlacza następuje w chwili włożenia/wyciągnięcia wtyczki zasilającej do/z gniazdka. 

Odradza się wyłączanie wyświetlacza w przypadku zapisu sekwencji do pamięci, grozi to utratą wprowadzonego 

tekstu. 
 

 

Zabezpieczenie antykradzieżowe -  kod PIN 

Zabezpieczenie antykradzieżowe gwarantuje brak dostępu do „menu” wyświetlacza. Opcja ta jest przydatna  

w sytuacji, gdy niepowołane osoby mogą mieć dostęp do miejsca, gdzie odbywa się wprowadzanie danych  

do urządzenia. W przypadku kradzieży osoba nie znająca pinu nie będzie mogła zmienić treści wyświetlanych  

na wyświetlaczu, przez co urządzenie będzie jej nieprzydatne. 

 

Kod PIN podajemy w momencie próby wejścia do „menu”. Domyślnie kod PIN ustawiony jest na ”0000”.  
 

Nie pamiętam kodu PIN, co robić ?  

W sytuacji, gdy nie pamiętamy kodu PIN należy skontaktować się z producentem – przed wykonaniem telefonu 

należy znajdować się w pobliżu wyświetlacza wraz z podłączoną klawiaturą. 
 

Włączanie/wyłączanie kodu PIN 

Aby włączyć/wyłączyć kod PIN, wchodzimy do menu PIN: wciskamy ESC następnie wciskamy 6  

Pojawi się: 1 - PIN (tak/nie) 2 - Nowy PIN , wciskamy 1 

Pojawi się: PIN tak(t)/nie(n), wciskamy n dla NIE lub t dla TAK, wyświetlone zostanie potwierdzenie wyboru  

w postaci: TAK lub NIE po czym wyświetlacz powróci do menu PIN. Wciskamy ESC, by wyjść z menu PIN. 
 

Zmiana kodu PIN 

Aby zmienić kod PIN, należy wejść do menu PIN: wciskamy  ESC, następnie wciskamy 6 

Pojawi się: 1-PIN (tak/nie) 2-Nowy PIN , wciskamy 2 

Pojawi się: Podaj PIN, podajemy PIN, wciskamy Enter 

Pojawi się: Podaj nowy PIN, po wprowadzeniu nowego pinu wprowadzamy go ponownie i zatwierdzamy Enter, 

wyświetlone zostanie potwierdzenie OK po czym wyświetlacz wróci do menu PIN. Wciskamy ESC by wyjść z 

menu PIN. 

Tabela: Kod PIN 

 

MENU WYŚWIETLACZA:  

 

Do menu wchodzimy przyciskiem ESC, opcjonalnie podajemy kod PIN, następnie: 
 

1 – wprowadzanie nowego tekstu (gdy zaczniemy od 
razu pisać, to domyślnie ustawiony jest efekt „F1”), 
można wybrać inne EFEKTY (Tabela: Efekty) 

2 – edycja wprowadzonego tekstu – bardzo przydatne 
narzędzie w sytuacji gdy popełniliśmy błąd, lub chcemy 
zmienić tylko część wyświetlanej treści 

3 – jasność (regulacja jasności) 4 – ustawianie godziny 
5 – ustawianie daty 6 – kod PIN  opisane Tabela: Kod PIN 
7 – godzina ON/OFF (godzina włączenia/wyłączenia 
wyświetlania spotów reklamowych) 

 

Tabela: Menu         Zatwierdzanie przyciskiem Enter, wychodzenie z menu jak i podmenu przyciskiem ESC. 

 

Po wybraniu "1" wyświetli się Wybierz efekt … , należy wybrać efekt/y (Tabela: Efekty), następnie wciśnięcie 
dowolnego znaku powoduje wpisanie tekstu, dla którego będzie zastosowany efekt/y. W celu zobaczenia  
jak będzie wyglądać dana sekwencja = tekst z efektem, wciskamy Tab. Teraz w trakcie podglądu możemy 
zmienić wszystkie atrybuty tekstu wciskając: 
 

Ctrl + c 
czcionka 

Ctrl + n 
negatyw 

Ctrl +  
← → ↑ ↓ 

wyrównanie 

Ctrl  + 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

prędkość 

Ctrl + +  
Ctrl +  – 

czas 
wyświetlania 

Ctrl + w 
czyszczenie tablicy  

przed wyświetleniem 
efektu 

Ctrl + p 
tekst 

poziomo/pionowo 

 
Wyjście z podglądu następuje po wciśnięciu dowolnego klawisza. Podgląd wszystkich stworzonych sekwencji 
umożliwia kombinacja klawiszy: Shift + Tab. Gdy chcemy przejść do wpisania kolejnej sekwencji, wystarczy 
wybrać kolejny efekt (Tabela: Efekty) – wybranie efektu po wpisanym wcześniej tekście zawsze rozpoczyna 
kolejną sekwencję. Najogólniej cały spot reklamowy składa się z występujących po sobie sekwencji  
czyli SEKWENCJA (czyli efekt + tekst) – SEKWENCJA – SEKWENCJA – SEKWENCJA -SEKWENCJA…, aż do 
wciśnięcia Enter, w celu zapisania danych, lub do zapełnienia pamięci, co sygnalizuje nam brak możliwości 
pisania, tj. kolejny wciśnięty znak zastępuje ostatni.  
 
Np. wciskamy: ESC (wejście do menu), 1 (wprowadzanie nowego tekstu), Shift „+” F11 (wybór efektu 
wężyk drukowanie), Tekst1 (wprowadzanie tekstu dla efektu wężyk drukowanie), F1 (wybór nowego efektu 
dla kolejnego tekstu - tekst przesuwający się w lewo), Tekst2 (wprowadzanie tekstu dla efektu tekstu 
przesuwającego) ENTER (zapis), ESC (wyjście z menu). W międzyczasie, w trakcie wprowadzania tekstu,  
dla każdego efektu można zmieniać wybrane atrybuty tekstu typu czcionka, negatyw, wyrównanie, tekst 
poziomo/pionowo bez konieczności wchodzenia w podgląd. W oknie podglądu można zmieniać wszystkie 
atrybuty, również prędkość, czas wyświetlania, itd. 
 
EFEKTY: 
 

 F1 Tekst w lewo – tekst przesuwający 
się w lewo lub do góry 
 

F2 + 5 Tekst pojawia się na środku 
F2 + 2 Tekst pojawia się w dół 
F2 + 8 Tekst pojawia się w górę 
F2 + 4 Tekst pojawia się w lewo 
F2 + 6 Tekst pojawia się w prawo 

F3 + 2 Tekst znika w dół 
F3 + 8 Tekst znika w górę 
F3 + 4 Tekst znika w lewo 
F3 + 6 Tekst znika w prawo 
 

F4 i 5 Tekst schodzi się do środka 
F4 + 2 lub F4 + 8 Tekst schodzi się  
                           z góry i dołu 
F4 + 4 lub F4 + 6 Tekst schodzi się  
                           z prawej i lewej 

F5 + 5 Tekst rozchodzi się od środka 
F5 + 2 lub F5 + 8 Tekst rozchodzi do  
                           góry i dołu 
F5 + 4 lub F5 + 6 Tekst rozchodzi do 
                           prawej i lewej 

F6 + 5 Tekst odsłania się od środka 
F6 + 2 Tekst odsłania się do dołu 
F6 + 8 Tekst odsłania się do góry 
F6 + 4 Tekst odsłania się do lewej 
F6 + 6 Tekst odsłania się do prawej 

F7 + 5 Tekst zasłania się od środka 
F7 + 2 Tekst zasłania się do dołu 
F7 + 8 Tekst zasłania się do góry 
F7 + 4 Tekst zasłania się do lewej 
F7 + 6 Tekst zasłania się do prawej 

F8  guma ściąganie 
Shift + F8 guma rozciąganie 
 

F9  płynne pojawianie się tekstu 
Shift + F9 płynne znikanie tekstu 
 

F10  odbijanie tekstu od "podłoża" 
Shift + F10  odbijanie tekstu  
od środka(od siebie) 
Ctrl + F10 nasuwanie tekstu 

F11 ślimak drukowanie 
Shift + F11 wężyk drukowanie 
Ctrl + F11  zmiana wypełnienia 
(migotanie)  

F12  matrix  
Shift + F12 maszyna do pisania 
Ctrl + F12 migotanie tekstu 
 

Tabela: Efekty        Jako 2,4,5,6,8 polecamy klawiaturę numeryczną tj. ↓,←,●,→,↑ 
 
Wprowadzając tekst możemy umieścić w dowolnym miejscu za pomocą klawiszy: 
 

Ctrl + d 
data w formacie dd.mm 

Ctrl + g 
godzina w formacie gg:mm 

Ctrl + t 
Temperatura w formacie XX,XoC 

 


