
Po vytvoření zprávy klikněte na tlačítko (obr. 6.uvodni sekvence)  zvolte , jak ventilátor zobrazí zprávu.3.

Můžete kliknout na tlačítko závěrečná sekvence, zvolit v programu jak se bude ukoncovat zpráva na ventilátoru. 

Stejné sekvence jsou k dispozici (viz obr. 8).

5.

Můžete si také vybrat, jak program bude dále zobrazovat zprávu, jakmile se zobrazí, kliknete na tlačítko prostredni sekvence. (Viz obr. 7).4.

Na obr. 6 Obr. 7 Na obr. 8

Po dokončení výše uvedených kroků, můžete zobrazit náhled zprávy ( prezentace) v okně obr.14 po zmácknuti tl. START. Chcete-li ukončit náhled, 

klikněte na tlačítko Stop v náhledovém okně (obr. 14).

9.

Na obr. 14

Chcete-li uložit zprávu kliknete na tlačítko „Uložit“ v EDITORU.12.

Pokud je vytvorena prezentace kompletni, pouzijte tl. UPLOAD. Ve spodni casti editoru je nahravani prezentace do ventilatoru, 

zobrazeno zelenym sloupcem. Obr. 15. 

10.

Fig. 15

Po dokonceni nahravani do ventilatoru ALLTRUCKER RGB, prepnete prepinac do polohy LED.(Fig. 16)11.

(3)

Fig. 16

 

Fig. 13

(4)

Alltrucker RGB ventilátor dokaze zobazit 7 barev. Tahem mysi pod textem,znakem na radce barvy se meni barva textu, znaku. obr.13 

Red 

Green 

Blue

Pokud uživatelem není nastavena barva je barva zprávy tovarne nastavena na automaticke střídani 7 barev. Automaticky se přepne z červené, zelené, modré, žluté, 

purpurové, azurové a bílé.

8.

6.

7.

RGB LED VENTILÁROT  ALLTRUCKER

NÁVOD K POUŽITÍ

INSTALACE SOFTWARE

Použití softwaru

Dvojklikem na LedFan Editor ikonu se spusti program.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA

Stahování souborů UPOZORNĚNÍ

Připojte Ventilátor USB k portu USB v počítači. Stav připojení na hlavní obrazovce musí být Připojený (obr. 2).1.

, Upload

V pripade že spojení je úspěšně, barva TL se zmeni z sede na cernou. (viz obr. 3).

Odpojeno Připojeno 

2

Pomocí myši, přesuňte kurzor na prázdny rádek (obr. 4) na obrazovce Editoru. Klikněte na prázdný radek a muzete 

zadat požadovaná písmena nebo číslice anebo kliknutím na oblast symbolů (obr.5) pro vložení požadované symboly. Můžete vytvořit až 

dvanáct zpráv o maximálně 20 znacích včetně mezer.

2.

Na obr. 3

(1)

Zobrazení zpráv                Uvodní sekvence

Zaverecna sekvence

Prostredni sekvence

PostaveníZnaky & Symbolyfunkční tlačítkaOkno náhledu 

Editor-funkci

Náhled: Aktivace okna náhledu

Stop: Deaktivace vzorkovací okno

Nahrát: 

Konec: Ukonceni programu

Otevření: 

Ulozeni: 

Clear: 

Uloženi vytvorene prezentace do PC 

Smazani aktualni prezentace v PC

Editor:   Aktivovat editační okno

FUNKCE TLAČÍTKA:

Data Display Window Znak & Symbol

Na obr. 4 Na obr. 5

(2)

Připojení Status

Ujistěte se, že prepinac na ventilatoru je prepnut do režimu „Edit“ Při připojení počítače k naprogramování zpráv. (Obr. 1).

Obr. 1

Nahrání zprávy z počítače do ventilátoru.
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Ujistěte se, že prepinac na ventilátoru je v poloze EDIT (vypnuto)

Zkopírujte složku softwaru „LED Fan Editor“ z CD do pevného disku vašeho počítače.     

Nahrani vytvorene prezentace do ventilatoru

Otevreni ulozene prezentace z PC 

Nástroje v  EDIT okne

Dutý kruhový nástroj 

Editace BAREV  LED


