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Chú thích cách trình bày
Các ký hiệu trình bày đặc biệt được mô tả như sau :
Mô tả các ký hiệu
KÝ HIỆU
1 Giới thiệu
2.1 Cấu hình hệ thống…

MÔ TẢ
Tiêu đề và số thứ tự của chương

Hình 1 Thay đổi ngôn ngữ

Số thứ tự hình và chú thích

Bảng 1 Liệt kê phím trên thanh công cụ điều
khiển

Số thứ tự bảng và chú thích

Ký tự thường

Text

Ký tự in đậm

Các danh từ đặc biệt, ví dụ “LedCenter”

) Gạch dưới lượn sóng

Các điểm quan trọng, các chú ý đặc biệt

1)2)3)…

Các bước thao tác. Khi cài đặt nên tuần tự
làm theo các bước

1.2.3…
a.b.c…

Các liệt kê quan trọng

A.B.C…
Gạch dưới
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Nội dung
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2 Introduction to DS06Q offline graphic LED display control system
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4.2.1 Program attribute setting
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4.2.3 Program content edit
4.2.4 Program preview
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4.3 Playbill management
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1 Giới thiệu
1.1 Ứng dụng của phần mềm Led Center
Cảm ơn quí khách đã sử dụng phần mềm LED Center.
LED Center là phần mềm hỗ trợ của hệ thống điều khiển màn hình LED chuyên nghiệp. Phần
mềm này là 1 phần của hệ thống điều khiển các hiển thị LED, series DS
LedCenterM (version bất đồng bộ ) được sử dụng cho hệ thống các loại CARD DS06 với các
chức năng chính như sau:
Các thao tác liên quan đến Program:
Definition: Lập cấu hình bảng LED
Window: thiết lập tham số cho cửa sổ hiển thị
Text, Clock, Picture : Soạn thảo các thông tin hiển thị như là text, thời gian, hình ảnh
Preview: Chạy demo (xem trước )
Sending : Truyền thông tin từ máy tính lên bảng LED
……
Các thao tác liên quan đến Setting:

Xem phần 3.4.2

Auto task :Quản lý các nhiệm vụ tự động
Time setting : cài đặt thời gian
Communication port setting : cài đặt các thông số cổng giao tiếp
1.2 File description
Sử dụng LedCenterM (version bất đồng bộ) như là một vídụ, HDSD chỉ dẫn cách điều khiển
và quản lý hệ thống bảng LED Graphic sử dụng card điều khiển DS06 bằng phần mềm
LedCenterM
Nội dung HDSD này như sau:
Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Giới thiệu hệ thống điều khiển màn hình LED sử dung CARD DS06Q
Chương 3:Giới thiệu tóm tắt và các cài đặt cơ bản: Đặc điểm phần mền LedCenterM, cài
đặt phần mềm, gỡ bỏ phần mềm, cài đặt cơ bản…
Chương 4: Quản lý các Program: nội dung, cách thức thao tác như soạn thảo, xem trước,
truyền thông tin lên bảng và hiển thị
Lưu ý : các chức năng có thể khác, tuỳ thuộc version
2 Giới thiệu hệ thống điều khiển màn hình LED bất đồng bộ loại DS06Q
2.1 Cấu hình hệ thống
Hệ thống DS06Q bao gồm:
A. Card DS06ADC : điều khiển trực tiếp màn hình LED
B. LedCenter : Phần mềm hỗ trợ cho hệ thống. LedCenter kết nối với Card điều khiển qua
cổng COM
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C. Các hỗ trợ khác : kết nối trực tiếp với card điều khiển để thực hiện các chức năng đặc biệt
như cảm biến ánh sáng, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm …
2.2 Kết nối của hệ thống
Hệ thống DS06Q hỗ trợ phương thức giao tiếp RS232 và RS485 với máy tính
RS232 mode :
Với RS232 Card điều khiển được kết nối trực tiếp với máy tính qua cổng COM
RS485 mode :
Với RS485 Card điều khiển được kết nối trực tiếp với máy tính qua bộ biến đổi RS232 RS485 converter và nối vào cổng COM .Với phương thức này có thể kết nối nhiều bảng LED
mắc nối tiếp nhau và phần mềm có thể quản lý và điều khiển tối đa là 255 màn hình LED qua
cổng COM
Lưu ý: LedCenter có thể với bảng LED qua hệ thống GPRS hoặc CDMA, xem “hướng dẫn
cài đặt nhanh GPRS”.
3 Giới thiệu tóm tắt các đặc tính cơ bản
3.1 Đặc tính cơ bản
Các đặc điểm chính của LedCenterM (asynchronous display version) V3.22:
Hỗ trợ series card điều khiển DS06Q
Giao diện đơn giản và rõ ràng, người không chuyên cũng có thể dễ dàng sử dụng và điều
khiển chương trình
Menu trình bày dễ hiểu và hợp lý
Menu quản lý theo dạng phân cấp theo thứ tự, cấu trúc rõ ràng thuận tiện cho việc kiểm
tra, bảo trì
Hỗ trợ cho việc phân mảnh thành nhiều cửa sổ hiển thị cùng lúc. Có thể hiển thị 10 cửa sổ
cùng lúc với nhiều kiểu chạy khác nhau
Có thể hiển thị các file hoạt hình, file ảnh, file word/excel … một cách đồng thời.
Hỗ trợ soạn thảo trên nhiều ngôn ngữ và nhiều loại font.
Hỗ trợ hiển thị nhiệt độ (với điều kiện có gắn cảm biến nhiệt độ )
Quản lý hiển thị theo thời gian thực (có chip đồng hồ thực RTC bên trong card)
Có thể kết nối và quản lý đến 256 bảng LED
Nhiều kiểu chương trình, có thể quản lý đến 640 chương trình trên bảng
Các chương trình có thể được lập trình để chạy theo thời gian đặt trước
Hỗ trợ việc hiển thị chèn các thông báo
Hỗ trợ việc cài đặt các cảm biện ánh sáng để có thể điều chỉnh độ sáng bảng LED một
cách thủ công, theo thời gian hoặc tự động.
3.2 Software running environment (Môi trường hoạt động của phần mềm)
3.2.1 Computer environment
O/S: Windows98/ME/NT/2000/XP
Computer hardware: Pentium 300M or above, 64M memory or above
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3.2.2 External running environment ( Môi trường hoạt động ngoại vi )
LedCenter là phần mềm hỗ trợ cho hệ thống điều khiển màn hình LED loại Series DS. Do đó
nên thiết lập sự kết nối với màn hình LED qua cổng nối tiếp (COM Port ). Chi tiết nên tham
khảo HDSD riêng của từng loại card điều khiển LED, series DS.
3.3 Software installation and uninstallation ( Cài đặt và gỡ bỏ phần mềm )
LedCenterM là loại phần mềm dễ sử dụng (green software).
Cài đặt (Install ): Chỉ cần copy thư mục LedCenterM vào ổ cứng máy tính và chạy file
LedCenterM.exe
Gỡ bỏ (Uninstall): Chỉ cần Remove hoặc xoá thư mục LedcanterM là xong mà không để lại
các file rác trong máy.
3.4 Software running and language interface switching ( Chạy phần mềm và thay đổi
ngôn ngữ )
3.4.1 Software running ( Chạy phần mềm )
Chạy file “LedCenterM.EXE” trong thư mục vừa copy
LedCenter hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Hoa phồn thể và giản thể .
Thao tác như sau : Trên thanh công cụ chọn “Setting” - ”Language” để thay đổi ngôn ngữ

Hình 1 : Thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho phần mềm.
3.4.2 Software setting (Cài đặt các thông số phần mềm )
Mục đích : Khi sử dụng phần mềm cho lần sử dụng đầu tiên, trước hết phải đặt cấu hình cho
bảng LED với mục đích là kết nối giữa phần cứng của bảng LED và phần mềm như được mô
tả ở chương 4
Các bước thao tác:
1) Chọn “Setting” – “Advance” – “Define LED screen ”, như trên hình 2.
Nhập Password (mặc định là 16888), và hộp các thông số của màn hình sẽ hiện ra như hình 3
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Chọn “Add” — “ Add offline screen ” ở góc trái của hộp hội thoại .

Hình 2: Chọn “Setting” – “Advance” – “Define LED screen ”.

Hình 3 : Chọn Add trong Hộp thoại “ Define LED screen ”
4) Chọn đúng cấu hình của màn hình LED theo như đơn đặt hàng .
) Nếu có nhiều bảng LED được mắc chung với nhau thì các bảng phải có ID khác nhau .
5) Sau khi đã đặt các thông số của màn hình LED xong, phần mềm LedCenter sẽ tạo ra
chương trình (playbill) tương ứng cho mỗi màn hình dược kết nối vào. Cài đặt các thông số
như vậy là xong và có thể bắt đầu sử dụng chương trình để soạn thảo và quản lý các Program.

Hot line : 0903 0111 68

8

Công ty TNHH SX-TM-DV Linh Quân

HDSD phần mềm LedCenterM (Offline Screen)

) Sau khi hoàn thành việc cài đặt các thông số cho màn hình LED, người sử dụng nên
backup file screen.cfg, file này được tự động tạo ra trong thư mục cài đặt của LedCenter.
Nếu vì lý do nào đó mà sau này muốn cài đặt lại thì sau khi Install thư mục vào máy tính, ta
chỉ cần chép đè file này vào thư mục đã được Install là xong.
4 Program edit management (Quản lý và soạn thảo các Program )
4.1 Software overview (Tổng quát )
Bình thường, giao diện khi chạy phần mềm như hình 4, trên màn hình máy tính bao gồm 2
thành phần:
Màn hình điều khiển và màn hình mô phỏng, xem trước (preview window).

Màn hình xem
trước Preview

Màn hình
điều khiển

Hình 4 : Giao diện phần mềm khi chạy
Cửa sổ xem trước (preview window):
Hiển thị các thông tin đã được soạn thảo trong Program.
) Mẹo: Đặt con trỏ vào cửa sổ xem trước, click phím phải để Zoom cửa sổ lớn, nhỏ tuỳ ý.
Màn hình điều khiển :
Như hình 5 và hình 6, bao gồm main menu, tool bar and program edit zone (cửa sổ soạn
thảo).
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Main menu và tool bar : Các phím chức năng tương ứng như bảng 1

Main menu
Tool bar
Hình 5 : Menu chính và thanh công cụ

STT

Biểu
tượng

Chức năng

Tương ứng với Menu
chính

1

Tạo chương trình mới (new playbill )

“File” – “New”

2

Mở chương trình

File” – “Import”

3

Lưu chương trình

“ File” – “Export”

4

Hiển thị / Đóng Cửa sổ xem trước

“ Setting ” – “ Show
preview window “

5

Hiển thị / Đóng Cửa sổ soạn thảo

“Setting” – “Show editor”

6

Thêm vào 1 thành phần chương trình

7

Xoá 1 thành phần chương trình

8
9

Dịch chuyển thành phần đuợc chọn lên
trên
Dịch chuyển thành phần đuợc chọn xuống
dưới

10

Xem trước toàn bộ chương trình

11

Ngừng xem

12

Gởi thông báo ra màn hình LED

13

Gởi chương trình sau khi đã soạn thảo và
kiểm tra ra màn hình LED

“Edit” – “Add”
“ Edit” – “Delete”
“ Edit ” – “Move up”
“Edit” – “Move down”
“Play” – “Preview”
“Play” – “stop”
“Play” – “Send
notification”
“Play” – “Send program
data

Bảng 1 : Liệt kê các phím chức năng trên thanh công cụ của màn hình điều khiển.
Vùng soạn thảo Program bao gồm “ Program menu ” và “Attribute box”. Sau khi một thành
phần chương trình đã được chọn, hộp thuộc tính cho thấy các thuộc tính được đặt trước
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Program
edit zone

Program menu

Attribute box

Hình 6 : Cửa sổ vùng soạn thảo Program
4.2 Program
Khi các tham số của màn hình hiển thị được xác định trong mục 3.4.2 được hoàn thành.
LedCenter sẽ tạo ra từng chương trình tương ứng cho mỗi bảng LED, Menu Program nằm ở
bên trái của cửa sổ màn hình điều khiển như hình 6, hiển thị số thứ tự của màn hình LED
tương ứng.
Offline(1) là chương trình của bảng LED thứ nhất sau khi đã được soạn thảo xong
( Trong trường hợp có nhiều bảng LED được mắc song song nhau thì chương trình của các
màn hình tương ứng là Offline(2), Offline(3) … )
Nếu dung lượng bộ nhớ trong card điều khiển DS06Q cho phép mỗi màn hình LED có thể lưu
đến 640 program khác nhau.
A. Program : Là nội dung 1 đoạn của chương trình cần được hiển thị trên màn hình LED, bao
gồm các cửa sổ và các thành phần như Text, Clock, Picture, màu sắc và các hiệu ứng chạy
B. Offline(1): Là tổng các đoạn chương trình ( program ) cho 1 bảng LED, hay nói cách khác
đó là chương trình của 1 bảng LED
Mỗi 1 bảng LED có 1 chương trình riêng cho nó, LedCenter có thể quản lý nhiều chương
trình của nhiều bảng LED được nối chung với nhau và có thể lựa chọn để soạn thảo dữ liệu
cho từng chương trình của từng bảng LED như trên hình 7 (Ví dụ trên hình 7 có 2 bảng LED
với 2 tên khác nhau là Offline(1) và Offline(2) )
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Hình 7 : Thay đổi soạn thảo giữa các màn hình (chọn màn hình để soạn thảo)
Mở và Lưu chương trình (Playbill import and export) :
Chương trình cho mỗi bảng LED sẽ được lưu một cách tự động
Thêm vào đó với chức năng mở file và lưu file thủ công làm cho chương trình tiện nghi hơn.
Xem mục 4.3 để biết thêm chi tiết.
4.2.1 Cài đặt các thuộc tính của Program
Trong hình 8, khi 1 program được chọn trong Menu, hộp thuộc tính ở bên phải sẽ cho thấy các
thuộc tính của nó. Các thuộc tính sau có thể thay đổi như sau :
A. Name : Tên của chương trình để phân biệt giữa các program với nhau
B. Image : có thể lựa chọn hình nền để hiển thị khi không có cửa sổ nào được chọn để hiển thị.
C. Hiển thị theo chu trình ( “repeat ”, “playtime ” ) : Một program được chọn để hiển thị
theo chu trình lặp lại hoặc theo 1 khoảng thời gian đặt trước.
D. Hiển thị theo thời gian đặt trước : bằng cách đánh dấu lựa chọn trong mục “Play in this
period” và chọn các thời gian cần hiển thị trong tuần
) Lưu ý : - Khi chọn Start time “00:00” và End time “00:00” : Chương trình sẽ hiển thị suốt
ngày (24/24).
- Trong khoảng thời gian không được chọn để hiển thị màn hình LED sẽ không có gì
hoặc tối đen.
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Program play control

Play restricted by time period

Hình 8: Các thuộc tính của Program
4.2.2 Cài đặt cho Windows
Mỗi một program, màn hình hiển thị LED có thể chia nhỏ đến 10 cửa sổ độc lập, khác nhau
về kích thước và vị trí
1) Quản lý sự hiển thị của cửa sổ (anagement of displaying window)
Cách 1: Chọn Window trong Program menu, chọn Edit trên thanh công cụ
Cách 2: Chọn phím liên hệ trên thanh công cụ như ở bảng 1
Cách 3: Trỏ vào Window và kích chuột phải và chọn “Add”, “Delete”, “Move up” or “Move
down” như hình 9
2) Cài đặt cho Window
Khi thành phần “ Window ” được chọn, menu thuộc tính nằm ở phía phải sẽ cho thấy các
thuộc tính của cửa sổ hiển thị như hình 9 bao gồm các thành phần như sau :
A Name : Có thể đặt tên cho cửa sổ hiển thị
B. Waiting mode: Mode chờ hiển thị cho từng cửa sổ
C. Position and size: Xác định vị trí và kích thước cho cửa sổ hiển thị.
Bên cạnh đó khi một thành phần “Window” được chọn trong Program menu, vị trí tương ứng
của mỗi window sẽ xuất hiện trên cửa sổ xem trước. Khung bao của window tương ứng được
làm sáng lên bởi màu xanh lá cây trong khi các window khác là màu xanh dương. Vị trí và
kích thước của mỗi window được chọn có thể được hiệu chỉnh một cách tự do bằng cách dùng
chuột như hình 10
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Shortcut
pull-down
menu after
right click

Attribute
of the
window

Hình 9 : Các thuộc tính của cửa sổ

Hình 10 : Điều chỉnh kích thước và vị trí của window trên cửa sổ xem trước
4.2.3 Soạn thảo nội dung của một Program
Mỗi một Window có thể chứa một số thành phần hiển thị; mỗi một thành phần được hiển thị
tuần tự từ trên xuống dưới. Thành phần hiển thị này được điều khiển bằng cách lựa chọn các
chức năng như “Add”, “Delete”, “Move up” or “Move down” trong menu xổ xuống.
Chọn biểu tượng như hình 11
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Shortcut pulldown menu
after right
click

Hình 11 : Quản lý 1 thành phần hiển thị
Nội dung của mỗi một thành phần hiển thị phía dưới window có thể là text, clock (thời gian)
nhiệt độ, File (hoặc một vài loại văn bản khác như document hoặc graphic…). Có thể chuyển
đổi loại của thành phần hiển thị bằng cách chọn vào một trong 4 loại biểu tượng sau:
Text

, Clock

, Nhiệt độ

, File

4.2.3.1 Text :
Nếu thành phần hiển thị được soạn thảo trong program menu là Text biểu tượng
nhấn và chìm đi, hộp thuộc tính sẽ xuất hiện phía bên phải như hình 12 và 13

sẽ được

A. Cài đặt các hiệu ứng hiển thị : speed (tốc độ chạy), stay time (thời gian hiển thị), show
(hiệu ứng chạy)
C. Text edit zone: supporting text and image modes. Click the box before “text mode” or
“image mode” to switch between the two modes, as shown in Figure12 and Figure13
[Text mode] : as shown in Figure12. Display with the attached font library of the maincontrol
panel
Set and modify the size, color and reverse color (
Click

and

) of selected words.

buttons above the text edit zone to open and save text files.

[Im age mode] : as shown in Figure13, convert the content in the edit zone to image format
and then send . It supports the text program of any languages, fonts and sizes.
To set and modify fonts, size, text color, background color, bold (B), italic (I ) and
underline (U) of the chosen words.
Click
and
buttons above the text edit zone to open TXT or RTF files and save text
files which are edited well in he edit zone.
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A

B

C

Hình 12 : Text program (text mode) edit interface

Text
color
Backgrand
color

Hình 13 : Text program (Image mode) edit interface
4.2.3.2 Clock (Hiển thị thời gian)
Nếu thành phần hiển thị được soạn thảo trong program menu là Clock, biểu tượng
được nhấn và chìm đi, hộp thuộc tính sẽ xuất hiện phía bên phải như hình 14

sẽ

Chọn nội dung hiển thị : Đánh dấu chọn vào các thành phần mà ta muốn hiển thị cũng như
định dạng thời gian là Chinese hoặc English
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A

Hình 14: soạn thảo thời gian hiển thị (Clock).
) Nội dung thời gian hiển thị nên được điều chỉnh cân đối đúng như kích thước thật của cửa
sổ hiển thị. Nếu quá nhiều thành phần được chọn để hiển thị, có thể nó sẽ không hiển thị hết
trên Preview window, lúc đó nên cân nhắc và điều chỉnh lai nội dung cũng như kích thước
Font chữ để thời gian được hiển thị cân đối và đẹp.
4.2.3.3 Environmental data program edit
Nếu thành phần hiển thị được soạn thảo trong program menu là Temprature, biểu tượng
sẽ được nhấn và chìm đi, hộp thuộc tính sẽ xuất hiện phía bên phải
4.2.3.4 External docum t program edit
Nếu thành phần hiển thị được soạn thảo trong program menu là File, biểu tượng
sẽ được
nhấn và chìm đi, hộp thuộc tính sẽ xuất hiện phía bên phải. File có thể định dạng với đuôi là
*.doc, *.xls,*.rtf, *.jpg, *.bmp, *.gif, hình tĩnh hoặc hình động (picture or cartoon)…
[Office document program]
Khi 1 file được chọn là Word (*.doc), Excel (*.xls) , Rich Text Format (*.rtf), Text-only
format (*.txt)… thì nội dung của nó sẽ xuất hiện bên trong cửa sổ soạn thảo màu đen
Ta có thể hiệu chỉnh lại kích cỡ font chữ, màu sắc, tốc độ hiển thị …, và có thể xem trước trên
cửa sổ preview windows
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A

B

C

Hình 15 : Word File edit
A

B

C

Hình 16 : Effect setting of animation program
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Hình 17 : Effect setting of picture program
4.2.4 Program preview
Sau khi một Program được soạn thảo hoàn chỉnh, program này có thể được xem trước cách nó
hiển thị trên preview window
1) Chọn “Play” – “Preview” hoặc biểu tượng
preview

trên thanh công cụ. Trong cửa sổ

window sẽ hiển thị các hiệu ứng của program này.
2) Chọn “Play” – “Stop” hoặc biểu tượng
trước.

trên thanh công cụ để chấm dứt sự xem

4.2.5 Program data sending
Sau khi 1 program được soạn thảo, xem trước và đã hoàn chỉnh, chương trình này sẽ được
truyền lên bảng LED
1) Chắc chắn là đã có sự kết nối giữa máy tính và bảng LED bằng cable tín hiệu
2) Chọn “Play” – “Sending program data…” trong menu điều khiển hoặc chọn biểu tượng
trên thanh công cụ. Hộp thoại “Sen data to offline LED screen” sẽ xuất hiện, như hình
18.
Chọn các trường hợp sau :
A. Send to current : Truyền dữ liệu lên bảng LED hiện tại
B. Send data of selected : Truyền dữ liệu lên bảng LED trong danh sách nằm ở cửa sổ bên
trái
3) Sau khi truyền dữ liệu xong, hộp thoại “Finish sending data” sẽ xuất hiện như hình 19.
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Hình 18 : Hộp thoại Sending data

Hình 19 : Màn hình sau khi truyền dữ liệu thành công
4.3 Playbill management (Quản lý chương trình)
Sau khi đã cài đặt xong các tham số của bảng LED (xem mục 3.4.2), LedCenter sẽ đặt các
tham số dữ liệu màn hình vào các program và lưu nó một cách tự động.
Các thao tác sau sẽ được thực hiện cho dữ liệu của program cho mỗi bảng LED:
4.3.1 Tạo một chương trình mới
Mục đích : Xoá chương trình cũ của bảng LED hiện tại và tạo mới

Hot line : 0903 0111 68

20

Công ty TNHH SX-TM-DV Linh Quân

HDSD phần mềm LedCenterM (Offline Screen)

Phương pháp và cách làm: Chọn “File” – “New” hoặc chọn biểu tượng
cụ.

trên thanh công

4.3.2 Lưu chương trình hiển thị
Mục đích : Lưu dữ liệu của Program đã được soạn thảo hoàn chỉnh thành file có đuôi là *.lpl
Phương pháp và cách làm :
1) Chọn “File” – “Export”, hoặc chọn biểu tượng

trên thanh công cụ.

2) Chọn File name trên hộp thoại “Export playbill” (như hình 20), nhập tên file và chọn
“Save”. File chương trình của bảng LED hiện hành sẽ được lưu.

Hình 20 : Hộp thoại Export playbill
4.3. 3 Mở một File chương trình hiển thị
Mục đích : Mở file chương trình đã được soạn thảo hoàn chỉnh .
Phương pháp và cách làm:
1) Chọn “File” – “Import”, hoặc chọn biểu tượng

trên thanh công cụ.

Chọn File name trên hộp thoại “Import playbill” (như hình 21), chọn đường dẫn và chọn File
(*.lpl) để mở chương trình của bảng LED hiện hành.
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Hình 21 : Hộp thoại Import playbill
4.3.4 Quản lý các Program (các đoạn chương trình)
Mục đích : Quản lý các đoạn chương trình (program) trong program menu bao gồm các mục
add, delete or move programs…
Phương pháp và cách làm:
- Phương pháp 1: Chọn program trong program menu, chọn Edit trên thanh công cụ tiếp đó
có thể chọn các mục “Add”, “Delete”, “Move up” or “Move down”.
- Phương pháp 2: Chọn biểu tượng tương thích trên thanh công cụ. Xem bảng 1 để biết thêm
chi tiết.
- Phương pháp 3: Trỏ chuột vào program trong program menu và kích chuột phải và tiếp tục
chọn trong menu xổ xuống như hình 22

Hình 22 : Shortcut management of playbill content
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4.4 Các chức năng nâng cao
4.4.1 Chèn câu thông báo
Gởi câu thông báo ra màn hình tức thời, nó chỉ hiển thị tức thời theo một thời gian đặt trước
chứ không lưu lại.
Các bước thao tác như sau:
1) Chọn “Play” – “Send notification”, hoặc chọn biểu tượng
hiện hộp thoại “Send notification” như hình 23.

trên thanh công cụ, sẽ xuất

Nhập câu thông báo và đặt các thuộc tính cho nó.
Chọn bảng LED nào muốn hiển thị trong cửa sổ “Screen” và chọn “Send”.
Sau khi hiển thị câu thông báo xong, màn hình Led sẽ trở lại chương trình bình thường của nó.

Hình 23 : Hộp thoại gởi câu thông báo (Send notice).
4.4.2 Time on LED screen
Các bước cài đặt và hiệu chỉnh thời gian cho bảng LED
1) Chọn “Setting ” – “Time on LED screen”. Hộp thoại Time setting xuất hiện như hình 24.
2) Nhập giá trị thời gian hoặc đánh dấu chọn mục “Current computer time” để lấy giờ hiện
tại của máy tính.
3) Chọn “Set” để lưu vào bảng LED.
4) Chọn “Read from screen” xem lại thời gian trong bảng LED

Hot line : 0903 0111 68

23

Công ty TNHH SX-TM-DV Linh Quân

HDSD phần mềm LedCenterM (Offline Screen)

Hình 24 : Cửa sổ cài đặt thời gian.
4.4.3 Auto Task Các bước cài đặt độ sáng màn hình như sau:
1) Chọn “Setting” – “Auto task”. Khi hộp thoại “automatic task management” xuất hiện
như hình 25
2) Brightness : Có 8 mức điều chỉnh độ sáng với 3 chế độ điều khiển như sau :
- Fixed : đặt giá trị độ sáng cố định
- Timing : Thay đổi độ sáng theo thời gian
- Sensor : Thay đổi độ sáng tự động theo cảm biến ánh sáng
3) Sau khi hoàn chỉnh việc cài đặt các thông số, chọn phím chức năng “Set to screen” để lưu
vào bảng LED
4) Trước và sau khi Sending, chọn phím chức năng “Read from screen” để xem thông tin
độ sáng của bảng LED.

Hình 25 : Hộp thoại Automatic task Management .
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