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Do czego służy program LPD
Program LPD jest aplikacją służącą do tworzenia efektownych reklam emitowanych na świetlnych
ekranach LED marki GilBT na ekrany kolorowe oraz monochromatyczne. Program służy również do
nawiązywania łączności z wyświetlaczem za pomocą sieci komputerowej (tylko w opcji sterowania
LAN lub Wi-Fi). Aplikacja charakteryzuje się prostym intuicyjnym interfejsem a jego obsługa nie
powinna sprawić problemu nawet początkującemu użytkownikowi komputera. Za pomocą programu
możemy stworzyć własną reklamę, ogłosić nową promocję, dodać wyświetlanie temperatury, godziny
i innych informacji. Stworzone prezentacje zapisuje się na przenośnej karcie SD „Secure Digital”
wsuwanej do posiadanego wyświetlacza lub wygrywa się je zdalnie za pomocą sieci komputerowej.
Instalacja programu LPD
W celu zainstalowania programu LPD należy uruchomić przeglądarkę internetową i wejść na stronę
firmy GilBT do działu wsparcie. Strona ta znajduje się pod adresem
http://www.gilbt.com/wsparcie_led.html . Na dole tej strony znajduje się przycisk POBIERZ
Po kliknięciu pobierzemy plik „setup.exe”. Pobrany plik należy kliknąć dwukrotnie po czym rozpocznie
się automatyczna instalacja. Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona programu.
Uwaga! Użytkownicy Windows XP. Aplikacja do poprawnego działania wymaga środowiska .NET 3.5,
które w Windows XP nie jest domyślnie zainstalowane. Podczas instalacji programu LPD
środowisko .NET zostanie zainstalowane automatycznie jednak może to wydłużyć trochę cały proces.
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Wyświetlacze MONO
1. Obsługa programu LPD MONO (edytor prezentacji)
1.1. Tworzenie nowej prezentacji
Aby rozpocząć pracę z programem LPD należy go uruchomić . Po uruchomieniu na ekranie pojawi się
okno powitalne:

Należy użyć przycisku „mono” aby stworzyć nową prezentację na jednokolorowy wyświetlacz. Po
wykonaniu tej czynności program poprosi o wybranie rozdzielczości oraz koloru ekranu LED dla
jakiego chcemy tworzyć reklamę. Ważne jest aby wybrać poprawną rozdzielczość w przeciwnym razie
tereść nie zostanie poprawnie wyswietlona. Rozdzielczość ekranu podana jest w specyfikacji
technicznej na końcu instrukcji obsługi ekranu LED dołączonej do zestawu.

Wybór zatwierdzamy klawiszem „OK” wchodząc tym samym w tryb edycji prezentacji.
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1.2. Okno edycji prezentacji

Ekran edycji dzieli się na dwie podstawowe części, skrajnie po lewej na białym tle widać listę slajdów,
a pozostałą część ekranu po prawej stronie wypełnia podgląd wybranego slajdu.

1.3. Wstawianie nowego slajdu
Przy pierwszym uruchomieniu programu prezentacja zawiera tylko jeden slajd z napisem „Promocja”.
Aby dodać własne slajdy trzeba nacisnąć przycisk „Dodaj Nowy” znajdujący się po lewej stronie pod
białym polem listy slajdów. Na ekranie pojawi się okno wyboru typu oraz nazwy slajdu.

Możemy wybrać jeden z siedmiu typów slajdu: reklamę tekstową, obraz, animacje, aktualną godzinę,
aktualną datę, aktualne imieniny oraz temperaturę, po czym nadać mu stosowną nazwę wpisując ją
w białe pole tekstowe. Wybór zatwierdzamy przyciskiem „OK”. Po dodaniu nowego slajdu prawa
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strona okna LPD pokaże jego wygląd. Aby obejrzeć wygląd innego ze stworzonych wcześniej slajdów
klikamy na jego nazwę w liście po lewej stronie. Ilość slajdów jakie można dodać jest nieograniczona.
1.4. Modyfikacja listy slajdów
Po dodaniu kilku slajdów dowolnego typu można modyfikować ich nazwy, położenie a także
kopiować je. Aby zmienić nazwę klikamy podwójnie na slajd po czym pojawi się pole do
wprowadzenia nowej nazwy, po wprowadzeniu nazwy zatwierdzamy wciskając „Enter”. Aby zmienić
położenie na liście używamy gestów myszy: chwyć, przeciągnij i upuść. Możemy też kopiować,
wycinać i wklejać slajdy za pomocą poleceń z menu „Edycja”, lub standardowych skrótów
klawiszowych „Ctrl+C”, „Ctrl+X”, „Ctrl+V”.
1.5. Podstawy edycji slajdu
Niezależnie od tego jaki slajd stworzymy wszystkie z nich posiadają takie opcje jak efekt
wprowadzania i wyprowadzania slajdu z ekranu LED, prędkość tego efektu, czas trwania slajdu oraz to
czy jego wyświetlanie ma być pulsacyjne ( co przyciąga uwagę potencjalnego klienta ). Wszystkie te
opcje ustawiamy w prawej górnej części okna LPD.

Możliwości jest wiele dzięki czemu możemy tworzyć ciekawe graficznie reklamy, warto
eksperymentować. Ciekawą opcją jest „Losowy efekt wprowadzania i wyprowadzania slajdów” jej
użycie sprawia, że program sam wybierze za nas najciekawsze przejścia i sam dostosuje ich prędkość
na odpowiednim poziomie tak aby użytkownik mógł skoncentrować się na treści reklamy i pominąć
etap ustawiania przejść.
1.6. Edycja slajdu „Tekst”
Po dodaniu slajdu typu „Tekst” na prawej stronie okna widać wygląd tego slajdu. Domyślnie
wprowadzony tekst brzmi „Promocja”, można jednak go dowolnie zmieniać, robimy to na białym polu
tekstowym znajdującym się pod obrazem ekranu. Nad polem tekstowym znajduje się pasek
narzędziowy poszerzający możliwości edycyjne. Do wyboru mamy wszystkie zainstalowane czcionki
Windows, rozmiar jest dowolny, możemy też wstawiać nieregularne symbole ukryte w czcionkach
zawierających znaki inne niż litery.
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Jeżeli wpisany tekst jest szerszy od ekranu, efekty wprowadzania/wyprowadzania slajdu najlepiej jest
ustawić tak aby napis przesuwał się od prawej do lewej a czas trwania slajdu (czas między
wprowadzeniem od prawej a wyprowadzeniem w lewo) ustawić na zero, tak aby ekran LED mógł
przesuwać slajd jednocześnie nie przerywając tej czynności. Jeżeli zaznaczymy „Losowy efekt
wprowadzania i wyprowadzania slajdów”, urządzenie samo zadba o poprawną emisję reklamy.
1.7. Edycja slajdu „Obraz”
Po dodaniu slajdu „Obraz” po prawej stronie ekranu widzimy jego podgląd. Domyślnie pokazany
ekran jest czarny a więc należy załadować obrazek z pliku. Program odczytuje prawie wszystkie
najpopularniejsze formaty plików graficznych ( najlepiej jest używać grafik z paletą jedno bitową ).
Dodatkowo sam program LPD zawiera ze sobą wiele grafik, które można użyć do tworzenia własnej
reklamy. Po załadowaniu grafiki możemy dokonać jej inwersji a także dostosować do rozmiaru
naszego ekranu w przypadku gdy rozdzielczości obrazka i ekranu różnią się.
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1.8. Edycja slajdu „Animacja”
Edycja slajdu „Animacja” jest podobna do edycji slajdu „Obraz”. Po dodaniu slajdu musimy załadować
plik animacji, program LPD może użyć wszystkich animowanych plików typu „*.gif”. W zestawie z
programem LPD jest ich wiele.
1.9. Edycja slajdów informacyjnych: „Godzina”, „Data”, „Imieniny”, „Temperatura”
Pozostałe cztery typy slajdów takie jak: godzina, data, imieniny, temperatura są slajdami
informacyjnymi co oznacza, że ekran LED sam uzyskuje treść informacji jaką ma przedstawić a więc
edycja tych slajdów ogranicza się do wyboru czcionki w jakiej ta treść ma zostać wyświetlona. Po
dodaniu jednego z tych czterech slajdów w prawej dolnej części ekranu zobaczymy pasek
narzędziowy wyboru czcionki. Podobnie jak w przypadku slajdu typu „Tekst” do wyboru mamy
wszystkie czcionki Windows.
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1.10.
Podgląd prezentacji
Program umożliwia podgląd prezentacji na ekranie komputera bez potrzeby wgrywania reklamy na
wyświetlacz. Aby odtworzyć video z prezentacją kliknij przycisk „play” w prawym górnym rogu ekranu.

1.11.
Zapis prezentacji oraz wgranie jej do wyświetlacza
Po stworzeniu własnej prezentacji należy zapisać ją na dysku co robimy klikając na polecenie „Zapisz”
w menu plik. Wpisujemy nazwę pliku jaką ma mieć prezentacja ( zaleca się aby nazwa pliku miała nie
więcej niż 8 znaków). Nie zaleca się zapisywania prezentacji bezpośrednio na karcie pamięci, lepiej
jest zapisać ją na dysku twardym a potem przekopiować na kartę SD, tym sposobem mamy kopie
zapasową. Należy pamiętać aby przed wyjęciem karty z komputera użyć funkcji bezpiecznego
usuwania sprzętu co zapobiegnie potencjalnej możliwości utraty danych. Kartę z stworzoną
prezentacją wsuwamy w ekran LED i uruchamiamy za pomocą pilota.
Uwaga! Przy wersji wyświetlacza LED ze sterowaniem sieciowym LAN lub Wi-Fi można zdalnie zapisać
prezentację bezpośrednio na karcie SD bez potrzeby jej wysuwania – procedura ta została opisana w
punkcie 2.5.
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2. Obsługa programu LPD (sterowanie przez sieć)
W tym dziale zostanie poruszona problematyka komunikacji z wyświetlaczem LED przez sieć,
instrukcja obsługi edytora została opisana wcześniej.
2.1. Start
Po uruchomieniu programu LPD, pojawi się następujący ekran.

W lewym dolnym rogu znajdują sie dwie zakładki „Edytor” oraz „Sieć”. Z tego punktu wyjścia można
przygotować nową prezentację w edytorze lub edytować już istniejące prezentacje zapisane w
pamięci FLASH wyświetlacza LED (karta SD).
2.2. Nawiązywanie połączenia
Aby wykonać jakąkolwiek operację przez sieć, niezbędne jest nawiązanie połączenia z urządzeniem.
W tym celu należy przejść do zakładki „sieć”. W lewym dolnym rogu znajduje się przycisk
odpowiedzialny za nawiązanie połączenia. Zawsze pracę należy zacząć od klikania tego właśnie
przycisku.
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Uwaga! W przypadku wyświetlacza z opcją LAN należy wprowadzić własny adres IP. Operacja ta
została dokładnie opisana w instrukcji „System system sterowania LAN i WLAN” dołączanej do
zestawu przy zakupie. Przy komunikacji przez Wi-Fi należy odznaczyć „Użyj własny adres IP”
Uwaga! Jeżeli wyświetlacz znajduje się w trybie „Menu” do którego wchodzi się za pomocą pilota
zdalnego sterowania , próba nawiązania połączenia zakończy się niepowodzeniem.
2.3. Okno LPD - zakładka sieć
Po kliknięciu „Połącz”, komputer potrzebuje kliku sekund aby pobrać wszystkie dane z wyświetlacza
(podczas wymiany danych między urządzeniami na wyświetlaczu LED będzie widniał napis „Online...”).
Po pomyślnej inicjalizacji w oknie na komputerze pojawią się wszystkie dostępne dane pobrane z
wyświetlacza:
- dostępne prezentacje zapisane na karcie pamięci (okno po lewej)
- aktualnie odtwarzana prezentacja (animacja po prawej)
- ustawienia wewnętrzne: kontrast, tryb nocy, czasowe wyłączanie (opcje poniżej okna dostępnych
prezentacji)
- opcja synchronizacji zegara w wyświetlaczu z czasem na komputerze (zalecane)
- aktualny czas oraz temperatura

2.4. Tworzenie/pobieranie oraz edycja prezentacji
Aby stworzyć zupełnie nową prezentację pracę należy zacząć od zakładki „edytor” (procedura
tworzenia prezentacji opisana jest pierwszej części instrukcji). Zapisanie jej w pamięci wyświetlacza
będzie opisane w następnym podpunkcie.
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Aby pobrać i edytować już zapisaną prezentację należy kliknąć przycisk „Edytuj” umieszczony nad
oknem dostępnych plików. Pogram wyświetli okno, w którym można wybrać prezentację do pobrania
po wyborze należy zatwierdzić przyciskiem „OK”

Po krótkiej chwili pożądana prezentacja będzie już dostępna w edytorze, wystarczy przejść do karty
edytora klikając na zakładkę „Edytor” i przystąpić do edycji reklamy.

2.5. Zapisywanie/nadpisywanie/usuwanie prezentacji
Nową lub edytowaną prezentację należy zapisać w pamięci urządzenia aby było możliwe jej
odtworzenie na wyświetlaczu LED. W celu zapisu pliku w pamięci wyświetlacza należy przejść z
powrotem do zakładki „Sieć”. Z przycisków dostępnych nad oknem dostępnych prezentacji należy
kliknąć przycisk „Wyślij”, który odpowiada za wysłanie prezentacji otwartej w edytorze do ekranu LED.
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Program zapyta nas o nazwę pod jaką zostanie zapisana reklama. Wpisując istniejącą już nazwę
nadpiszemy istniejący plik, jeżeli zaś użyjemy nowej nazwy zapiszemy prezentację jako nowy osobny
plik. W celu usunięcia niechcianej prezentacji kliknij przycisk „Usuń” następnie wybierz niepotrzebny
plik i potwierdź przyciskiem „OK”
2.6. Wybór prezentacji – odtwarzanie
Zapisanie nowej prezentacji nie jest jednoznaczne z jej odtwarzaniem na ekranie LED . Po prawej
stronie jest pokazana animacja aktualnie odtwarzanej prezentacji. Nad animacją jest wyświetlona
nazwa tej prezentacji. Aby odtworzyć inną prezentację należy kliknąć podwójnie na jedną z
dostępnych na liście prezentacji.

2.7. Kontrast
Aby ustawić kontrast należy użyć suwaka po prawej stronie tej opcji. Należy wybrać wartość 1-10
dostosowując optymalny do otoczenia kontrast.

2.8. Tryb nocny
Tryb nocny odpowiada za kontrast nocny, czyli kontrast jaki będzie aktywny po zachodzie słońca i
przed jego ponownym wschodem. Aby dokonać ustawień należy przede wszystkim zaznaczyć „Włącz
tryb nocny”. Następnie należy wybrać optymalna wartość w zależności od otoczenia w jakim jest
zainstalowany wyświetlacz.

2.9. Czasowe wyłączanie
Ta opcja pozwala na automatyczne wyłączanie ekranu o zadanych godzinach. Konfiguracja sprowadza
się do aktywacji „Ustaw czasowe wyłączanie” oraz wyboru godzin od której do której ekran ma być w
stanie czuwania.
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2.10.

Pozostałe opcje

Opcją godną uwagi jest synchronizacja czasu zapisanego na sterowniku ekranu z tym na komputerze.
Dzięki tej opcji czas na wyświetlaczu LED przy każdorazowym połączeniu będzie aktualizowany z tym
na komputerze.
Ponadto po połączeniu z ekranem LED program LPD wyświetla aktualną godzinę która jest na
wyświetlaczu a także aktualną temperaturę jaką aktualnie odczytuje wyświetlacz LED.
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Wyświetlacze RGB color oraz MAXi+
3. Obsługa programu LPD w trybie RGB
3.1. Start
Uruchom program LPD. Po pojawieniu się ekranu powitalnego kliknij przycisk RGB lub przejdź
bezpośrednio do zakładki RGB widocznej w górnej części okna.

3.2. PROJEKT: dodawanie, usuwanie, kopiowanie
Po przejściu do edytora RGB kliknij przycisk PROJEKT
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W tym oknie widoczne są wszystkie twoje projekty które stworzyłeś wcześniej z tego miejsca możesz
powracać do wcześniej rozpoczętych prezentacji w celu edycji lub eksportu do ekranu. Można także
je usuwać lub duplikować/kopiować aby np stworzyć podobną reklamę i nie zaczynać pracy od
początku.
W celu utworzenia projektu kliknij nowy oraz wybierz poprawną rozdzielczość ekranu na który
tworzysz prezentację. Rozdzielczość zawsze jest podana w specyfikacji technicznej w instrukcji
twojego ekranu LED. Niepoprawnie wybrana rozdzielczość może skutkować błędnie wyświetlaną
prazentacją na ekranie LED.

MAXi+ czyli ekran z odiceniami szarości – na tym etapie można także wybrać opcję Grayscale czyli
odcienie szarości jeżeli tworzymy prezentację na ekran MAXi+. Jest to jedyna różnica między
procesem tworzenia reklamy na ekran w pełni kolorowy RGB lub MAXi monocolor z odcieniami
Projekty można usuwać lub kopiować jeżeli np. użytkownik wykorzystuje jedną z prezentacji jako
szablon aby nie tworzyć każdorazowo powtarzalnych elemetów prazentacji.
3.3. Zapisywanie pracy, eksport prezentacji na kartę SD
Cała praca wykonana w programie zapisywana jest na bierząco i automatycznie. Czyli jeżeli
stworzymy jakąś reklamę lub dokonamy zmian w istniejącym już projektcie i zamkniemy program lub
przełączymy na inny projekt wszystkie dokonane zmiany zostaną zapisane.
Eksport na kartę SD
Aby zapisać prezentację na karcie SD należy użyć funkcji eksportuj do pliku: Funkcja ta dostępna jest
w panelu PROJEKTY. Eksportowana prezentacja posiada rozszerzenie *.gbt taki plik może być
odtworzony wyłącznie przez ekran seri RGB lub RGB elite lub MAXi + - marki GILBT.
3.4. Wysyłanie/Sterowanie przez LAN i WiFi
Jeżeli ekran posiada opcję LAN lub WiFi. Prezentację można wysłać bezpośrednio do ekranu. W
przypadku ekranu LED z opcją LAN wystarczy go podłączyć pod lokalny router. Jeżeli ekran posiada
opcję WiFi należy się w pierwszej kolejności podłączyć komputerem pod sieć ekranu LED (tak jak pod
typowy punkt dostępu do sieci) działający ekran LED jeżeli jest w zasięgu powinien być widoczny w
punktach dostępowych WiFi.
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Niezależnie od sposobu komunikacji LAN lub WiFi. Jeżeli komputer jest podłączony pod tą samą sieć
co jeden lub więcej ekranów LED ekrany powiny być widoczne w panelu TWOJE EKRANY.

Każdy ekran jest oznaczony numerem, typem, rozdzielczością oraz otrzymanym numerem IP.
Wysyłanie prezentacji oraz wybór prezentacji:
Aby wysłać prezentację do ekranu kliknija PREZENTACJA widoczne w panelu TWOJE EKRANY
następnie kliknij WYŚLIJ. W ten sposób zostanie wysłana prezentacja aktualnie otowrzona w edytorze.
Wysłanie nie jest jdnoznaczne z uruchomieniem prezenstacji. Samo wysłanie oznacza, że prezentacja
zostanie zapisana w pamięci ekranu. Aby odtworzyć/uruchomić którą kolwiek z zapisanych w ekranie
prezentacji zaznacz ODTWÓRZ koło wybranej prezentacji.

Jeżeli podczas wysłki pojkawi się problem należy zamknąć pasek postępu oraz spróbować ponownie.

Opcje dodatkowe
Poza wysyłaniem oraz wyborem prezentacji system Sieciowy LAN lub Wi-Fi daje możliwość
dodatkowej kontroli nad ekranem LED. Kliknij w OPCJE aby zobaczyć panel sterowania.
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Suwak KONTRAST umożliwia wybór kontrastu dziennego 1 - 4
Suwak KONTRAST NOCNY umożliwia wybór kontrastu nocnego 1 – 4. Kontrast nocny aktywowany
jest automatycznie o godzinie zachodu słońca oraz powraca do kontrastu dziennego o godzinie
wschodu słońca.
CZAS WYŁĄCZENIA daje możliwość ustawienia godzin o których ekran ma być wyłączony,
SYNCHRONIZUJ CZAS – zaznaczenie tej opcji zapewnia synchronizację zegarka z komputerem
sterującym przy każdorazowym połączeniu z ekranem.

3.5. Lista slajdów: dodaj, usuń, kopiuj, podgląd prezentacji
Podobnie jak w trybie MONO po lewej stronie znajduje się lista slajdów, które są odtwarzane
cyklicznie w kółko. W tej części możesz dodawać, usuwać, kopiować, zmieniać kolejność slajdów.
+ dodaj nowy slajd
- usuń slajd
KOPIUJ – kopiuj slajd (można użyć także skrótów ctrl+c oraz ctrl+v)
Aby zmienić kolejność przeciągnij slajd na liście w porządane miejsce.
PODGLĄD – pozwala włączyć symulację odtwarzania ekranu ilość punktów
jest identyczna jak w prawdziwym ekranie dlatego efekt jest bardzo podobny
do prawdziwego ekran LED
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3.6. Edytor slajdów
Prawa strona okna jest poświęcona do edycji każdego ze slajdów. Kliknij slajd z listy aby go edytować
Największą część tego ekranu zajmuje podgląd slajdu.

3.7. Czas trwania slajdu
Czes trwania slajdu można ustawić manualnie na początek najlepiej zostawić w pozycji automatyczny
a dostosować go wg uznania jeżeli po stworzeniu slajdu jego długość nie będzie odpowiadać
preferencjom użytkownika. Do wyboru Czas Trwania:
AUTOMATYCZNY- trwa tak długo jak zaplanowana treść
ANIMACJI- trwa tak długo jak wgrane video na tło
UŻYTKOWNIKA- to użytkownik wymusza czas trwania
3.8. Tło: kolor, video, obraz – pierwsza warstwa
Tłem slajdu może być: jednolity kolor, gradient (przejście z
koloru w inny kolor), video lub obraz
Kolor/gradient
Aby ustalić parametry koloru lub gradientu kliknij kwadrat z
kolorem i wybierz odpowiednie ustawienia. Obsługa tego
okna jest identyczna jak w programach graficznych.
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Video lub obraz
Zaznacz opcję Z pliku oraz kliknij OTWÓRZ PLIK. Wybierz plików mediów. Program wczytuje formaty
avi, mp4, mpg, bmp, jpg, gif oraz png. Warto zadbać aby wczytywany plik był podobnych propporcji
jak ekran LED nie jest to konieczne jednak gwarantuje lepszy rezultal.
Po wybraniu pliku można dostosować położenie oraz proporcje dodatkowymi opcjami tj. box
ZACHOWAJ PROPORCJE oraz suwak POŁOŻENIE. Box DODAJ RUCH DO OBRAZU przewija wczytane
video lub grafikę w górę oraz w dół podczas odtwarzania. Kliknij PODGLAD aby ujżeć rezultat.
3.9. Tekst: warstwy tekstowe
Na wybrane tło można nanieść treść jeżeli nie interesuje nas taka opcja np. zależy nam wyłącznie na
video/grafice należy usunąć zawartość pierwszej warstwy tekstowej

Warstwy tekstowe tak jak całe slajdy można. dodawać, usuwać, kopiować przyciskami +/- KOPIUJ.
Można także zamieniać je kolejnością przeciągając góra/dół.

Warstwy tekstowe można edytować niezależnie: dla każdej warstwy wybieramy: czcionkę, rozmiar
czcionki, opcje czcionki tj pogrubienie itp., kolor/gradient, cień napisu, rotacja czyli kąt pod jakim jest
wyświetlany, efekt oraz pozycję tekstu.
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3.10.

Tekst: edycja, czcionka, kolor/gradient, rotacja, efekt

Tekst wprowadzany jest bezpośrednio w małe okno na pasku warstwy tekstowej.

Opcje czcionki wybierane są w drugiej kolejności

Następnie dokonujemy wyboru litego koloru lub gradientu – poniżej przykład gradientu z koloru
czerwonego do koloru żółtego.

Ustawień cieniowania tekstu dokonujemy po kliknięci na ikonę CIEŃ. Do wyboru jest 6
poszczegółnych ustawień w tym cień także odległośc cienia.
Rotacja to nic innego jak kąt poda jakim wyświetlany jest napis suwakiem
możemy dostosować jego wartość.
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Efekt tekstu: dla każdej warstwy można dobrać sposób w jaki jest wyświetlany lub przwijany tekst.
Do określania przebiegu prędkości efektu/przewijania służą suwaki czasowe.
W pierwszej kolejności ustawiamy czas opóźnienia czyli określenie jak długo tekst ma zwlekać z
pojawieniem się na ekranie. Następnie ustalamy jak długo ma trwać tekst np 5 sek. ( efekt + czas
zatrzymania), należy określić także jaką częścią całości jest czas zatrzymania np 2 sekundy. W
poniższym przykładznie napis wjedzie od razu po rozpoczęciu wyświetlania slajdu od prawej (w lewo)
zatrzyma się na dwie sekundy i zjedzie dalej w lewo. Wszystko będzie trwać łącznie 5 sekund.

3.11.

Tekst: pozycja, kolejność

Aby ustalić pozycję tekstu kliknij na podglądzie na tekst, który Cię interesuje i przesuń w wybrane
miejsce. Aby zmienić kolejność warstw przeciągnij pasek warstwy i zamień kolejność.
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Jeżeli twoje napisay nakładają się na siebie postaraj się poracować nad ich pozycją, kolejnością lub
np opóźnieniem wyświetlania tak aby np pierwszy napis zdążył zniknąć z ekranu zanim wejdzie
drugi.

Pamiętaj.
Pogląd slajdu nigdy nie jest animowany dlatego może się różnić od rzeczywistego efektu
uzywaj funkcji PODGLĄD prezentacji aby ujżeć efekt końcowy i ewentualnie nanieść
poprawki.
3.12.

Godzina, Data, Temperatura

Aby wysietlić jedną z powyższych wartości. Zaznacz porządaną funkję i dostosuje jej parametry
wyświetlania.

Warto zadnać aby te wartości nie kolidowały z innym tekstem w celu zapewnienia czytelności.

Jeżelni nie znalazłeś w tej istrukcji wystarczającyhc informacji zachęcamy do kontaktu z nami

Gil Brothers Technology
GilBT - produkcja, sprzedaż
ul. Szkolna 10
62-060 Stęszew
dział sprzedaży i marketingu
tel. kom. 794 107 400
dział techniczny
tel. kom. 790 597 322

Produkt Gil Btothers Technology wszelkie prawa zastrzeżone
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