Instrukcja
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Wstęp
Gratulujemy zakupu oraz dziękujemy za zaufanie.
Przedmiotem zakupu jest wyświetlacz LED serii mini o zastosowaniu informacyjno-reklamowym.
Urządzenie przystosowane jest do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego.
Nasz produkt charakteryzują nowatorskie rozwiązania techniczne zastosowane w celu ułatwienia
obsługi naszym klientom, a zarazem zmaksymalizowania skuteczności działania oraz
niezawodności urządzenia.
Życzymy wielu sukcesów!
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1.

Instalacja

Ważne!
Jeżeli montażu nie wykonuje osoba upoważniona przez firmę GilBT. Firma nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji.
Zanim przystąpisz do montażu upewnij się, że powierzchnia, na której zainstalowany będzie
wyświetlacz posiada odpowiednie właściwości i jest przystosowana do takich instalacji. Nie
zalecamy montażu na powierzchniach miękkich i niestabilnych, takich jak np. styropian, wełna
mineralna, płyta kartonowo-gipsowa, itp.
1.1. Proces montażu wyświetlacza
Ważne!
Wyświetlacz musi być zainstalowany w pozycji horyzontalnej (poziomej), tylko taki sposób
montażu zapewnia pełną odporność na warunki atmosferyczne.
Na dolnej płaszczyźnie wyświetlacza LED znajduje się czujnik temperatury oraz podczerwieni.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu aby nie narazić czujników na
uszkodzenia mechaniczne.
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należy zaznaczyć miejsca pod otwory na płaszczyźnie przeznaczonej do montażu,
trasowania można dokonać na podstawie powyższego schematu lub przykładając
urządzenie.



nawiercić 4 otwory dopasowane pod dobrane kołki rozporowe- kołki należy dobrać pod
powierzchnię montażu



dokręcić wyświetlacz śrubami

1.2. Instalacja elektryczna - ważne
Firma GilBT informuje, że odizolowane przewody powodują wzrost ryzyka porażenia prądem.
Instalacji elektrycznej może dokonywać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Firma nie
bierze odpowiedzialności za negatywne skutki związanie z nieprawidłową instalacją.
Każdy wyświetlacz jest dostarczany bez wtyczki tak aby kabel można było przewlec przez ścianę
grodziową.
Odpowiednie napięcie zasilania zawsze jest podane na naklejce znamionowej na tyle
urządzenia -upewnij się przed podłączeniem ekranu pod źródło zasilania.
1.2.1 230V
Połączenie przewodów 230V AC należy wykonać w puszce ochronnej o wysokim stopniu ochrony
przed wilgocią i warunkami zewnętrznymi – puszki takie można nabyć w sklepach instalacyjnych.
przewód brązaowy: faza (L)
przewód nebieski: neutralny (N)
przewód zielono-żółty: ochronny (PE)
1.2.2. 12V-24V
Jeżeli wyświetlacz jest dostosowany do istalacji elektrycznej pojazdów samochodowych może być
zasilany prądem stałym od 12V do 24V. Przewody ekranu zawsze są odpowiednio oznaczone.
Połączenie musi być odizolowane od warunków zewnętrznych oraz zabezpieczone przed
jakąkolwiek możliwością kontaktu ze skórą. W przeciwnym razie instalacja może zagrażać życiu
lub zdrowiu innych osób.
1.

Tablice Autobusowe z funkcją synchronizacji
Tablice LED z opcjonalną funkcją synchronizacji pozwalają na połączenie kliku tablic w taki
sposób aby sterowana była wyłącznie jedna tablica np. przednia wysyłająca sygnał do
pozostałych. Tablica boczna i tylna wyświetlą to co odbiorą od tablicy głównej (symbol TX) czyli
przedniej. Tablice odbierające oznaczane są symbolem RX.
Konfiguracja tablic odbierających RX – parametr OFL (wyświetla wszystko lub tylko nr linii)
MENU > kod Pin: MODE > użyj strzałek do wyboru parametru „OFL” oraz jego zmiany.
Zatwierdź zmiany klikając OK lub zignoruj zmiany i wyjdź klikając MENU
OFL:00 – wyświetla dokładnie to co główna tablica
OFL:01 – wyświetla wyłącznie nr linii

Przykład połączenia zestawu tablic LED
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2.

Obsługa

Ekran diodowy serii mini jest łatwy w obsłudze. Urządzenie wyświetla zapętloną prezentację,
która zapisana jest w pamięci wyświetlacza. Treść jest zapisywana w tzw. slotach (slajdach), do
slotów można wpisać tekst lub wykorzystać ikony oraz informacje dodatkowe takie jak godzina,
data i temperatura lub dane z czujnika smogowego. Dla każdego slajdu użytkownik może wybrać
stosowną prędkość przewijania treści a także przypisać efekt graficzny wejścia i wyjścia treści oraz
odpowiedni rodzaj czcionki. Wszystkie operacje związane ze sterowaniem oraz programowaniem
prezentacji wykonuje się za pomocą pilota zdalnego sterowania dołączonego do zestawu.
Ekran może być sterowany w dwóch trybach:
- standard - urządzenie wyświetla wszystkie slajdy kolejno w kółko
- pojedynczy slajd – urządzenie wyświetla tylko wywołany pilotem slajd lub grupę slajdów –
szczególnie przydatne przy ekranach autobusowych do wyświetlania tras
Domyślnie tryb zawsze ustawiony na standard- przełączanie trybu opisane dalej.
Treść jest zapisywana w tzw. slajdach max 80– puste są zawsze pomijane.
Każdy slajd daje możliwość wykorzystania indywidualnych parametrów np. czcionka, czas
wyświetlania, prędkość przewijania, efekt, itp. Dzięki takiemu zapisowi można komponować
bardziej złożone reklamy (prezentacje). Slajd zapewnia możliwość:
- zapisania do 80 znaków w jednym lub dwóch wierszach
- wyświetlanie tekstu w jednym lub dwóch wierszach
- wyboru czcionki 1 z 10 przy jednym wierszu a przy dwóch wierszach 1 z 2
- wybór 1 z 14 efektów graficznych
- 1 z 5 prędkości przewijania
- dostosowania napisu do szerokości wyświetlacza - funkcja szczególnie przydatna kiedy zależny
użytkownikowi na wyświetleniu tekstu w całości na tablicy bez przewijania efektu przewijania) a
niestety nie mieści się jego część w polu widzenia (domyślnie wszystko co nie mieści się na tablicy
jest przewijane). Po użyciu tej funkcji wyświetlacz automatycznie dopasuje szerokość napisu tak
aby się zmieścił na ekranie. - szczegóły dziale 2.2.3 użycie efektów
2.1. Pilot zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania pracuje w paśmie podczerwieni. Ważne jest, aby podczas obsługi był
zapewniony optyczny kontakt (brak przeszkód) między czujnikiem i pilotem. Zasięg pilota to ok.
8m. Klawisze można podzielić na 3 grupy:

GILBT - producent wyświetlaczy LED

www.gilbt.com

Klawisze tekstowe
klawisze aktywne tylko podczas wprowadzania tekstu

AĄ...ZŻŹ

litery

12...90

cyfry

!?

interpunkcja

˽

spacja
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Klawisze funkcyjne


poruszanie się po menu/zwiększanie
wartości/zwiększanie prędkości przewijania



poruszanie się po menu/zmniejszanie wartości/zmniejszanie prędkości



zmiana pozycji kursora w lewo



zmiana pozycji kursora w prawo

OK

zatwierdzanie

menu/escape

wejście do menu wprowadzania tekstu / escape- wyjście

caps lock

Zmiana trybu duże / małe litery

opcje/efekt+

wejście do menu opcji / kolejny efekt /zmiana kolejności slajdów w górę

efekt-

poprzedni efekt / zmiana kolejności slajdów w dół

Klawisze specjalne

i



symbole
wprowadzanie daty, czasu, temperatury
BACKSPACE – usuwanie znaków

Klik- zmiana czcionki
Przytrzymaj 2s zmiana trybu jedno lub dwu wierszowy
lub dwuwierszowy + numer linii autobusowej
test

podgląd edytowanego slajdu
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2.2. Menu edycji

Aby przejść do menu edycji slajdów należy użyć klawisza menu następnie podać kod PIN
(domyślny kod PIN to AAAA można go zmienić w opcjach tablicy - procedura opisana w dalszej
części instrukcji). Ekran pokaże wykaz slajdów oraz ich zawartość jeżeli taka istnieje. Do
dyspozycji użytkownika jest 80 slajdów, każdy mieści do 160 znaków. Cyfry z lewej strony
informują o numerze slajdu. Slajdy wyświetlane są w nieskończonej pętli w kolejności od 1 do 80,
przy czym puste slajdy są pomijane. Zmiana kolejności slajdu (przenoszenie) możliwa jest przy
użyciu klawiszy efekt+ oraz efekt-. Aby wybrać konkretny slajd należy użyć strzałek góra lub dół
do nawigacji, następnie nadusić klawisz OK w celu przejścia do edycji wybranego slajdu.

2.2.1. Edycja treści

Po wejściu w tryb edycji slajdu na ekranie pojawi się pole edycji tekstu. Widoczny jest kursor, który
można przesuwać za pomocą klawiszy  oraz . Tekst wprowadzany jest za pomocą klawiszy
tekstowych. Niektóre z klawiszy tekstowych pozwalają na wprowadzenie dodatkowych liter/znaków
w celu wprowadzenia pozostałych znaków należy wdusić klawisz kilkukrotnie.
Po użyciu przycisków efekt+ oraz efekt- do zmiany efektu lub strzałek na ekranie pojawi
się informacja o ustawionej prędkości przewijania tekstu np. „s:4” (speed: 4),i informacja o efekcie
np. „e:0” (effect:0).
Domyślnie tablica jest ustawiona na efekt:0 w takiej sytuacji tekst statyczny a każda wprowadzona
treść będzie statyczna i dopasowana do szerokości tablicy jeżeli tekst ma być przewijany należy
ustawić efekt:1 i dostosować prędkość.
Duże litery są dostępne po kliknięciu caps lock.
Tryby wyświetlania : jeden wiersz, dwa wiersze, jeden wiersz z nr linii, dwa wiersze z nr linii
Aby przełączać między czteroma dostępnymi trybami przytrzymaj przycisk
do momentu
zmiany trybu. W trybie dwu wierszowym do dyspozycji użytkownika są dwa rodzaje czcionek
(standard oraz pogrubiona) . Czas wyświetlania „t:5” ustawiany przyciskami efekt+ oraz efekt-.
Wiersze zawsze są niezależne aby wprowadzić tekst w innym wierszu ustaw odpowiednio kursor
przyciskami nawigacyjnymi . Jeżeli treść któregoś z wierszy nie zmieści się na ekranie będzie
automatycznie przewijana tak długo jak pozwoli na to czas wyświetlania „t:”. W trzecim trybie
dostępne są dwa wiersze oraz pole na numer (np. nr linii autobusowej) edycja działa tak samo jak
w trybie 2 wierszowym. Wciśnij test aby sprawdzić rezultat.
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Ważne!
Klawisz menu służy również jako przycisk escape, który umożliwia wyjście z menu lub trybu edycji
slajdu – w przypadku slajdu jak i innych opcji użycie przycisku menu spowoduje wyjście
porzucając wprowadzone zmiany a zarazem ich utratę. Aby zapisać zmiany w pamięci należy użyć
klawisza OK
2.2.2. Zmiana czcionki
Podczas wpisywania tekstu możemy zmienić czcionkę klawiszem
. Wybrana czcionka
będzie zastosowana do całej zawartości edytowanego slajdu. Ekran zawiera 10 czcionek do
wyboru.

2.2.3. Wybór efektu
Podczas edycji slajdu możemy wybierać efekt slajdu. Numer efektu wyświetlany jest na bieżąco w
lewym dolnym rogu ekranu. Efekt można modyfikować za pomocą klawiszy efekt+ oraz efekt-. Do
dyspozycji jest 14 efektów.
nr

opis efektu

0

treść statyczna

1

przewijanie

2

wjazd od góry

3

kropkowanie

4

kołowy

5

fade in

6

rotacja

7

kurtyna

8

eksplozja
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9

mruganie

10

paskowanie od prawej

11

paskowanie od góry

12

matrix

13

lawa

14

fala

2.2.4. Wybór prędkości przewijania treści
Informacja o prędkości slajdu znajduje się w lewym górnym rogu ekranu jako parametr S.
Decyduje ona o szybkości przewijania tekstu. Aby zmienić daną prędkość należy użyć klawisza 
dla zwiększenia prędkości lub  dla zmniejszenia. Dostępne jest 5 prędkości przewijania tekstu.
Jeżeli tekst w pojedynczym slajdzie e mieście się w całości na ekranie nie będzie on przewijany
chyba że zastosujemy odpowiedni efekt aby wymusić ruch.
2.2.5. Wyświetlanie godziny, daty, temperatury, informacji smogowych

i

Aby slajd zawierał informacje z czujników należy użyć przycisku
klikając go do momentu, aż na
ekranie pojawi się symbol referujący do funkcji jaka nas interesuje. W trybie odtwarzania symbol
zostanie zastąpiony
 - aktualna godzina
 - aktualna data
- aktualna temperatura
☼ - odczyt czujnika smogu – opcja dodatkowa

2.2.6. Wprowadzanie symboli i znaków
Aby slajd zawierał symbole graficzne lub znaki specjalne należy użyć przycisku  lub !?
klikając do momentu, aż na ekranie pokaże się symbol, który nas interesuje.

2.2.8. Grupowanie slajdów lub trasy dla wersji Autobusowej
Treść można zapisać w 80 slajdach odtwarzanych w kółko. Slajdy mogą być także grupowane tak
aby odtwarzany był tylko jeden lub kilka w kółko. Przydatne np. w przypadku tras autobusowych
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można zapisać do 80 osobnych tras lub zapisać bardziej złożone trasy np. logo i trasa (dwa slajdy
odtwarzane w kółko) czyli slajdy w grupach.
Przełączanie grup:
a) Szybkie przełączanie: grupę można wywołać klikając dwukrotnie literkę A- grupa A ; B- grupa B
b) Kliknij MENU > kod Pin: AAAA > wybierz grupę kliknij strzałkę w prawo
c) Opcjonalna wbudowana Klawiatura : wybierz nr grupy, zatwierdź ENTER
Aktywowanie trybu Grup i zmiana ich wielkości
MENU > kod Pin: MODE > użyj strzałek do wyboru parametru GS oraz jego zmiany zatwierdź
zmiany klikając OK lub zignoruj zmiany i wyjdź klikając MENU
Parametr GS:00 – oznacza, że w grupie jest 80 slajdów odtwarzanych w kółko
Parametr GS:01 – oznacza, że w grupie jest tylko jeden slajd odtwarzany w kółko
Parametr GS:02 – oznacza, że każdej grupie są 2 slajdy (40 dostępnych grup)
Parametr GS:03 – oznacza, że każdej grupie są 3 slajdy (26 dostępnych grup) itd...
2.3. Menu opcji
Oprócz menu edycji slajdów ekran daje możliwość innych ustawień. Aby mieć do nich dostęp
należy przejść do menu opcji; będąc w trybie wyświetlania napisów używamy klawisza opcje.
Następnie po wpisaniu kodu PIN zostanie wyświetlony ekran z poszczególnymi funkcjami
Przyciskami lub  nawigujemy. Przycisk OK służy do wybrania opcji, którą chcemy zmienić. Aby
opuścić menu opcji należy użyć przycisku menu.
Należy pamiętać o używaniu przycisku OK aby zapisać wprowadzone zmiany w danej opcji,
użycie przycisku menu zaskutkuje wyjściem i utratą wprowadzonych zmian tak jak klawisz escape
na komputerze.
2.3.1. Ustawienie zegara

Aby zmienić czas należy wybrać w menu opcję ‘Ustaw zegar’ i potwierdzić klawiszem OK. Na
ekranie zostanie wyświetlona informacja o aktualnej godzinie i dacie. Czas zapisywany jest w
postaci sześciu liczb: godzina, minuty, sekundy, dzień, miesiąc i rok.

Aby zmienić podświetloną wartość należy użyć klawiszy lub . Do poruszania się pomiędzy
wybranymi wartościami służą klawisze  oraz . Ustawienia zatwierdzamy klawiszem OK. W
każdej chwili możemy opuścić menu ‘Ustaw Zegar’ bez zapisywania zmian za pomocą klawisza
menu.
2.3.2. Ustawienie kontrastu
Aby zmienić kontrast należy wybrać w menu Kontrast i potwierdzić klawiszem OK.
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Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o aktualnym kontraście. Kontrast możemy regulować
w zakresie od 1 do 10.

Aby zmienić wartość kontrastu należy użyć klawiszy  lub . Ustawienia zatwierdzamy klawiszem
OK. W każdej chwili możemy opuścić menu ’Kontrast’ bez zapisywania zmian za pomocą klawisza
menu .
2.3.3. Ustawienie trybu nocnego ( kontrastu nocą )
Aby nocą ekran nie świecił zbyt jasno istnieje możliwość ustawienia ‘Kontr. Nocny’. Jego główną
funkcją jest zmiana kontrastu po zachodzie słońca oraz powrót do pierwotnej jasności o wschodzie
słońca, czyli automatyczna zmiana kontrastu jakim ekran będzie świecił nocą. Do właściwego
działania opcja ta potrzebuje poprawnego ustawienia zegara.

Ustawienia kontrastu nocnego dokonuje się w menu wybierając ‘Kontr. Nocny’. Po wybraniu tej
opcji na ekranie pojawi się napis ‘Kontrast nocny:’, a za nim liczba, która określa poziom jasności
przewidzianej na noc.
Przyciskami  lub  należy ustawić wartość między jeden a dziesięć i zatwierdzić przyciskiem OK

Poza zakresem od jednego do dziesięciu można też wybrać opcję ‘Nieaktywny’, która sprawia, że
ekran będzie świecił całą dobę kontrastem standardowym.

2.3.4. Ustawienie czasowego wyłączania
Ekran posiada możliwość ustawienia godzin między, którymi będzie automatycznie wchodzić w
stan czuwania w celu oszczędzania energii, np. nocą.
Aby ustawić takie godziny należy w menu systemowym wybrać opcje ‘Wyl. Nocne’ i potwierdzić
klawiszem OK.
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Na ekranie pojawią się dwie godziny: ‘Wyl’ oraz ‘Wl’ czyli godziny pomiędzy którymi ekran ma
zostać wyłączony. Jeżeli ekran ma działać przez całą dobę należy ustawić obie godziny na
00:00.

2.3.5. Zmiana kodu PIN
Funkcja ‘Kod PIN’ służy do zmiany kodu PIN. Aby tego dokonać należy z menu opcji wybrać ‘Kod
PIN’ i zatwierdzić klawiszem OK.

Następnie należy podać nowy kod zawierający 4 znaki i zatwierdzić go klawiszem OK. Można
używać tylko liter.

2.3.6. Kalibracja termometru
Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne w, których działa wyświetlacz mogą wystąpić
różnice między wskazywaną temperaturą a rzeczywistą. Aby zapobiec takiemu zjawisku
urządzenie posiada funkcję kalibracji termometru, która pozwala zniwelować stały błąd.
Wybierz pozycję ‘Kalib. temp.’ z menu opcji. Przyciskami  lub  należy ustawić margines błędu
odczytu temperatury a następnie zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.
3.

Warunki gwarancji

Wszystkie produkty marki GilBT objęte są gwarancją.
W trakcie okresu gwarancyjnego wszystkie usterki zostaną usunięte na koszt producenta w
naszych punktach serwisowych w ciągu 14 dni od dostarczenia urządzenia.
Jeżeli firma GilBT nie wykonywała montażu urządzenia w
zobowiązany zdemontować wyświetlacz we własnym zakresie.

miejscu docelowym, klient jest

Koszt dostawy do punktu serwisowego pokrywa użytkownik. W przypadku dostarczania produktu
za pośrednictwem kuriera. Firma GilBT nie ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe pakownie
produktu i jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas transportu, oznacza to że firma nie
zobowiązuje się rościć praw do odszkodowania u przewoźnika. Jest to w interesie klienta aby
urządzenie było poprawnie zabezpieczone.
Firma GilBT pokrywa koszty transportu (do serwisu) tylko w szczególnych przypadkach (po
uzgodnieniu) – tylko podstawowy koszt transportu, każde dodatkowe usługi kurierskie np. jak
dostawa expressowa, itp., są dodawane na życzenie klienta oraz jego koszt.
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Po dokonanej naprawie produkt dostarczony będzie do użytkownika na koszt producenta na adres
figurujący na dowodzie zakupu (dotyczy tylko terenu Polski). Gwarancja zostaje automatycznie
przedłużona o czas, w którym urządzenie znajduje się w serwisie.
Uprawnienia nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po
przedstawieniu przez niego dowodu zakupu (faktura, paragon, itp.).

Gwarancja nie obejmuje:

jakichkolwiek defektów powstałych w wyniku czyszczenia, naprawy, itp. wykonywane
przez inny podmiot niż autoryzowany punkt naprawy GilBT.

uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i jakiekolwiek wady wynikające z
beztroskiego lub nieprawidłowego przechowywania (np. przechowywania towaru poza podanym w
specyfikacji zakresem temperatur, w pobliżu chemikaliów o właściwościach żrących, takich jak
rozcieńczalnik nitro lub innych szkodliwych materiałów chemicznych), niewłaściwej konserwacji,
itp.

uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji oraz użytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem

jakiekolwiek wady lub uszkodzenia, które wystąpiły na skutek pożaru, trzęsienia ziemi,
powodzi, uderzenia pioruna, przepięcia w sieci elektrycznej bądź innych klęsk żywiołowych,
zanieczyszczenia środowiska oraz nieregularnych dostaw prądu

metali

ścierania się oraz rysowania zewnętrznych powłok w tym tworzyw sztucznych oraz


oznak normalnego zużycia takie jak odbarwianie się tworzyw sztucznych, zmiany
odcienia światła diod LED nieświecące diody LED- dopuszcza się 0.5% nieświecących diod w
okresie gwarancyjnym 24 miesięcy.
Gwarancja może stracić ważność z powodu:


niewłaściwego przechowywania oraz niewłaściwej instalacji



naprawy lub otwierania urządzenia przez osoby do tego nieuprawnione


uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, oraz użytkowania niezgodnego z
jego przeznaczeniem

Eksploatacja
Wyświetlacze LED serii mini są w zupełności bezobsługowe i nie wymagają ingerencji
użytkownika.
Jeżeli jednak urządzenie pracuje w zanieczyszczonym otoczeniu i wymaga okresowego
oczyszczenia powierzchni świetlnej należy do tych celów użyć wilgotną szmatkę aby usunąć brud
następnie wytrzeć suchą szmatką aby nie pozostawiać wilgoci.
Ważne!
W żadnym wypadku nie należy używać do oczyszczania strumienia wodnego pod ciśnieniem
może to doprowadzić do rozszczelnienia urządzenia i finalnie do awarii.
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4. Dane techniczne
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Gil Brothers Technology
GilBT
os. Raczyńskiego 3/14
62-020 Swarzędz
NIP: 782-232-50-16

GilBT – siedziba, produkcja, sprzedaż
ul. Szkolna 10
62-060 Stęszew
tel. 61 281 74 91
email: biuro@gilbt.com
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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