
MLN  
VERSIE 2.2 update 6  

Lichtkrant  

User 

Handleiding  



 

 
 

   
  

 

   

     
 

        
    
     

 

     
   

      

   

   
   

 

        
  
      
      

     

   

   
   

     
       
         

 

      
     
   
   

   

    
        

 

      
    
    

 

     

     

 

 

INHOUDSOPGAVE
 

1. INLEIDING...................................................................................................2
 
1.1. SYSTEEMVEREISTEN.....................................................................................................2
 

2. INSTALLATIE .............................................................................................2
 
2.1. INSTALLATIE VANAF EEN CD-ROM ..........................................................................2
 

3. MLN v2.26 OPSTARTEN EN VERLATEN............................................4
 
3.1. HET PROGRAMMA OPSTARTEN .................................................................................4
 

3.2. HET PROGRAMMA VERLATEN ...................................................................................4
 

4. SCHERMLAYOUT EN SYMBOLEN ......................................................5
 
4.1. DE HOOFDBALK ..............................................................................................................5
 

4.2. BALK MET DE HUIDIGE INSTELLINGEN...................................................................5
 

4.3. DE WERKBALK ................................................................................................................6
 

4.4. HET TEKSTVELD .............................................................................................................7
 

4.5. DE STATUSBALK.............................................................................................................7
 

5. INVOEREN, BEWERKEN EN VERZENDEN VAN TEKSTEN.........7
 
5.1. SETUP .................................................................................................................................7
 

5.2. AANMAKEN VAN EEN NIEUW TEKSTPROGRAMMA..........................................10
 

5.3. WEERGAVE TIJD, DATUM EN TEMPERATUUR.....................................................13
 

5.4. SIMULATIE OP HET SCHERM.....................................................................................13
 

5.5. TEKSTPROGRAMMA OPSLAAN ................................................................................14
 

5.6. TEKSTPROGRAMMA OPENEN...................................................................................14
 

5.7. TEKSTPROGRAMMA AFDRUKKEN..........................................................................14
 

5.8. VERZENDEN VAN EEN TEKSTPROGRAMMA........................................................15
 

5.9. VERZENDEN VAN EEN TIJDELIJK TEKSTPROGRAMMA....................................16
 

5.10. VERZENDEN VAN TIJD EN DATUM NAAR HET DISPLAY..................................16
 

6. WERKEN MET TIJD-SCHEMA’S (time scheduling) .........................17
 
6.1. AANMAKEN VAN EEN TIJD-SCHEMA .....................................................................17
 

6.2. TIJD-SCHEMA OPSLAAN .............................................................................................19
 

6.3. TIJD-SCHEMA OPENEN................................................................................................19
 

6.4. PRINTEN TIJDSCHEMA ................................................................................................20
 

6.5. PRINTEN SCREENSHOT ...............................................................................................20
 

6.6. VERZENDEN VAN EEN TIME-SCHEDULE NAAR HET DISPLAY .......................20
 

7. WERKEN MET TELLERS EN VARIABELEN...................................21
 
7.1. 32 DIGIT VARIABELEN.................................................................................................22
 

7.2. UP-COUNTERS EN DOWN-COUNTERS ....................................................................23
 

BIJLAGE A: PROBLEMEN OPLOSSEN.....................................................24
 

BIJLAGE B: UW INSTELLINGEN...............................................................25
 



        

                                                                                                                                                      

 

  
 

                 

                 

           
 

 

  
 

                 

 

 

      

 

      

 

        

 

             

               

    

 

       

             

          

            

          

        

 

  
 

     
 

                

               

 

 

  

      
 

    

    

    
                 

 

 

 

 

Handleiding MLN 2.2 update 6	 Q-lite
 

1. INLEIDING
 

In deze handleiding vindt u alles dat u moet weten voor de installatie, configuratie en gebruik van 

deze software. In deze handleiding wordt ervan uit gegaan dat de lezer bekend is met het gebruik 

van een IBM-compatible PC en met de basis Microsoft Windows terminologie. 

1.1.SYSTEEMVEREISTEN 

Voor het gebruik van het programma MLN versie 2.26 moet uw systeem aan de volgende eisen 

voldoen: 

Processor :	 Pentium II of hoger 

Intern geheugen :	 Minimaal 64 MB 

Beeldscherm :	 VGA (minimaal 15 inch aanbevolen) 

Software : Microsoft Windows 98 / 2000 / ME / XP / VISTA
 

Beschikbare schijfruimte : Minimaal 4 MB voor MLN v2.26 en vrije ruimte voor het
 

opslaan van de tekstbestanden
 

Overig :	 Muis of ander aanwijssysteem. 

Aangezien het display op een seriële poort wordt aangesloten is 

het noodzakelijk dat uw systeem beschikt over een vrije seriële 

poort. Tevens is het belangrijk om te kijken of er geen conflict 

optreedt tussen het display en de muis. In deze handleiding 

wordt de seriële poort steeds aangeduid als COM-poort. 

2. INSTALLATIE 

2.1.INSTALLATIE VANAF EEN CD-ROM 

Plaats de CD-ROM in de CD-ROM drive. Via de Start-knop selecteert u de optie “Uitvoeren”. 

In het dialoogvenster (Fig. 1) typt u de naam van het CD-ROM-station gevolgd door “setup.exe” 

Bijvoorbeeld: 

D:\ setup.exe 

Hierna klikt u op OK. 

Advies: sluit alle 

toepassingen af alvorens 

de installatie te vervolgen 
Fig. 1 
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Handleiding MLN 2.2 update 6 Q-lite
 

Klik op Next Fig. 2 Vul uw gegevens in en klik op Next Fig. 3
 

Klik op Next Fig. 4 Klik op Install Fig. 5
 

Klik op Finish Fig. 6 
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Handleiding MLN 2.2 update 6 Q-lite
 

3. MLN v2.26 OPSTARTEN EN VERLATEN 

3.1.HET PROGRAMMA OPSTARTEN 

Via de Start-knop gaat u via Programma’s naar het Q-lite MLN v2.26 programma.
 

Alvorens het programma te kunnen betreden dient u een wachtwoord in te geven. (Fig. 7) Dit is
 

“password” (in kleine letters).
 

Fig. 7 

3.2.HET PROGRAMMA VERLATEN 

U sluit het programma af door op het kruis rechts bovenaan het scherm te klikken. (zie Fig. 8) 
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Handleiding MLN 2.2 update 6 Q-lite
 

4. SCHERMLAYOUT EN SYMBOLEN 

In het opstartscherm (Fig. 8) vindt u details over de MLN applicatie en een aantal werkbalken. 

Het scherm is als volgt opgebouwd: de hoofdbalk, een balk met de huidige instellingen, een 

werkbalk, het tekstveld en de statusbalk onderaan het scherm. 

Fig. 8 

4.1. DE HOOFDBALK
 

In de hoofdbalk treft u de naam van het programma, MLN v2.26 aan.
 

4.2. BALK MET DE HUIDIGE INSTELLINGEN 

Deze bestaat op zijn beurt uit twee onderdelen. De eerste groep aan de linkerzijde van het scherm 

omvat voornamelijk de instellingen van de huidige pagina, zoals daar zijn: 

Pagina : huidige pagina die actief is 

Einde : totaal aantal pagina’s 

Wacht : geeft aan hoe lang de tekst op het display blijft staan 

Snelheid : geeft aan hoe snel de beeldopbouw plaats vind 

Verschijnen : effect waarmee de actieve pagina zal verschijnen op het display 

Verdwijnen : effect waarmee de actieve pagina van het display zal verdwijnen 

Y / X : de positie van de cursor in het zwarte vlak 

Daarnaast in het rechthoekje onder “Instellingen” bevinden zich de instellingen van het display: 

Regels : aantal lijnen van het display 

Kar’s : aantal karakters van het display 
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Handleiding MLN 2.2 update 6 Q-lite
 

4.3. DE WERKBALK 

De werkbalk bestaat uit een 24-tal symbolen, met elk een eigen functie. De functies van de 

symbolen zijn als volgt: 

Nieuw : een nieuw tekstprogramma aanmaken 

Openen : een eerder opgeslagen tekstprogramma openen 

Opslaan : een tekstprogramma opslaan 

Afdrukken : een tekstprogramma afdrukken 

Toevoegen : een pagina bijvoegen (na de laatste pagina) 

Invoegen : een pagina tussenvoegen
 

Verwijderen : een pagina verwijderen
 

Links uitlijnen : tekst links uitlijnen
 

Centreren : tekst centreren
 

Rechts uitlijnen : tekst rechts uitlijnen
 

Leegmaken : volledige tekst op een pagina wissen
 

Knippen : knippen en op het klembord plaatsen 

Kopiëren : kopiëren en op het klembord plaatsen 

Plakken : de inhoud van het klembord plakken 

Wissen : geselecteerde tekst wissen 

Tekstkleur : tekstkleur instellen 

Knipperen uit : knipperen uitschakelen 

Knipperen aan : knipperen inschakelen 

Simulatie : simulatie van het programma weergeven op het scherm 

Zend programma : tekstprogramma verzenden naar het display 

Zend tijdelijk programma: tijdelijk tekstprogramma verzenden naar het display 

Zend tijd : datum en tijd verzenden naar het display 

Tellers en Variabelen : voor het verzenden van tellers en variabelen 

Tijd schema : opent een nieuw dialoogvenster voor programmering in de tijd 

Display verzameling : opent een nieuw dialoogvenster om displays toe te 
voegen/wijzigen/verwijderen/groeperen 

Instellingen : opent een dialoogvenster om de instellingen te wijzigen 
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Handleiding MLN 2.2 update 6	 Q-lite
 

4.4.	 HET TEKSTVELD 

Het tekstveld is de zwarte rechthoekige ruimte waarin u de tekst kunt ingeven. De afmetingen van 

dit veld kunnen veranderen naargelang de instellingen van het display (aantal lijnen en aantal 

karakters). 

4.5. DE STATUSBALK
 

In de statusbalk verschijnt nuttige informatie over de verzending van data naar het display.
 

5.	 INVOEREN, BEWERKEN EN VERZENDEN VAN 

TEKSTEN 

5.1.	 SETUP 

Alvorens tekst te kunnen verzenden naar het display dient u te controleren of de instellingen voor 

het display correct zijn. Indien nodig moet u deze als volgt aanpassen: 

5.1.1	 In het instellingen menu 

•	 Klik op de Instellingen-knop, rechts boven in het beeld. Er verschijnt een scherm volgens 

figuur 9. 

Fig. 9 

•	 Stel het aantal regels in door op de boven/onder pijltjes te klikken. 

•	 Stel het aantal karakters per regel in door op de boven/onder pijltjes te klikken. 

•	 Onder Tijdelijk kunt U het aantal minuten (1-240) ingeven dat het tijdelijke programma actief 

is dat U doorzend via zend tijdelijk programma. (zie pag.17: 5.9. verzenden van een 

tijdelijk programma). 

•	 U kunt een aan– en uitschakeltijd ingeven door op de boven/onder pijltjes te klikken. Deze 

tijden worden mee doorgezonden indien u de tijd naar het display verzend. (zie pag. 17: 5.10 

verzenden van tijd en datum naar het display). Wenst u dat het display continu werkt dan 

dient u respectievelijk 00.00 en 23.59 in te geven. 

•	 Onder Taal kan u de gewenste taal selecteren 

•	 Onder Count Down kan u de datum en tijdstip ingeven naar waar u de countdown-functie wil 

laten aftellen 

7 



        

                                                                                                                                                      

   

 

              

   
 

  
             
 

             

    

               
 

  
             
 

                 

                  

                  

                

 

Handleiding MLN 2.2 update 6 Q-lite
 

5.1.2 Display verzameling
 

Klik op de display-verzameling knop, rechts boven in beeld. Er verschijnt een scherm 

volgens figuur 10. 

Fig. 10 

De display verzameling bestaat uit groepen en displays. Zo kunnen displays gegroepeerd worden 

per type, locatie, … 

om een nieuwe groep te maken. U krijgt volgende scherm (Fig. 11): Klik op 

Fig. 11 

Geef onder Groep Naam een passende naam en klik op OK om de groep toe te voegen.
 

Om een groep te verwijderen, klikt u op deze groep en daarna op verwijderen. Dit kan alleen als
 

de groep volledig leeg is (als er nog displays in de groep staan, kan deze niet verwijderd worden).
 

Om de naam van een groep te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de groep.
 

8 



        

                                                                                                                                                      

                    

            

 

 
               

 

                  

  

         

                

           

        

              

           

               

                

            

              

 

                

     

 

 

Handleiding MLN 2.2 update 6	 Q-lite
 

Om een display toe te voegen aan een groep, klikt u eerst op de groep waaronder u het display wil 

toevoegen, daarna klikt u op . Een scherm zoals figuur 12 verschijnt. 

Fig. 12 

•	 Onder Display Naam geeft u een unieke naam in (deze naam mag ook niet in andere groepen 

voorkomen). 

•	 ID: selecteer het juiste ID-nummer. (standaard = 0) 

•	 Com Poort: indien u het display serieel of via modem aanstuurt, selecteer dan hier de com

poort waar het display of modem op de PC is aangesloten. 

•	 Baudrate: selecteer de baudrate (standaard = 9600). 

•	 Telefoonnummer: indien de lichtkrant uitgerust is met een (GSM-)modem, kan u hier het 

telefoonnummer invoeren. Vergeet ook niet de optie “modem” aan te vinken! 

•	 IP Adres: indien de lichtkrant via netwerk wordt aangestuurd, kan u hier het bijhorende IP

adres ingeven. Vergeet ook niet de optie “TCP:IP” aan te vinken! Indien de lichtkrant via het 

internet wordt aangestuurd , dient u de optie “Internet” aan te vinken. 

•	 IP Poort: geef hier de TCP-poort in die gebruikt wordt (standaard = 9100). 

Om de eigenschappen van een display te bekijken of aan te passen, klikt u met de 

rechtermuisknop op het betreffende display. 
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Handleiding MLN 2.2 update 6 Q-lite
 

5.2. AANMAKEN VAN EEN NIEUW TEKSTPROGRAMMA
 

• Klik op de Nieuw-knop links boven in het beeld. Er verschijnt een scherm volgens Fig. 8. 

• Stel het gewenste Verschijn-effect in (opbouwen van het beeld). Zie Fig. 13. 

• 

Fig. 13 

Indien U voor het Verschijn-effect “scroll” kiest, kan een tekst worden ingegeven, die niet 

gebonden is aan de breedte van het paneel. Het maximum aantal karakters is dan 200. 

Deze tekst zal over het display “scrollen”, terwijl de overige regels hun voorgaande informatie 

behouden. Bij een display met meerdere regels, kan de positie van de scrollende regel worden 

gekozen door op de boven/onder pijltjes rechts naast het Verschijn menu te klikken. Zie Fig 

14 
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Handleiding MLN 2.2 update 6	 Q-lite
 

Fig. 14 

•	 Stel het gewenste Verdwijn-effect in (verdwijnen van het beeld). 

Indien U geen Verdwijn-effect wenst, kies voor “None”. 

•	 Wenst U slechts één enkele pagina in te geven, stel het Verschijn-effect in op “Instant” en 

stel het Verdwijn-effekt in op “None”. Zo verkrijgt U een statische pagina. 

•	 Kies de gewenste kleur voor de tekst (zwart, rood, groen, geel, blauw, paars, lichtblauw of 

wit) door op het driehoekje naast de Tekstkleur-knop bovenaan het ingavescherm te
 

klikken. Het uitklapmenu zoals figuur 15 verschijnt. Let op: Alleen een Full Color scherm kan
 

alle kleuren weergeven. Een Multi-Color display kan rood, groen of geel kleuren weergeven.
 

Zwarte tekst zal niet getoond worden.
 

Kies bij een Single-Color display altijd voor de kleur geel.
 

Fig. 15 

•	 U kunt tekst laten knipperen door op de Knipperen-knop rechts boven het ingavescherm te 

klikken. De knipperende tekst zal in het ingavescherm worden onderstreept. 

•	 Klik nogmaals op de Knipperen-knop om het Knipper-effect weer uit te schakelen. Het 

Knipper-effekt is niet van toepassing voor het Verschijn-effect “scroll”. 

•	 Klik met de cursor in het ingavescherm in het centrum van het beeld. 

•	 Typ de gewenste tekst. Spaties worden in het ingavescherm weergegeven als kleine 

vierkantjes. Het maximale aantal karakters per regel is afhankelijk van de breedte van het 

paneel (behalve bij het Verschijn-effect “scroll”). Bij het indrukken van de Enter-toets, wordt 

de regel uitgevuld met spaties en kunt U op de volgende regel verder typen. Tijdens het 

ingeven van de tekst kan op willekeurige posities de kleur worden veranderd en het Knipper

effekt in of uit worden geschakeld. 

•	 Stel de Wacht-waarde in (0-20) door op de boven/onder pijltjes te klikken. 

Wacht geeft de tijd aan in seconden hoe lang de tekst op de lichtkrant blijft staan na de 

beeldopbouw, voordat de lichtkrant verder gaat naar de volgende pagina. 

•	 Stel de Snelheid-waarde in (1-9) door op de boven/onder pijltjes te klikken. 

Snelheid geeft aan hoe snel de beeldopbouw plaatsvindt. 
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Handleiding MLN 2.2 update 6 Q-lite
 

Als u met de rechter-muisknop in het zwarte tekstvlak klikt, krijgt u een scherm als figuur 16. 

Hier kan u alle mogelijke leestekens en symbolen selecteren om in te voeren in het tekstvak. 

De functies Time, Date, Temp, Count1 en Count2 worden besproken op p13 (punt 5.3). 

Fig. 16 

De eerste tekstpagina is nu ingegeven. Klik op de Toevoegen-knop om een nieuwe pagina toe 

te voegen, herhaal het voorgaande, etc… 

Indien U een (voorgaande) pagina wilt wijzigen, selekteer de pagina door op de boven/onder 

pijltjes te klikken en herhaal het voorgaande. 
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Handleiding MLN 2.2 update 6	 Q-lite
 

5.3. WEERGAVE TIJD, DATUM, TEMPERATUUR EN COUNTDOWN 

•	 Voor weergave van de tijd voeg de volgende karakters tussen de tekst : *H:MM:SS 

(of klik op Time – Fig. 16) 

•	 Voor weergave van de datum voeg de volgende karakters tussen de tekst: *D/MM/YYYY
 

(of klik op Date – Fig. 16)
 

•	 Indien U beschikt over een lichtkrant met temperatuursensor (optioneel), kunt U tevens de 

temperatuur weergeven op het display. Voeg hiervoor de volgende karakters tussen de tekst: 

*TEMP (of klik op TEMP – Fig. 16) 

•	 Het is ook mogelijk om enkel het uur, dag, de minuten, etc. weer te geven.
 

bv. Het is de *D ste dag van de *M ste maand van het jaar *YYY of *Y
 

•	 Het is tevens mogelijk om de scheidingstekens te veranderen, normale weergave bij
 

*D/MM/YY is 02/12/2008 maar je kan ook gewenste scheidingstekens volgende ingeven
 

bv. *D-*MM-*YY
 

•	 Voor weergave van de countdown-teller kan u kiezen tussen de weergave van: 

•	 alleen de dagen: voeg hiervoor volgende karakters tussen de tekst: *DDD (of klik op 

Count1 – Fig. 16) 

•	 Dagen –uren:minuten:seconden: voeg hiervoor volgende karakters tussen de tekst: 

**DD HH:MM:SS (of klik op Count2 – Fig. 16) 

Let op: Tijd-, datum- en temperatuurweergave zijn niet van toepassing voor het Verschijn-effect 

“scroll”. 

Tijdens het aanmaken van een tekstprogramma heeft U nog de beschikking over: 

• Toevoegen-knop : Nieuwe pagina bijvoegen (na de laatste pagina) 

• Tussenvoegen-knop : Nieuwe pagina tussenvoegen 

• Verwijderen-knop : Pagina verwijderen 

• Links uitlijnen-knop : Tekst links uitlijnen (geldt niet voor “scroll”) 

• Centreren-knop : Tekst centreren (geldt niet voor “scroll”) 

• Rechts uitlijnen-knop : Tekst rechts uitlijnen (geldt niet voor “scroll”) 

• Leegmaken-knop : Pagina blank maken 

• Knippen-knop : Verwijder een deel van de tekst en zet op het klembord 

• Kopiëren-knop : Kopieer een deel van de tekst en zet op het klembord 

• Plakken-knop : Kopieer de inhoud van het klembord naar het ingavescherm 

• Wissen-knop : Geselecteerde tekst wissen 

Let op: Voor de “Knippen”, “Kopiëren” en “Wissen” functies dient eerst een deel van de tekst in 

het ingavescherm te worden geselecteerd met behulp van de muis. 

5.4. SIMULATIE OP HET SCHERM 

• Klik op de Simulatie-knop boven in beeld. Er verschijnt een nieuw venster op het scherm 

met daarin een simulatie van het tekstprogramma. 

13 



        

                                                                                                                                                      

   
 

                 

 

 
                      

                  

 

     

 

 

   
 

                 

 

 
                    

 

        

     

 

   

                

    

 

Handleiding MLN 2.2 update 6	 Q-lite
 

5.5. TEKSTPROGRAMMA OPSLAAN
 

• Klik op de Opslaan-knop links boven in beeld. Er verschijnt een scherm volgens Fig. 17. 

Fig. 17 

•	 Geef de bestandsnaam in of klik op de naam van een bestaand bestand indien U dit wilt 

overschrijven. 

•	 Klik op de Opslaan-knop. 

5.6. TEKSTPROGRAMMA OPENEN 

•	 Klik op de Openen-knop links boven in beeld. Er verschijnt een scherm volgens figuur 18. 

Fig. 18 

•	 Selecteer de naam van het gewenste bestand. 

•	 Klik op de Openen-knop. 

5.7. TEKSTPROGRAMMA AFDRUKKEN 

• Door op de Afdrukken-knop te drukken wordt er een lijst afgedrukt met daarop alle 

pagina’s en hun instellingen. 

14 



        

                                                                                                                                                      

        
 

            

 

                 

                

 

 

               
                      

 

                   

              

         

                 

              

              

        

 

             

 

 
              

Handleiding MLN 2.2 update 6	 Q-lite
 

5.8. VERZENDEN VAN EEN TEKSTPROGRAMMA NAAR HET DISPLAY
 

•	 Maak een nieuw tekstprogramma of open een bestaand tekstprogramma, zoals hiervoor 

omschreven. 

•	 Klik op de knop programma verzenden , en er verschijnt een nieuw venster zoals figuur 

19. Om dit venster te verlaten druk op de Esc-toets of het kruisje rechts bovenaan (verzenden 

annuleren). 

Fig. 19 Fig. 20 

•	 Selecteer het display of de groep van displays waar u het programma naar toe wil sturen. Als u 

een groep selecteerd, word het programma naar elk display in deze groep gestuurd. Met 

behulp van de Esc-toets kan de verzending worden onderbroken. 

•	 Klik op de OK-knop om het programma te verzenden. Er verschijnt een scherm zoals fig. 20. 

•	 Onderaan het venster kan de status van de verzendprocedure worden gevolgd. 

•	 Na het verzenden verschijnt een berichtvenster met daarin het resultaat van de verzending. 

Een voorbeeld daarvan ziet U in figuur 21. 

Na het verzenden zal de tekst op het display worden weergegeven. 

Fig. 21 
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Handleiding MLN 2.2 update 6	 Q-lite
 

5.9. VERZENDEN VAN EEN TIJDELIJK TEKSTPROGRAMMA NAAR
 

HET DISPLAY* 
* Dit commando werkt bij lichtkranten met firmware MLN33 en hoger. 

Door het verzenden van een tijdelijk tekstprogramma word het huidige tekstprogramma 

vervangen gedurende een vooraf ingestelde periode (1-240 minuten). 

•	 Maak een nieuw tekstprogramma of open een bestaand tekstprogramma, zoals hiervoor 

omschreven. 

•	 Klik op de knop tijdelijk programma verzenden , en er verschijnt een nieuw venster zoals 

fig.13. Om dit venster te verlaten druk op de Esc-toets (verzenden annuleren). 

•	 Volg verder de verzendprocedure zoals beschreven in punt 5.8 op pagina 15. 

Na het verzenden zal de huidige tekst op het display worden vervangen door de verzonden 

tekst gedurende het aantal minuten ingegeven in het Instellingen menu onder Insert (zie p.8). 

Na deze periode zal de oorspronkelijke tekst weer worden weergegeven. 

5.10. VERZENDEN VAN TIJD EN DATUM NAAR HET DISPLAY 

Bij het verzenden van tijd en datum naar het display wordt de tijd van de PC naar het display 

gezonden. Tevens worden de aan –en uitschakeltijden naar het display verzonden zoals ze zijn 

ingesteld in het instellingen menu (zie pagina 7). 

•	 Klik op de knop tijd verzenden , en er verschijnt een nieuw venster zoals fig.19. Om dit 

venster te verlaten druk op de Esc-toets (verzenden annuleren). 

•	 Volg verder de verzendprocedure zoals beschreven in punt 5.8 op pagina 15. 

Na het verzenden is de interne klok van het display gelijkgezet met die van de PC en is de 

werktijd naar het display verzonden. 
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6. WERKEN MET TIJD-SCHEMA’S (time scheduling) 

6.1. AANMAKEN VAN EEN TIJD-SCHEMA 

•	 Klik op de Tijd schema-knop boven in het beeld. Er verschijnt een scherm volgens Fig. 22. 

Fig. 22 

•	 Dubbelklik op het vlakje "Programma" in de eerste regel. Er verschijnt een scherm volgens 

figuur 23. 

Fig. 23 
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•	 Selecteer de naam van het gewenste tekstprogramma. 

•	 Klik op de Openen-knop. 

•	 De naam en het pad van het gekozen tekstprogramma wordt nu ingevuld. Ook de vlakken 

voor Tijd Start, Tijd Stop, Datum Start en Datum Stop worden ingevuld en alle dagen in de 

week worden actief gemaakt (gekleurd). 

•	 Stel de gewenste actieve periode in door op de boven/onder pijltjes naast Tijd Start, Tijd Stop, 

Datum Start en Datum Stop te klikken. De dagen in de week kunnen actief of niet actief 

worden gemaakt door erop te klikken. Zie Fig. 24. 

•	 Wenst U dat er gedurende een bepaalde periode niets op het display verschijnt, maak voor die 

periode dan een tekstprogramma met 2 lege pagina’s actief. 

•	 LET OP: 

Een programma kan de nacht niet overbruggen. Hier moet je dan ingeven: vb. 08/12/2008 

10h00 – 23h59 en dan op 09/12/2008 00h00 - 05h00 

niet 08/12/2008 10h00 tot 09/12/2008 05h00 

Fig. 24 

Herhaal het bovenstaande op de volgende regel voor het volgende tekstprogramma, etc... 

Tijdens het aanmaken van een Tijd schema heeft U nog de beschikking over: 

• Nieuw-knop : Nieuwe Time-Schedule starten 

• Invoegen-knop : Schedule regel tussenvoegen 

• Verwijderen-knop : Schedule regel verwijderen 

• � Zend keuzevakje : Schedule regel al dan niet activeren 

18 



        

                                                                                                                                                      

    
 

                 
 

 

                       
 

                  

 

     
 

 

    
 

                 
 

 

                         

 

        

    

Handleiding MLN 2.2 update 6	 Q-lite
 

6.2. TIJD-SCHEMA OPSLAAN 

•	 Klik op de Opslaan-knop links boven in beeld. Er verschijnt een scherm volgens Fig. 25. 

Fig. 25 

•	 Geef de bestandsnaam in of klik op de naam van een bestaand bestand indien U dit wilt 

overschrijven. 

•	 Klik op de Opslaan-knop. 

6.3. TIJD-SCHEMA OPENEN 

•	 Klik op de Openen-knop links boven in beeld. Er verschijnt een scherm volgens Fig. 26. 

Fig. 26 

•	 Selecteer de naam van het gewenste bestand. 

•	 Klik op Openen-knop. 

19 
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6.4. PRINTEN TIJDSCHEMA 

• Klik op de Print tijdschema-knop links boven in beeld. 

• Selecteer de gewenste printer en druk op OK. 

• Er wordt nu een overzicht geprint het tijdschema. 

6.5. PRINTEN SCREENSHOT 

• Klik op de Print screenshot-knop links boven in beeld. 

• Selecteer de gewenste printer en druk op OK. 

• Er wordt nu een screenshot geprint het tijdschema. 

6.6. VERZENDEN VAN EEN TIJD SCHEMA NAAR HET DISPLAY 

• Klik op de knop Schema verzenden , en er verschijnt een nieuw venster zoals fig.13. Om 

dit venster te verlaten druk op de Esc-toets (verzenden annuleren). 

• Volg verder de verzendprocedure zoals beschreven in punt 5.8 op pagina 15. 

Bij het verzenden van een time-schedule bestand wordt het vorige bestand uit
 

de lichtkrant gewist.
 

Na het verzenden zullen de verschillende tekstprogramma's op het display verschijnen
 

gedurende hun aktieve periode.
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7. WERKEN MET TELLERS EN VARIABELEN
 

Door op de zend variabelen/counters-knop te drukken verschijnt een venster met twee 

knoppen, namelijk Send Var. en Send Count.(Fig. 27) 

Fig. 27 

Betreffende de count optie kan er een onderscheid gemaakt worden tussen 4 digit up-counters en 

4 digit down-counters. De optie variabele kan tot 32 digit alfanumerieke variabelen gaan. 

*Vnn 32 digit variabele 1 t.e.m. 16 
(nn=01…16) 

Up-counters 1 t.e.m. 16 *Cnn 
Down-counters 17 t.e.m. 32 (nn=01…32) 
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7.1. 32 DIGIT VARIABELEN 

De opdrachtcode voor alfanumerieke variabelen is *Vnn, waarbij nn hier staat voor een waarde
 

van 01 tot en met 16 voor een tot 32 digit variabele.
 

LET OP: Het is belangrijk dat je bij een gebruik van een variabele langer dan 4 digits bij het
 

ingeven van de code ook extra spaties in geeft alvorens de opeenvolgende tekst in te geven.
 

Zoniet zullen de eerste karakters van de tekst overschreven worden door de karakters van de
 

variabele.
 

De waarde van de variabele kan men intypen door in het vakje onder Value te klikken.
 

Voorbeeld: (zie fig. 29 & 30)
 

In het tekstveld geeft men de volgende tekst in: ‘ACTUELE CAPACITEIT: *V01 PER DAG’.
 

In het variables/counter venster dat verschijnt na op de
 zend variabelen/counters-knop te 

drukken, stelt men naast de knop Send Var., onder No. het variabelenummer, in dit geval 01 in. 

Door met de muisaanwijzer in het veld onder Value te gaan staan en op de linkermuisknop te 

drukken, kan men hier de waarde voor de variabele intypen. (zie Fig. 30) Als met voorziet dat het 

hier om een 8 digit variabele zal gaan dienen er na de code *V01 vier spaties te worden ingegeven 

alvorens de tekst ‘ PER DAG’ in te geven. Na het indrukken van de Send Var. knop zal de 

waarde van de variabele ingevuld worden in de tekst. 

Fig. 29
 

Fig. 30
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7.2. UP-COUNTERS EN DOWN-COUNTERS
 

De waarden kunnen worden ingevoerd in de tekst d.m.v. de bijhorende opdrachtcode. Voor de
 

counters is dit *Cnn, waarbij nn hier staat voor een waarde van 01 tot en met 16 voor de up-


counters en voor een waarde van 17 tot en met 32 voor de down-counters.
 

Bij de down-counters zal de waarde ’s nachts om 0h00 met 1 worden verminderd, bij de up-


counters wordt de waarde ’s nachts om 0h00 met 1 vermeerderd.
 

Voorbeeld: (zie Fig. 27 & 28)
 

In het tekstveld geeft men de volgende tekst in: ‘NOG *C17 DAGEN TOT HEROPENING’.
 

In het variables/counter venster dat verschijnt na op de
 zend variabelen/counters-knop te drukken, stelt 

men naast de knop Send Count., onder No. het counternummer, in dit geval 17 in. (zie fig. 4) Daarnaast 

onder Value typt men de beginwaarde voor het aftellen in. Na het indrukken van de Send Count. knop zal 

deze beginwaarde ingesteld worden en zal deze iedere nacht met 1 verminderen. 

Zou men bijvoorbeeld een tekst als: ‘AANTAL DAGEN ZONDER ONGEVAL:’ willen 

weergeven op het display gevolgd door een optellend getal, dan dient men de opdrachtcode voor 

up-counters in te geven (*Cnn waarbij nn=01…16). 

Fig. 27
 

Fig. 28
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BIJLAGE A: PROBLEMEN OPLOSSEN 

1. Na Zend Tekst verschijnt in het statusvenster no reply. 

CONTROLEER DE BEKABELING 

•	 Controleer of de stekker van het display in het stopcontact zit. 

•	 Controleer of de datakabel tussen de PC en het display aan beide kanten vast zit. Is dit niet 

het geval dan dient u, voordat u deze kabel aansluit, de spanning van het display uit te 

schakelen. Als de kabel is vastgemaakt kunt u de spanning weer inschakelen. 

CONTROLEER DE SYSTEEM-INSTELLINGEN 

•	 Ga na of de settings rechts boven in het scherm correct zijn. Zoniet klik dan op de 

Instellingen-knop, rechts boven in het scherm. Volgt u vervolgens de werkwijze zoals 

weergegeven onder 5.1 Setup op blz. 7. 

•	 Reset de lichtkrant door de spanning uit –en in te schakelen. 

•	 Controleer of het juiste ID en het juiste protocol zijn gekozen. 

CONTROLEER DE COM-POORT 

•	 Indien u nog steeds geen informatie over kunt zenden, is het mogelijk dat de COM-poort van 

uw PC defekt is of niet goed functioneert. Controleer dit indien mogelijk met andere 

randapparatuur of een andere PC. Indien dit niet mogelijk is, raadpleeg dan uw leverancier. 

2. Na Zend tekst geeft hij download ok en toch verschijnt er niets op de lichtkrant. 

•	 Er staat mogelijk tekst geprogrammeerd via de Insert tekst 

•	 Er staat mogelijk tekst geprogrammeerd in het tijd schema. 

•	 Ga na of de settings rechts boven in het scherm correct zijn (Regels, Kar’s). Zoniet klik dan 

op de Instellingen-knop, rechts boven in het scherm. Volgt u vervolgens de werkwijze 

zoals weergegeven onder 5.1 Setup op blz. 7. 

3. De lichtkrant geeft niet de juiste tijd aan. 

•	 U kunt via de Zend Tijd-knop de juiste tijd doorzenden. De tijd wordt dan overgenomen 

van de PC. Controleer of de tijd van de PC juist is. 

4. Er is een tijd schema verzonden maar de tekst verschijnt niet op de lichtkrant. 

•	 Controleer het tijd schema. 

•	 Controleer de tijd van de lichtkrant. 

5.	 Na Zend tekst geeft hij done en toch verschijnt er niets op de lichtkrant. 

•	 Controleer of U het juiste protocol heeft gekozen in het instellingen menu. (zie pag. 7, 5.1 

Setup) 
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BIJLAGE B: UW INSTELLINGEN
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