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1. Určenie dokumentu
Dokument obsahuje aplikačné poznámky pre programovateľné svetelné panely série IP.
Dokument sa odvoláva / nadväzuje na nasledujúce dokumenty:
Číslo
[1] 0010-43
[2]

Verzia
A-S

Názov
IP-Series - Komunikačný protokol

Dokument je určený pre:
 používateľov produktu ako technická podpora

2. Použité skratky a výrazy
Skratky
PC
PCB
RAM
RTC
OS

Personal Computer (osobný počítač IBM PC kompatibilný)
Printed Circuit Board (DPS - doska plošného spoja)
pamäť vyžadujúca elektrinu pre uchovanie informácie (Random-Access Memory)
Real Time Clock (obvod hodín reálneho času)
Operačný systém

Výrazy
Bluetooth
firmware
software
footprint

typ bezdrôtového komunikačného rozhrania s krátkym dosahom
software vykonávaný v jednočipovom mikrokontroléry
software vykonávaný v PC alebo inom svetelnému panelu nadradenom systéme
rozmery a tvary použité na PCB pre prispájkovanie elektronickej súčiastky
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3. Použitie cudzích znakových sád
3.1. Všeobecne
3.1.1.

Popis problému

Predmetom tejto aplikačnej poznámky je použitie programovateľných panelov série IP s "cudzími" znakovými
sadami. Panely série IP obsahujú vstavané znakové sady pre slovenský, český a ruský jazyk. V nasledujúcom texte
sa rieši situácia, keď vyvstane potreba použiť inú než vstavanú znakovú sadu.
Problém s "cudzími" znakovými sadami možno v súvislosti s panelmi série IP vidieť v dvoch rovinách:
1) Firmware svetelného panelu nepodporuje požadovanú znakovú sadu.
2) Software "Moving Message" nepodporuje požadované "cudzie" prostredie.
Táto aplikačná poznámka sa nezaoberá problémom v bode 2). Preto používatelia svetelných panelov, ktorý ich
ovládajú (programujú) za pomoci štandardne dodávaného programového balíka "Moving Message" tu nenájdu
riešenie problému s "cudzími" jazykmi.
Tu sa budeme zaoberať problémom v bode 1). Preto tu nájdu riešenia tí, ktorí ovládajú svetelné panely z vlastného
nadradeného systému, majú v ňom napísaný software pre obluhu panelu a teda ovládajú ho za pomoci
komunikačného protokolu popísaného v dokumente "0010-43A IP-Series Komunikačný protokol".

3.1.2.

Spôsoby riešenia

Existujú dva spôsoby riešenia uvedeného problému:
- využitie používateľom definovateľných fontov
- náhrada existujúceho vstavaného fontu vo svetelnom panely fontom iným

3.1.3.

Podporované verzie

Uvedené spôsoby podpory "cudzích" znakových sád podporujú všetky verzie svetelných panelov série IP, ktoré boli
vyrobené po roku 2005.

3.2. Využitie používateľom definovaných fontov
Svetelný panel umožňuje pre zobrazenie textu navoliť 13 fontov. Z toho 10 je pevných (7x latinka [font č.
0,1,4,5,6,7,8], 2x azbuka [font č. 2,3] a 1x grafické znaky [font č. 9]) a 3 používateľom definované [font č. 10,11,12].
Pevné fonty sú napálené vo flash pamäti panelu a nie je ich možné jednoducho meniť.
Používateľom definované fonty č. 10, 11 a 12 je možné meniť pomocou programu "Font Editor" z programového
balíku "Moving Message". Program umožňuje pre každý kód znaku (192 znakov) navoliť vlastný vzhľad znaku.
Pevné fonty využívajú 146 znakov zo 192 možných. V pravej časti "Font Editora" je 192 polí, v ktorých je 46
voľných.
Spôsob práce s programom "Font Editor" a "Shot Editor" je popísaný v manuále k programovému balíku "Moving
Message".
Postup riešenia problému je nasledovný:
1) Spustite program "Font Editor".
2) Otvorte vzorový font z podadresára "Fonts" v adresári kde máte nainštalovaný balík "Moving Message". Ak
používate panel série IPX, EPX, IPY alebo EPY tak zvoľte niektorý zo súborov začínajúcich na "10_" ak používate
panel série IP, potom zvoľte súbor začínajúci na "8_". Text za podčiarknikom je názov niektorého zo vstavaných
fontov.
3) Uložte súbor pod iným menom.
4) V pravej časti programu kliknite na pole bez znaku a v strednom čiernom poli nadefinujte vzhľad znaku. Zvislá
žltá čiara označuje koniec znaku. Nemala by byť hneď za posledným bodom znaku, pretože potom by za znakom v
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texte bol "nalepený" nasledujúci znak. V ľavej spodnej časti okna programu je zobrazený kód znaku. To je kód,
ktorým je znak reprezentovaný v komunikačnom pakete pri "nahrávaní" šotu do panelu.

5) Uložte súbor.
6) Cez menu "Komunikácia" zaveďte font do svetelného panelu. Aby bolo zavedenie fontu úspešné možno bude
potrebné nastaviť komunikačné parametre pomocou menu "Nastavenie -> Komunikacia ...". Spôsob nastavenia je
uvedený v manuále pre softvérový balík "Moving Message". Panel podporuje 3 používateľom definované fonty. Ak
font zavediete ako 1, potom jeho číslo identifikujúce font v komunikačnom pakete bude 10 [0x0A] (pre 2 => 11, pre
3 => 12).
7) Zaveďte do panelu text využívajúci vytvorený font a skontrolujte výsledok.
Používateľom definované fonty sú uložené v RAM pamäti panelu a zálohované batériou.
Výhody
- jednoduché časovo nenáročné riešenie
- čiste softvérové riešenie umožňujúce časté zmeny aj na diaľku
- možná operatívna zmena fontu na mieste inštalácie panelu
- nulové priame náklady (nezvyšuje cenu za dodávku panelu)
Nevýhody
- možná potreba inštalácie softvérového balíku "Moving Message" aj na notebookoch servisných technikov s OS
Windows.
- potreba archivácie vytvorených fontov pre jednotlivé aplikácie (nasadenia)
- pri aplikáciách, kde dochádza k dlhodobému vypínaniu napájania panelu, potreba výmeny zálohovacej batérie po
uplynutí 10 rokov.
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3.3. Náhrada vstavaného fontu
Toto riešenie je založené na prepísaní niektorého z existujúcich vstavaných fontov vo svetelnom panely. Panely
série IP podporujú prepis firmware (ktorého súčasťou sú aj vstavané fonty) panelu. Samotný prepis firmware môže
vykonať len výrobca alebo ním poverená fyzická alebo právnická osoba (ďalej len výrobca). V podstate jedinou
výhodou tohto riešenia je uchovanie definície fontu po dobu dlhšiu ako 10 rokov aj pri aplikáciách, kde dochádza k
dlhodobému vypínaniu napájania panelu.
Postup riešenia je nasledovný:
1) Pomocou "Font Editora" nadefinujete vzhľad fontu.
2) Vytvorený súbor s fontom zašlete výrobcovi spolu s informáciou, ktorý vstavaný font chcete nahradiť novou
verziou.
3) Výrobca pripraví upravený firmware.
4) Výrobca nahrá nový firmware do svetelného panelu. Pre nahratie firmware je potrebný prístup k svetelnému
panelu alebo aspoň ku komunikačnej linke pre programovanie panelu. Kvôli spoľahlivosti nahratia firmware nesmú
byť komunikačné linky dlhé (viac ako 15 m) a musia mať štandarné zakončenie používané výrobcom alebo musia
byť poskytnuté redukcie na štandarné zakončenie.
5) Výrobca požiada o uhradenie nákladov spojených s zmenou firmware a jeho napálením do svetelného panelu.
Výhody
- uchovanie definície fontu po dobu dlhšiu ako 10 rokov aj pri aplikáciách, kde dochádza k dlhodobému vypínaniu
napájania panelu.
- bez potreby inštalácie softvérového balíku "Moving Message" na notebookoch servisných technikov.
Nevýhody
- zložité a časovo náročné riešenie
- nevhodné pre časté zmeny
- nemožná zmena fontu na mieste inštalácie panelu
- zvyšuje finančné náklady (úprava firmware, jeho prepálenie na mieste inštalácie alebo dopravné náklady spojené
s presunom panelu)
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4. Výmena zálohovacieho akumulátora
4.1. Všeobecne
4.1.1.

Popis problému

Predmetom tejto aplikačnej poznámky je návod na výmenu zálohovacieho akumulátora v programovateľných
paneloch série IP. Panely série IP obsahujú na doske riadiacej elektroniky zálohovací akumulátor, ktorý slúži na
uchovanie naprogramovaných textov, užívateľských fontov, obrázkov a pre beh hodín reálneho času (RTC) počas
odpojeného napájania panelu. Ide o NiCd alebo NiMH akumulátor s nominálnym napätím 3.6V a kapacitou 80 mAh.
Priemerná životnosť akumulátora je 4 až 6 rokov (v závislosti od spôsobu použitia panelov).
Opotrebovanie zálohovacieho akumulátora sa prejavuje spomalením behu RTC, chybami v naprogramovanom
texte, obrázkoch alebo užívateľských fontoch, alebo úplným vypadnutím naprogramovaného textu (zobrazuje sa
správa "Nakoro Moving Message").
Popis uvedený v tejto aplikačnej poznámke je určený pre najstaršie verzie panelov IP série (viď. kapitola
"Podporované verzie").

4.1.2.

Spôsoby riešenia

Jediným riešením je výmena akumulátora. Ten je k riadiacej doske panelu prispájkovaný. Preto by sa k výmene
akumulátora mal podujať len ten, kto má nejaké skúsenosti s opravou elektroniky a má na to určené vybavenie.

4.1.3.

Podporované verzie

Ďalej uvedený návod je určený pre panely série IP a IPX s výrobnými číslami A3 - 0280, A4 - 0105, B1 - 0102, B2 104, B3 - 0111, B4 - 0111 a nižšími. Ide u panely IP série vyrobené do roku 2003 a panely IPX série vyrobené do
roku 2008.

4.2. Postup výmeny akumulátora
Tento návod je pomôckou pri výmene akumulátora pre tých, ktorý ju chcú vykonať vlastnými silami.
Výrobca sa zbavuje zodpovednosti za akékoľvek škody (aj následné a odvodené), ktoré môžu pri alebo po
výmene zálohovacieho akumulátora vzniknúť vlastníkovi zariadenia alebo osobe vykonávajúcej výmenu
akumulátora a to aj v prípade, keď bude postupovať podľa tohto návodu.
Výmena zálohovacieho akumulátora sa vykonáva v nasledujúcich krokoch:
- zadováženie nového akumulátora
- otvorenie zadného krytu panelu
- demontáž (odspájkovanie) pôvodného akumulátora
- príprava riadiacej dosky na montáž (prispájkovanie) nového akumulátora
- príprava nového akumulátora na prispájkovanie
- montáž (prispájkovanie) nového akumulátora
- uzatvorenie panelu
- test zálohovania
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4.2.1.

Zadováženie akumulátora

Pôvodný akumulátor použitý v paneloch je typu NiCd. Akumulátory tohto typu sa už dlhšiu dobu nevyrábajú. Ako
náhradu možno použiť typ NiMH s nominálnym napätím 3.6V a kapacitou 80mAh. Je možné použiť aj vyššiu
kapacitu ak to footprint a rozmery pozície na PCB dovoľujú. Typický predstaviteľ je na obrázku:

Ako náhradu nie je možné použiť nenabíjateľné články alebo lítiové akumulátory. Obvody riadiacej
elektroniky panelu nie sú na to pripravené a môže dôjsť k ich explodovaniu alebo zapáleniu.
Použitý footprint na riadiacej doske:

Priestor na PCB je určený pre akumulátor rozmeru Ø17 x 17 mm. Je možné použiť 3 pin alebo 2 pin prevedenie
akumulátora (3 pin odporúčaný, pretože nie je možné zameniť polaritu).
Napätie naprázdno nového nabitého akumulátora je vyššie ako 3.7V.
Pri manipulácii s akumulátorom je potrebné dbať na to aby nedošlo ku skratu medzi jeho vývodmi. Nevkladať ho do
vodivých obalov ako sú napríklad antistatické obaly a antistatické peny. Ani ho neukladať na elektricky vodivé
povrchy.

4.2.2.

Otvorenie zadného krytu panelu

Série IP aj IPX obsahujú modely panelov s rôznymi rozmermi. Mechanická konštrukcia ich krytov a spôsob
uchytenia elektroniky v kryte sú však zhodné.
Panel položte na stôl zobrazovacou časťou nadol. Dbajte aby nedošlo k poškriabaniu plexiskla od predmetov
zabudnutých na stole. Predpokladám, že oba konektory (napájací aj programovací kábel) už boli z panelu
vytiahnuté. Panel má na najmenších stenách (bočné) po jednej alebo po dvoch skrutkách. Odskrutkujte skrutky zo
steny, ktorá je ďalej od otvorov na konektory. Odložte bočný kryt, ktorý bol skrutkami upevnený. Následne vysuňte
zadný kryt panelu smerom k odňatému krytu. Nie je potrebné vysunúť zadný kryt úplne. Postačuje ho vysunúť len
tak, aby bol prístup k riadiacej doske elektroniky (cca. 24 cm).
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4.2.3.

Demontáž pôvodného akumulátora

Ďalší popis bude zobrazovaný na samostatnej riadiacej doske pretože v čase písania tejto aplikačnej poznámky sa
panely využívajúce popisovaný typ zálohovacieho akumulátora už nevyrábali. Pri práci na elektronike je potrebné
dodržiavať zásady ochrany pred ESD.
Popísaný bude len postup, pri ktorom sa nedemontuje elektronika ani samotná riadiaca doska elektroniky.
Dôvodom je relatívne zložitá montáž a demontáž elektroniky. Preto postupujte opatrne aby k potrebe demontáže
elektroniky nedošlo.
Lokalizácia akumulátora:

Štípacimi kliešťami odstrihnite všetky vývody akumulátora:

Spájkovačkou nahrejte PCB a zvyšok vývodu akumulátora a súčasne pinzetou vytiahnute vývod starého
akumulátora z otvoru v PCB. Postup aplikujte na všetky vývody akumulátora.
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4.2.4.

Príprava riadiacej dosky

Po demontáži akumulátora je vhodné PCB v okolí akumulátora očistiť. Očistenie je potrebné kvôli pozostatkom
spájkovania ale aj kvôli chemikáliam, ktoré mohli uniknúť z opotrebovaného zálohovacieho akumulátora. Použite na
to určené špecializované čistiace prostriedky. Ak ich nemáte k dispozícii môžte použiť lieh. Použite malé množstvo
aby tekutina nepretiekla na zobrazovaciu časť panelu.
Následne odstráňte z otvorov po vývodoch akumulátora cín, tak aby boli otvory priechodné pre nový akumulátor.
Najvhodnejšie je to urobiť za pomoci odsávacieho medeného pásika. Pri použití jednoduchej odsávačky je potrebné
dbať aby sa kvapôčky cínu nerozptýlili mimo priestoru určeného pre akumulátor. V prípade potreby je možné použiť
veľmi malé množstvo nového cínu (také aby nedošlo k jeho odkvapnutiu na PCB pod riadiacou doskou) pre
uľahčenie odstránenia toho starého. Ak odstránenie cínu z otvorov je náročné alebo nemáte potrebné vybavenie,
potom je možné cín v otvoroch ponechať a tomu prispôsobiť nasledujúce kroky.
Ak vplyvom korózie alebo pri odstraňovaní vývodov alebo cínu z otvorov došlo k poškodeniu nepájivej masky na
PCB, potom je potrebné holú meď pocínovať.

4.2.5.

Príprava akumulátora

Vývody nového akumulátora sú vo väčšine prípadov zhotovené z materiálu, ktorý má mierne horšiu spájkovateľnosť
ako je obvyklé. Preto je potrebné jeho vývody v mieste spájkovania mierne zdrsniť a následne pocínovať. To nám
umožní ľahšie a spoľahlivejšie prispájkovať akumulátor k PCB. Množstvo cínu na vývodoch akumulátora však musí
byť malé, aby umožnilo zasunutie vývodov do otvorov v PCB. Taktiež pri pocínovaní vývodov sa nesmie akumulátor
veľmi prehriať.
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4.2.6.

Montáž nového akumulátora

Pri montáži nového akumulátora je potrebné dbať na polaritu jeho osadenia. Na to je potrebné si dať pozor hlavne
keď osadzujete dvojvývodový akumulátor. Spávna polarita je naznačená v prvom obrázku kapitoly "Demontáž
pôvodného akumulátora".
Vzhľadom k tomu, že nový akumulátor umiestňujeme do riadiacej dosky, ktorú sme z panelu nedemontovali, je
potrebné zabezpečiť aby konce vývodov nového akumulátora sa nedotýkali obvodov na doske elektroniky, ktorá je
namontovaná pod riadiacou doskou. Preto koniec vývodov musí byť maximálne 3 mm pod úrovňou vrchnej časti
riadiacej dosky. Dlhé vývody je potrebné pred naspájkovaním akumulátora skrátiť.
V prípade, keď veľkosť profilu vývodov neumožňuje ich úplné zasunutie do otvorov v PCB alebo sa nepodarilo
očistiť cín z otvorov, je možné akumulátor naspájkovať na povrch PCB. V každom prípade dbáme na to aby cín pri
spájkovaní akumulátora nedkvapol do obvodov pod riadiacou doskou. Teda je potrebné použiť rozumné množstvo
cínu.

4.2.7.

Uzatvorenie panelu

Zasuňte zadný kryt panelu na doraz a priskrutkujte bočný kryt.

4.2.8.

Test zálohovania

Pripojte panel k napájaniu a pomocou software zaveďte do panelu šot. Najlepšie taký, ktorý obsahuje zobrazenie
času (napr. "Time.sht" zo vzorových). Následne z menu programu "Odoslat -> Nastav Cas/Datum" nastavte
aktuálny čas a dátum v panely.
Nechajte panel 15 minút bežať. Potom panel na 30 sekúnd vypnite a znovu zapnite. Skontrolujte správnosť textu,
času a dátumu bežiaceho na panely.
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5. Použitie Bluetooth modulu MIC-E-BT-1A
5.1. Všeobecne
Predmetom tejto aplikačnej poznámky je použitie programovateľných zobrazovačov série IP s komunikačným
modulom MIC-E-BT-1A. Modul je určený pre LED zobrazovače, ktoré obsahujú komunikačný konektor typu RJ-45.
Pri použití modulu MIC-E-BT-1A môžu vzniknúť nasledovné problémy:
1) Modul po pripojení do LED panelu nejaví známky aktivity.
2) Typ konektora v LED zobrazovači nezodpovedá typu na module.
3) Ako identifikovať sériový port v systéme, ktorý zodpovedá modulu?
4) Sériový port modulu nie je programom z balíka "Moving Message" rozpoznaný.
5) Pri zasielaní dát do panelu vznikajú chyby typu "Chyba pri otváraní portu...".

5.2. Modul po pripojení k zobrazovaču je neaktívny
Bluetooth moduly série MIC-E-BT-1 po pripojení k zobrazovaču a následnom zapnutí zobrazovača rýchlo blikajú
modrým indikátorom s označením STATE. Ak modrý indikátor nebliká, tak modul nemá napájanie od zobrazovača.
Skontrolujte, či je zobrazovač zapnutý. Mal by na ňom bežať nejaký text alebo aspoň svietiť indikátor napájania v
ľavom hornom rohu zobrazovacej časti. Tiež skontrolujte indikátor na napájacom adaptéry zobrazovača (ak ho
adaptér má).
Ak je zobrazovač zapnutý a modrý indikátor modulu nebliká, tak potom zobrazovač neposkytuje v konektore
napájací signál pre externé moduly. Pre zobrazovače série IP, IPX a IPV s komunikačným konektorom typu RJ-45
je možné napájací signál aktivovať aj svojpomocne. Pre ostatné zobrazovače je potrebná úprava elektroniky
zobrazovača výrobcom.
Na obrázku je zobrazená časť riadiaceho modulu elektroniky zobrazovača.

Prepojky v pozíciách 3, 5, 7 a 8 sú potrebné. Tiež je nutné aby bola osadená poistka na obrázku označená ako
FUSE. Osadenie poistky musí vykonať výrobca zobrazovača.
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5.3. Typ konektora v zobrazovači nezodpovedá typu na module
Moduly MIC-E-BT-1 sa vyrábajú aj v modifikáciách s iným komunikačným konektorom. Prehľad ponúkaných
modifikácií modulu je možné nájsť v katalógovom liste k MIC-E-BT-1.
Avšak je vysoká pravdepodobnosť, že zobrazovače s iným typom komunikačného konektora (než RJ-45) nemajú
aktivovaný signál napájania. Jeho aktivácia je potrebná u výrobcu zobrazovača.

5.4. Identifikácia sériového portu v systéme
Po prvom zapnutí modulu MIC-E-BT-1 je potrebné urobiť jeho spárovanie so systémom, na ktorom sa budú
používať programy z balíka "Moving Message". Ďalší popis činností je pre OS Windows 7.
Na PC je potrebné mať zapnuté hw tlačidlo bezdrôtových komunikácií (ak ho systém má) a povoliť Bluetooth.
Povolenie Bluetooth je možno v aplikácii dodanej so sytémom alebo v "Správcovi zariadení". Následne z
kontextového menu nad ikonou Bluetooth zvoliť "Ukáž Bluetooth zariadenia". V otvorenom okne potom zvoliť
"Pridať zariadenie". Systém zobrazí zoznam zariadení nachádzajúcich sa v okolí.
Názov modulu v zozname bude "BT1_xxxx", kde xxxx sú posledné 4 číslice z výrobného čísla, ktoré je uvedené na
štítku modulu. Vyberte modul a kliknite na tlačidlo "Ďalej". Z možností spôsobu spárovania zvoľte "Zadat párovací
kód". Následne vložte 4 miestny kód, ktorý bol dodaný s modulom MIC-E-BT-1. Tento kód je nastavený výrobcom
modulu a je nemeniteľný. Kód starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie a chránte ho pred zneužitím. Následne
kliknite na tlačidlo "Ďalej". Po úspešnom spárovaní modrý indikátor STATE na module zmení blikanie z rýchleho na
pomalé.
Systém automaticky nainštaluje ovládače k modulu a vytvorí zodpovedajúce sériové porty (COM). Budú vytvorené
dva porty, avšak len jeden z nich je použiteľný s programom z balíka "Moving Message". Správny port zistíte tak, že
nad ikonou Bluetooth v systémovej oblasti kliknete na položku "Otvoriť nastavenia" a následne na záložku "COM
porty". Port, ktorý je potrebné použiť je v zozname označený ako "Odchádzajúci BT1_xxxx 'Dev B' " (Outgoing
BT1_xxxx 'Dev B').

5.5. Sériový port modulu nie je programom rozpoznaný
Pred zasielaním dát do zobrazovača pomocou programov z balíka "Moving Message" je potrebné správne zvoliť
sériový port, ktorý bude pre komunikáciu so zobrazovačom použitý. Programy obsahujú voľby nastavenia
komunikácie. Pred každým vstupom do nastavení komunikácie je vytváraný zoznam použiteľných portov. Tento
zoznam je k dispozícii v rozbaľovacom okne s označaním "Implicitný Port".
Sériový port vytváraný Bluetooth modulom (vo všeobecnosti každý vzdialený port, a najmä port fungujúci cez
rádiové vlny) reaguje na dotazy programov pomalšie než štandardný sériový port. To spôsobuje, že v starších
verziách programov nie je sériový port vytváraný modulom vkladaný do zoznamu použiteľných.
Preto pre využitie modulu MIC-E-BT-1 je potrebné použiť programy z balíka "Moving Message" verzie 3.25 a
novšej, ktoré s pomalšou reakciou portu už počítajú.
Ďalšou príčinou prečo sa port zodpovedajúci požiadavkám z predchádzajúcej kapitoly nezobrazí v zozname
programu môže byť, že systém použil pre modul port, ktorý už je využívaný iným zariadením (napr. touchpad,
interný GSM modem, ...). Štandardne sa to nestáva ale v niektorých prípadoch to je možné. Potom je potrebné
zmeniť číslo portu v "Správcovi zariadení", položka "Ports (COM & LPT)". Vybrat port a z kontextového menu
položku "Vlastnosti", následne záložku "Nastavenie portu" a v nej kliknúť na tlačidlo "Rozšírené". Následne z
rozbaľovacieho menu "COM Port Number" zvoliť iné číslo portu z voľných čísel. Treba použiť číslo max. COM20,
pretože programy z balíka "Moving Message" podporujú len prvých 20 portov.
Ak ste zvolili číslo portu, ktoré bolo v zozname označené ako voľné (nie obsadené), a systém protestuje, že už je
použité, tak to ignorujte (potvrďte svoju voľbu), zatvorte všetky okná s nastavením a otvorené aplikácie a následne
reštartujte PC.

5.6. Chyba pri zasielaní dát do zobrazovača
Pri zasielaní dát do zobrazovača programy balíka "Moving Message" otvárajú a následne zatvárajú sériový port po
každej dávke (type) dát. Modul MIC-E-BT-1 reaguje na otváranie a zatváranie portu pomalšie než štandardné
sériové porty. Z tohto dôvodu dochádza k chybe "Chyba pri otváraní portu...". a komunikácia so zobrazovačom sa
zastaví.
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Preto je potrebné použiť programy z balíka "Moving Message" verzie 3.25 a novšej, ktoré s pomalšou reakciou
modulu už počítajú. Rýchlosť reakcie modulu závisí od mnohých faktorov a preto aj s najnovšou verziou programu
sa môže stať, že uvedená chyba vznikne. Potom sa pokúste odoslať data znovu.
Ak k chybám dochádza často, je možné dosiahnuť odoslanie dát tým, že sa bude odosielať každý typ dát osobitne.
Napríklad v "Shot Editor":
Ak nedokážete odoslať všetky data cez "Odoslať všetko" tak použite "Odošli Tehly" + "Odošli Šot". Alebo namiesto
"Odošli Tehly" použite položku "Odošli" v kontextovom menu nad obrázkom alebo užívateľským fontom. Ak ani
uvedené nepomôže tak je možné zrušiť voľby "Opýtaj sa na port" a "Odošli čas/dátum" v komunikačných
nastaveniach programu. Nastavenie času a dátumu potom bude v prípade potreby vykonať z menu "Odoslať ->
Nastav Cas/Datum".
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