
Skriptovatelnýý  LED panel

Uživatelská dokumentace

EGMedical, s.r.o. Krřenovaý  19, 602 00 Brno CZ

www.strasil.net

2019



Křenová 19, 602 00 Brno www.strasil.net e-mail: ivo@strasil.net
IČ: 26216043 DIČ: CZ26216043 č.ú. 1031034005/2700
tel 537 014 211 fax 537 014 202

Obsah
1. Prředmluva........................................................................................................................................................................................................ 3
2. Weboveý  rozhraníý........................................................................................................................................................................................... 4

2.1. Zobrazeníý informace na displeji................................................................................................................................................... 4
2.2. Sýsteýmoveý  nastaveníý......................................................................................................................................................................... 4
2.3. Nastaveníý síýteř ....................................................................................................................................................................................... 6

3. Seznam funkcíý................................................................................................................................................................................................ 7
3.1. Jednoduchýý  skript.............................................................................................................................................................................. 7
3.2. Pokrocřilýý  skript................................................................................................................................................................................ 10

4. Nouzovýý  rezř im............................................................................................................................................................................................. 14
5. Kontaktníý informace................................................................................................................................................................................. 14

Verze prříýrucřký ze dne 17. 7. 2019, 14 stran.

Zpracoval Bc. Antoníýn Hrusřkovskýý

    Alesř  Jíýlek

2



Křenová 19, 602 00 Brno www.strasil.net e-mail: ivo@strasil.net
IČ: 26216043 DIČ: CZ26216043 č.ú. 1031034005/2700
tel 537 014 211 fax 537 014 202

1. Předmluva
Vaýzřenýý  zaýkazníýku, 

deřkujeme Vaým za to, zře jste si zvolil produktý firmý EGMedical, s.r.o.

Produktý  nasříý  firmý  jsou  výýrobký  výchaýzejíýcíý  z  mnoha  let  zkusřenostíý  s  výývojem  a  výýrobou 
elektronickýých  zarříýzeníý  ze  sř irokeýho  spektra  oboruů  elektronickýých  sýsteýmuů ,  hlasovýých  aplikacíý,  
pruů mýsloveýho rříýzeníý, robotiký, automatizace, telekomunikacíý i sdeř lovacíý techniký. Tento naývod Vaým pomuů zře  
prři  instalaci,  spraývneým  pouzř íývaýníý  a  uý drzřbeř  výýrobku.  Jsme  si  jisti,  zře  Vaým  bude  produkt  od  EGMedical 
bezprobleýmoveř  slouzř it.

Prředtíým  nezř  nasře  produktý  opustíý  braýný  výývojovýých  laboratorříý  prochaýzíý  plnýým testem funkcřnosti  a 
kvalitý. Budete-li míýt i prřesto neř jakýý  probleým s nasř íým zbozř íým, raýdi Vaým pomuů zřeme jej výrřesř it.

EGMedical poskýtuje zaý ruku na vsřechný sveý  výýrobký, ta se vsřak vztahuje pouze na výýrobký pouzř íývaneý  
v souladu s naývodem a bezpecřnostníými pokýný. Zaý sah a opravý do výýrobkuů  smíý provaýdeř t pouze poveřrřenýý  
technik EGMedical,  pokud neníý  výsloveneř  uvedeno jinak.  Upozornř ujeme, zře zmeřný v nastaveníý  výýrobku  
nebo zaý sahý do hardwaru sýsteýmu mohou podstatneř  ovlivnit jeho fungovaýníý a zř ivotnost. 

Naývod k pouzř itíý  býl sepsaýn na zaýkladeř  nasř ich poznatkuů  a zkusřenostíý. Meř jte prosíým na zrřeteli, zře nasře  
výýrobký jsou neustaý le  vývíýjený a zlepsřovaýný,  proto se muů zřete v budoucnu setkat s modifikacemi,  ktereý  
v tomto manuaý lu nejsou popsaýný.

Za týým EGMedical Ing. Ivo Strasř il, vedoucíý výývoje. 

1. Prředmluva
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2. Webové rozhraní
Pro  ovlaýdaýníý  a  nastavovaýníý  displeje  slouzř íý  jednoducheý  weboveý  rozhraníý.  Ve  weboveým  rozhraníý  lze 

nastavit  pozřadovanou  informaci  k  zobrazeníý,  sýsteýmoveý  uý daje  a  nastaveníý  síýteř .  Daý le  v  textu  budou 
podrobneř ji rozebraýna jednotlivaý  nastaveníý.

Pro  prříýstup  do  weboveýho  rozhraníý  je  zapotrřebíý  znaý t  IP  adresu  zarříýzeníý  a  heslo.  Týto  uý daje  jsou ve  
výýchozíým stavu nastavený naý sledovneř :

• IP adresa: 192.168.1.206

• Heslo: test

2.1. Zobrazení informace na displeji
Informace  zobrazovanaý  na  displeji  je  zadaývaýna  pomocíý  LUA  skriptu.  LUA  skriptý  se  píýsř íý  prříýmo  ve 

weboveým rozhraníý,  kde je k tomuto uý cřelu výtvorřen editor, kterýý  zadaneý  skriptý zpracovaývaý .  Editor navíýc  
umíý zvýýraznř ovat sýntaxi. Skriptý je mozřneý  výtvaý rřet, editovat a mazat.

Prřed tíým, nezř  se dostaneme na straýnku s formulaý rřem pro psaníý LUA skriptuů , klikneme na tlacříýtko Display 
a  zadaýme  naý zev  noveýho  LUA skriptu.  Zvolíýme,  zda puů jde  o  Pokročilý skript,  kterýý  umozřnř uje  výtvaý rřeníý 
slozř iteř jsř íých skriptuů  a definovaýníý vlastníých funkcíý nebo jednoduchýý, ve ktereým lze pouzř íývat jen definovanou  
sadu uzř ivatelskýých funkcíý.

Výtvorřeníým  jednoducheýho  skriptu  (nezatrzřenaý  volba  Pokročilý)  se  v  seznamu  skriptuů  objevíý  novaý  
polozřka, budeme automatický prřesmeřrovaýni na straýnku s LUA editorem a teř lo skriptu bude prředvýplneřno 
ukaýzkovýým koý dem.

Uzř ivatel si zobrazovanou informaci upravuje editacíý  skriptu s výuzř itíým dostupnýých funkcíý,  ktereý  maý  k 
dispozici spolu s popisem na weboveý  straýnce. Výýpis funkcíý pro jednoduchýý  skript s popisem je navíýc uveden  
i v dokumentaci v kapitole 3.1.

Prři výtvaý rřeníý  pokrocřileýho skriptu (zatrzřeníý volbý  Pokročilý) se v seznamu skriptuů  objevíý novaý  polozřka, 
budeme  automatický  prřesmeř rovaýni  na  straýnku  s  LUA  editorem  a  teř lo  skriptu  bude  prředvýplneřno 
ukaýzkovýým  koý dem.  Uzř ivatel  maý  opeř t  k  dispozici  funkce,  ktereý  jsou  popsaýný  na  weboveý  straýnce  a  v 
dokumentaci v kapitole 3.2.

Po výtvorřeníý skriptu klikneme na tlacříýtko Uložit umíýsteřneý  v praveý  horníý cřaý sti obrazovký pod nadpisem 
Script  editor,  vedle  naý zvu  nasřeho  skriptu.  Prřepneme  se  zpeř t  na  obrazovku  s  tabulkou  vsřech  skriptuů , 
kliknutíým na tlacříýtko Display v uzř ivatelskeým menu, výbereme noveř  výtvorřenýý  skript a klikneme na Uložit. 

Pokud je koý d validníý, dojde k okamzř iteýmu spusřteřníý a výkresleníý na displeji. Pokud je v koý du chýba, jsme 
o teý to skutecřnosti informovaýníý prostrřednictvíým chýboveý  hlaý sřký umíýsteřneý  pod tabulkou se skriptý. Prříýklad 
mozřneý  chýbý je uveden na naý sledujíýcíým obraý zku. 

2.2. 
Do  sýsteýmoveýho  nastaveníý  se  dostaneme  kliknutíým  na  polozřku  Systém v  uzř ivatelskeým  menu.  Prvníý 

polozřkou  nastaveníý  je  Časová  zóna.  Pokud  je  zarříýzeníý  prřipojeno  k  internetu,  je  datum  a  cřas  nastaven 
automatický pomocíý protokolu NTP pro výbranou cřasovou zoý nu. 

2. Weboveý  rozhraníý
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Restartovat zařízení v sekci Reset.

V prříýpadeř , zře chceme cřas nastavit rucřneř , je pro tuto mozřnost k dispozici formulaý rř  pro rucřníý nastaveníý. V 
rucřníým nastaveníý cřasu lze nastavit datum ve formaý tu DD.MM.YYYY a cřas ve formaý tu hh:mm. CČas nastavenýý  
pomocíý NTP maý  vsřak výsřsř íý prioritu a maý  tedý prřednost prřed manuaý lníým nastaveníým.

Pro prříýstup do weboveýho rozhraníý  je potrřeba prřihlaý sřeníý  heslem. Heslo lze nastavit  cři  zmeřnit v sekci 
Přihlášení.  Prři  zadaývaýníý  noveýho  hesla  se  pouzř íývaý  dvojíý  kontrola  z  duů vodu  vývarovaýníý  se  nechteřnýých  
prřeklepuů .

2. Weboveý  rozhraníý
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2.3. Nastavení sítě
Do nastaveníý síýteř  se dostaneme kliknutíým na tlacříýtko Síť. V horníý cřaý sti obrazovký je zobrazena informace 

o síýťoveým rozhraníý, prřideř leneý  IP adrese, masce, atd. Jednaý  se o výýpis linuxoveýho prříýkazu ifconfig eth0.

Pod tíýmto výýpisem se nachaýzíý formulaý rř  pro nastaveníý síýťoveýho rozhraníý. Pomocíý formulaý rře lze nastavit  
vlastníý IP adresu, síýťovou masku, výýchozíý braýnu a adresu DNS serveru. Výýchozíý nastaveníý je zobrazeno na 
obraý zku 2.6.

 
zarříýzeníý, abý se projevila.

2. Weboveý  rozhraníý
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3. Seznam funkcí

3.1. Jednoduchý skript
V  tabulce  je  uveden  výýcřet  vsřech  podporovanýých  funkcíý  v  jednoducheým  skriptu  spolu  s  popisem 

jednotlivýých funkcíý.

DispRed() Nastaveníý cřerveneý  barvý.

Text výpsanýý  za touto funkcíý bude míýt cřervenou barvu

DispGreen() Nastaveníý zeleneý  barvý.

Text výpsanýý  za touto funkcíý bude míýt zelenou barvu

DispYellow() Nastaveníý zř luteý  barvý.

Text výpsanýý  za touto funkcíý bude míýt zř lutou barvu

DispNextLine() Nastaveníý pozice na zacřaý tek spodníýho rřaý dku.

Text výpsanýý  za touto funkcíý výpsaýn od zacřaý tku spodníýho rřaý dku

DispLinePosition(l) Nastaveníý rřaý dku.

Funkce maý  jeden vstupníý parametr:
l: cříýslo rřaý dku, 0 - horníý rřaý dek, 1 - spodníý rřaý dek

DispAdd(t) Výýpis uzř ivatelskeýho textu

Funkce maý  jeden vstupníý parametr:
t: uzř ivatelskýý  text, kterýý  maý  býý t výpsaýn na displej

DispSetX(x) Nastaveníý pozice X na rřaý dku.

Funkce maý  jeden vstupníý parametr:
x: pozice na rřaý dku. Hodnota je omezenaý  rozlisřeníým displeje

DispAddReg(reg) Výýpis obsahu registru na displej.

Funkce maý  jeden vstupníý parametr:
reg: cříýslo registru. Hodnota je omezenaý  <0, 99>. Zadaýníý cříýsla mimo povolenýý  rozsah 
zpuů sobíý výpsaýníý 0.

DispAddReg32s(reg, endian)
Výýpis obsahu registru jako 32-bitoveýho 
znameýnkoveýho cříýsla na displej.

3. Seznam funkcíý
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Funkce maý  dva vstupníý parametrý:
reg: cříýslo registru. Hodnota je omezenaý  <0, 98>. Zadaýníý cříýsla mimo povolenýý  rozsah 
zpuů sobíý výpsaýníý 0.
endian: výýbeř r endianitý. True - BigEndian, False - LittleEndian

DispAddReg32u(reg, endian)
Výýpis obsahu registru jako 32-bitoveýho 
bezznameýnkoveýho cříýsla na displej.

Funkce maý  dva vstupníý parametrý:
reg: cříýslo registru. Hodnota je omezenaý  <0, 98>. Zadaýníý cříýsla mimo povolenýý  rozsah 
zpuů sobíý výpsaýníý 0.
endian: výýbeř r endianitý. True - BigEndian, False - LittleEndian

DispTime() Výýpis cřasu na displej.

Funkce nemaý  zřaý dnýý  vstupníý parametr. Funkce výpisuje aktuaý lníý cřas v hodinaý ch a 
minutaý ch na displej (hh:mm)

DispDate() Výýpis data na displej.

Funkce nemaý  zřaý dnýý  vstupníý parametr. Funkce výpisuje aktuaý lníý datum na displej 
(DD.MM.YYYY)

DispAddBit(reg, tt, tf) Výýpis pozřadovaneý  zpraývý na displej v 
zaývislosti na hodnoteř  bitoveýho registru.

Funkce maý  trři vstupníý parametrý:
reg: cříýslo registru. Hodnota je omezenaý  <0, 99>. Zadaýníý cříýsla mimo povolenýý  rozsah 
zpuů sobíý výpsaýníý zpraývý ulozřeneý  v parametru tf.
tt: zpraýva, kteraý  bude výpsaýna, jestlizře registr obsahuje hodnotu True
tf: zpraýva, kteraý  bude výpsaýna, jestlizře registr obsahuje hodnotu False

getBit(i) Funkce vracíý hodnotu konkreý tníýho bitoveýho 
registru jako Boolean.

Vstupníý parametr je cříýslo registru <0, 99>
Zadaýníý adresý registru mimo uvedenýý  rozsah zpuů sobíý vraý ceníý False
Prříýklad:
  bit = getBit(1) -- Výcřteníý hodnotý bitu

getRegister(i[, b]) Funkce vracíý hodnotu konkreý tníýho Modbus 
registru.

3. Seznam funkcíý
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Prvníý, povinnýý  parametr je cříýslo registru <0, 99>
Zadaýníý adresý registru mimo uvedenýý  rozsah zpuů sobíý vraý ceníý 0
Druhýý, nepovinnýý  parametr je Boolean:
true: vracíý cříýslo jako znameýnkoveý
false: vracíý cříýslo jako neznameýnkoveý  (výýchozíý hodnota)
Prříýklad:
  nez = getRegister(1) -- Výcřteníý hodnotý registru 1
  zna = getRegister(1, true) -- Výcřteníý hodnotý registru 1

getReg32u(i[, e])
Funkce vracíý hodnotu zadaneýho a 
naý sledujíýcíýho registru jako 32-bitoveý  cříýslo bez 
znameýnka.

Prvníý, povinnýý  parametr je cříýslo registru <0, 98>
Zadaýníý adresý registru mimo uvedenýý  rozsah zpuů sobíý vraý ceníý 0
Druhýý, nepovinnýý  parametr je Boolean:
true: vracíý hodnotu v BigEndian formaý tu
false: vracíý hodnotu v LittleEndian formaý tu (výýchozíý hodnota)
Prříýklad:
  nezn32le = getReg32u(1) -- Výcřteníý spojeneý  hodnotý registruů  1 a 2
  nezn32be = getReg32u(1, true) -- Výcřteníý spojeneý  hodnotý registruů  1 a 2

getReg32s(i[, e])
Funkce vracíý hodnotu zadaneýho a 
naý sledujíýcíýho registru jako 32-bitoveý  cříýslo se 
znameýnkem.

Prvníý, povinnýý  parametr je cříýslo registru <0, 98>
Zadaýníý adresý registru mimo uvedenýý  rozsah zpuů sobíý vraý ceníý 0
Druhýý, nepovinnýý  parametr je Boolean:
true: vracíý hodnotu v BigEndian formaý tu
false: vracíý hodnotu v LittleEndian formaý tu (výýchozíý hodnota)
Prříýklad:
  zn32le = getReg32s(1) -- Výcřteníý spojeneý  hodnotý registruů  1 a 2
  zn32be = getReg32s(1, true) -- Výcřteníý spojeneý  hodnotý registruů  1 a 2

scaleValue(v, o1, o2, n1, n2)
Funkce vracíý prřesřkaý lovanou hodnotu ze 
soucřasnýých mezíý do novýých mezíý.

Funkce maý  peř t vstupníých parametruů :
v: cříýselnaý  hodnota, kterou chceme sřkaý lovat
o1: cříýselnaý  hodnota, dolníý mez puů vodníýho rozsahu
o2: cříýselnaý  hodnota, horníý mez puů vodníýho rozsahu
n1: cříýselnaý  hodnota, dolníý mez noveýho rozsahu
n2: cříýselnaý  hodnota, horníý mez noveýho rozsahu
Prříýklad:
  hodnota = scaleValue(5, 0, 10, 0, 100) -- Prřevede hodnotu 5 z intervalu <0,10> do 
intervalu <0,100> (50)

3. Seznam funkcíý
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getDec(v, d) Funkce vracíý hodnotu zadaneýho desetinneýho 
cříýsla s pozřadovanýým pocřtem desetinnýých míýst.

Funkce maý  dva vstupníý parametrý:
v: puů vodníý cříýselnaý  hodnota
d: pocřet desetinnýých míýst, lze i prřidaývat
Prříýklad:
  hodnota = getDec(666.456332, 3) -- Vracíý hodnotu na 3 desetinnaý  míýsta

3.2. Pokročilý skript
Naýsleduje výýpis podporovanýých  funkcíý  pro pokrocřilýý  skript.  V pokrocřileým skriptu  musí býý t  uvedena 

funkce update_text(counter), kteraý  zajisřťuje výýpis na displej.

update_text(counter) Aktualizace textu na displeji

Funkce se volaý  automatický s kazřdýým prřetecřeníým cříýtacře nastaveneým 
funkcíý setPeriod(t). Maý  jeden parametr:
counter: cříýslo, ktereý  se zvýsřuje o jedna po kazřdeým spusřteřníý. 

Prříýklad:
  function update_text(counter)
    local text

    text = "\\x056P "
    text = text .. getDec(0.456332 + counter, 3)

  return text

Naýsledujíýcíý tabulka obsahuje výýpis a popis podporovanýých funkcíý.

setPeriod(t) Nastaveníý periodý update textu.

Vstupníý parametr je celeý  cříýslo. CČ íýslo je z rozsahu 1 azř  50, cozř  odpovíýdaý  100 ms azř  
5000 ms. Zadaýníý cříýsla mimo uvedenýý  rozsah zpuů sobíý chýbu. Po výprsřeníý timeoutu 
se volaý  funkce update_text(counter) 

Prříýklad:
  setPeriod(10) -- Perioda nastavena na 1 s

getRegister(i[, b]) Funkce vracíý hodnotu konkreý tníýho Modbus 
registru.

3. Seznam funkcíý
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Prvníý, povinnýý  parametr je cříýslo registru <0, 99>
Zadaýníý adresý registru mimo uvedenýý  rozsah zpuů sobíý vraý ceníý 0
Druhýý, nepovinnýý  parametr je Boolean:
true: vracíý cříýslo jako znameýnkoveý
false: vracíý cříýslo jako neznameýnkoveý  (výýchozíý hodnota)
Prříýklad:
  nez = getRegister(1) -- Výcřteníý hodnotý registru 1
  zna = getRegister(1, true) -- Výcřteníý hodnotý registru 1

getBit(i)
Funkce vracíý hodnotu konkreý tníýho 
bitoveýho registru jako Boolean.

Vstupníý parametr je cříýslo registru <0, 99>
Zadaýníý adresý registru mimo uvedenýý  rozsah zpuů sobíý vraý ceníý False
Prříýklad:
  bit = getBit(1) -- Výcřteníý hodnotý bitu

getReg32u(i[, e])
Funkce vracíý hodnotu zadaneýho a 
naý sledujíýcíýho registru jako 32-bitoveý  cříýslo 
bez znameýnka.

Prvníý, povinnýý  parametr je cříýslo registru <0, 98>
Zadaýníý adresý registru mimo uvedenýý  rozsah zpuů sobíý vraý ceníý 0
Druhýý, nepovinnýý  parametr je Boolean:
true: vracíý hodnotu v BigEndian formaý tu
false: vracíý hodnotu v LittleEndian formaý tu (výýchozíý hodnota)
Prříýklad:
  nezn32le = getReg32u(1) -- Výcřteníý spojeneý  hodnotý registruů  1 a 2
  nezn32be = getReg32u(1, true) -- Výcřteníý spojeneý  hodnotý registruů  1 a 2

getReg32s(i[, e])
Funkce vracíý hodnotu zadaneýho a 
naý sledujíýcíýho registru jako 32-bitoveý  cříýslo 
se znameýnkem.

Prvníý, povinnýý  parametr je cříýslo registru <0, 98>
Zadaýníý adresý registru mimo uvedenýý  rozsah zpuů sobíý vraý ceníý 0
Druhýý, nepovinnýý  parametr je Boolean:
true: vracíý hodnotu v BigEndian formaý tu
false: vracíý hodnotu v LittleEndian formaý tu (výýchozíý hodnota)
Prříýklad:
  zn32le = getReg32s(1) -- Výcřteníý spojeneý  hodnotý registruů  1 a 2
  zn32be = getReg32s(1, true) -- Výcřteníý spojeneý  hodnotý registruů  1 a 2

getTime() Funkce vracíý trř i hodnotý v porřadíý hodiný, 
minutý, sekundý.

3. Seznam funkcíý
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Funkce nemaý  zřaý dnýý  vstupníý parametr 

Prříýklad:
  h, m, s = getTime() -- Výcřteníý hodin, minut a sekund

getDate()
Funkce vracíý cřtýrři hodnotý v porřadíý den, 
meřsíýc, rok, den v týýdnu.

Funkce nemaý  zřaý dnýý  vstupníý parametr. Dný v týýdnu jsou v porřadíý:
0 - Nedeř le
1 - Pondeř líý
2 - UÚ terýý
3 - Strředa
4 - CČ tvrtek
5 - Paý tek
6 - Sobota
Prříýklad:
  d, m, r, w = getDate() -- Výcřte den, meřsíýc, rok a den v týýdnu

scaleValue(v, o1, o2, n1, n2) Funkce vracíý prřesřkaý lovanou hodnotu ze 
soucřasnýých mezíý do novýých mezíý.

Funkce maý  peř t vstupníých parametruů :
v: cříýselnaý  hodnota, kterou chceme sřkaý lovat
o1: cříýselnaý  hodnota, dolníý mez puů vodníýho rozsahu
o2: cříýselnaý  hodnota, horníý mez puů vodníýho rozsahu
n1: cříýselnaý  hodnota, dolníý mez noveýho rozsahu
n2: cříýselnaý  hodnota, horníý mez noveýho rozsahu
Prříýklad:
  hodnota = scaleValue(5, 0, 10, 0, 100) -- Prřevede hodnotu 5 z intervalu <0,10> 
do intervalu <0,100> (50)

getDec(v, d)
Funkce vracíý hodnotu zadaneýho 
desetinneýho cříýsla s pozřadovanýým pocřtem 
desetinnýých míýst.

Funkce maý  dva vstupníý parametrý:
v: puů vodníý cříýselnaý  hodnota
d: pocřet desetinnýých míýst, lze i prřidaývat
Prříýklad:
  hodnota = getDec(666.456332, 3) -- Vracíý hodnotu na 3 desetinnaý  míýsta

Posledníý tabulka zobrazuje escape sekvence, ktereý  jsou specifickeý  pro tento displej.

3. Seznam funkcíý
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\\xNNN Nastaveníý X sourřadnice textu.

Za znakem x (namíýsto NNN) musíý vzřdý naý sledovat 3 cříýsla. 
Hodnota je omezenaý  rozlisřeníým displeje. 
Lze pouzř íýt velkeý  X ktereý  zdvojíý zadaneý  sourřadnice v prříýpadeř  
tlusteýho textu.

Prříýklad:
  \\x010TEXT -- Nastaveníý kurzoru osý X na sourřadnici 10
  \\x-010TEXT -- Nastaveníý kurzoru osý X na sourřadnici -10

\\r Nastavíý text na cřervenou barvu.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude cřervenou barvou.

\\g Nastavíý text na zelenou barvu.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude zelenou barvou.

\\a Nastavíý text na zř lutou barvu.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude zř lutou barvou.

\\0  \\1  ... Pozicovaýníý textu: rozsah 0 azř  7, dle panelu.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude na specifikovaneým rřaý dku, ale 
sourřadnice X zuů stane zachovaýna.

\\i Velikost textu: normaý lníý text.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude prřes jeden rřaý dek, ale sourřadnice X 
zuů stane zachovaýna.

\\b Velikost textu: výsokýý  text.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude prřes dva rřaý dký, ale sourřadnice X 
zuů stane zachovaýna.

\\h Velikost textu: velmi výsokýý  text.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude prřes trři rřaý dký, ale sourřadnice X 
zuů stane zachovaýna.

\\d Stýl textu: tucřnýý  text.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude tucřnýým píýsmem.

\\n Stýl textu: normaý lníý text.

Naý sledujíýcíý zobrazeníý bude normaý lníým píýsmem.

3. Seznam funkcíý
13



Křenová 19, 602 00 Brno www.strasil.net e-mail: ivo@strasil.net
IČ: 26216043 DIČ: CZ26216043 č.ú. 1031034005/2700
tel 537 014 211 fax 537 014 202

4. Nouzový režim
Zarříýzeníý  lze prřepnout  do nouzoveýho  rezř imu pomocíý  tlacříýtka  uvnitrř.  Tlacříýtko  oznacřeneý  „WF“ je  trřeba  

podrzřet alesponř  2 vterřiný. Poteý  dojde k aktivaci nouzoveýho rezř imu.

Nouzovýý  rezř im docřasneř  nastavíý síýť na „IP 192.168.1.206 maska 255.255.255.0“ a ve weboveým rozhraníý  
nebude výzřadovaýno prřihlaý sřeníý.

Tento rezř im je aktivníý azř  do restartu zarříýzeníý. Restart lze proveýst ve weboveým rozhraníý.

5. Kontaktní informace
 S probleýmý,  prřipomíýnkami cři  prříýpadnýými pochvalami se prosíým obracejte na níýzře uvedenou adresu, 

deřkujeme.

EGMedical, s.r.o.
Křenová 19
602 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 537 014 211 
email: ivo@strasil.net
web: www.strasil.net

5. Kontaktníý informace
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