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1- Introdução
Cada conjunto de Indicadores de Destino NSS tem uma unidade de controlo para seleccionar um destino ou atualizar a
base de dados de destinos.
Esta unidade possui 6 teclas de controlo, um teclado numérico, um ecrã e uma porta USB.

2- Modo de Funcionamento
Quando a unidade de controlo é ligada indica uma mensagem de inicialização com a versão do ﬁrmware.
Se uma base de dados tiver sido carregada anteriormente, o último destino é automaticamente selecionado e as
informações são aﬁxadas no(s) Indicador(es) de Destino LED.
Se não, aparecerá a seguinte mensagem de erro:

SEM BASE DADOS
OU BD INVALIDA
O utilizador deverá atualizar a base de dados (ver no ponto 2.1 - Atualizar a base de dados).

2.1- Atualizar a base de dados
Depois de ter criado o ﬁcheiro de base de dados no editor, copie-o para uma pendrive USB.
Em seguida, insira a pensdrive na porta USB da unidade de controlo. Se existir apenas uma base de dados na pendrive,
o carregamento será iniciado automaticamente. Caso contrário, pode selecionar o ﬁcheiro pretendido e pressionar OK.

A CARREGAR BD...

BASE DADOS OK
RETIRE PENDRIVE

Quando o carregamento terminar, remova a unidade USB e a base de dados será atualizada.

2.2- Selecionar um destino
Quando em estado inativo, a unidade de controlo mostra as seguintes informações:

CCCCC
DESCRIÇÃO
CCCCC: Código de destino - Pode ser qualquer código numérico entre 00000 e 99999.
DESCRIÇÃO: Descrição de destino até 16 caracteres.
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Para selecionar um destino, o utilizador deve:
1. Pressionando as teclas ← ou →, é possível navegar nos campos CCCCC e DESCRIÇÃO.
2. Se o cursor estiver no campo CCCCC, pode-se pressionar ↑ ou ↓ para aumentar ou diminuir o valor do dígito ou, também
se pode usar a tecla numérica para escrever o código desejado.
3. Se o cursor estiver na “DESCRIÇÃO”, pode usar ↑ ou ↓ para procurar a lista de destinos.
4. Depois de encontrar o destino, prima OK. Os Indicadores de Destino LED aﬁxarão o novo destino.
5. Para cancelar, pressione ESC.

2.3- MENSAGEM ADICIONAL
É possível selecionar uma segunda mensagem. Este recurso é usado para ocasiões especiais como, por exemplo,
Natal ou Ano Novo.
Estas mensagens serão mostradas alternando com o destino selecionado, por exemplo: “LONDRES”, “FELIZ NATAL”.
Os destinos alternativos são criados no editor sendo os seus códigos iniciados por “ALT”, por exemplo “ALT01”.
1. Aceda ao menu premindo a tecla MENU (→) durante cerca de 3 segundos. Deverá ouvir um sinal sonoro. Navegue
pelo menu usando ↑ ou ↓, selecione “DESTINO ALTERNATIVO” e pressione OK.
2. Seleccione uma mensagem adicional e prima OK.
3. Para retirar, aceda ao menu, selecione “DESTINO ALTERNATIVO” e pressione OK. Na lista, pressione ESC.

2.4- Ida e Volta
Pode alternar entre o atual e o último destino selecionados. Para tal, pressione ← durante cerca de 3 segundos.

2.5- Escolher / Criar / Apagar uma mensagem personalizada
Pode adicionar destinos à lista sem ter que carregar uma nova base de dados. Tenha em atenção que esta
funcionalidade destina-se a ser utilizada apenas como método de recurso.
1. Para criar, selecionar ou excluir mensagens personalizadas, o utilizador deve aceder ao menu pressionando a
tecla MENU (→) durante cerca de 3 segundos e ouvirá um sinal sonoro.
2. Navegue pelo menu usando ↑ ou ↓ e selecione “EDITOR DESTINOS?” e pressione OK. Em seguida, selecione uma
das ações: escolher, criar e apagar. Para inserir texto, use o teclado como o de um telefone.
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