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Smart Sign Message Editor 2 for Traffic Storm lysbøyler. 
 

«SmartSign Message Editor 2» er et programmeringsverktøy for å legge inn tekster tekstskiltet, 

integrert I TrafficStorm lysbøyler levert av Simarud Electronic AS 

Programmet har funksjon for redigering av lokal tekst-fil på PC, og opp-/nedlastingsfunksjoner til 

Styrepanelet. 

Det benyttes en standard USB-kabel mellom PC og Styrepanel (standard USB -> Mini USB) av typen 

BCT 3000 eller BCT 3009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start programmet, lag deg en ny samling med tekstbeskjeder [File-New], eller hent frem en 

eksisterende samling ved [File-Open] funksjonen. Filene har endelsen [*.SS2]. 
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Legge til nye, eller redigere meldingstekster 

  
 

Venstre kolonne viser tekstene som ligger i meldingsfilen. Her kan du sortere meldingene i den 

rekkefølgen du ønsker at de skal presenteres i Styrepanelet. 

Høyre kolonne er redigeringsvinduet. 
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REDIGERING 

 

Dobbeltklikk på teksten du ønsker å benytte som mal, eller redigere, slik at denne kommer opp i 

høyre vindu.  

Her kan du endre 

 «Title». 2 felt som presenteres som navnet på teksten i styrepanelet. 

 «Static» / «Scroll». Om teksten skal være vinduer som skifter, eller tekst som ruller fra høyre 

mot venstre. 

 «Number» presenterer hvilken tekst du redigerer, alternativt hvem du ønsker å overskrive. 

Skal du legge til denne som en ny tekst i listen, må dette feltet være blankt. 

 «Scroll speed» er hastigheten på rullende tekst, og intervall for skifte av statisk tekst. 20-50 

er anbefalte verdier for dette feltet 

 «Brigt» er et parameter for hvor kraftig teksten skal lyse. Valg fra 0-255, hvor 255 er maks 

lysstyrke. 20-30 er anbefalt verdi for «natt-modus» 

 I «Line 1-8» legger du inn teksten som skal vises. 10 tegn pr linje. «Null» gir bokstaven Ø. De 

norske bokstavene Æ og Å er dessverre ikke mulig. 

o Ved «Scrolll» vil linjene presenteres som en sammenhengende linje. 

o Ved «Static» vil linjene presenteres enkeltvis. 

 For å få til en pause mellom hver gang teksten skifter, legg inn ett blankt tegn i linjen 

(mellomrom/space, eller Alt+255) 
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Husk at det alltid er baksiden av skiltet du redigerer. Ved å velge arkfanen «Front Message», vil 

du kunne kopiere verdiene fra baksiden [Copy from Rear], eller du kan lage en egen tekst som 

skal vises på fremsiden av skiltet. 

Det er også mulig å velge speilvendt tekst på fremsiden av skiltet, slik at det blir lesbart i 

sladrespeilet til bilen foran. 
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En forhåndsvisning av teksten vil vises dersom du huker av for «Preview» øverst til høyre på 

«Front Message» 

 

 

Avslutt redigeringen ved å benytte de 3 pilene mellom høyre og venstre kolonne. 

1. Lagrer som en ny tekst på bunnen av listen (tekstens «Number» må være blank). 

2. Overskriver/lagrer teksten du har valgt 

3. Henter tekst fra venstre kolonne til redigeringsvinduet (samme som å dobbeltklikke på 

teksten) 

Ved endt redigering husk å lagre tekstsamlingen din som en lokal fil på PC’n.   

[FILE-SAVE] eller [FILE-SAVE AS] 
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Opplasting av tekst til Styrepanel 
 

 

Høyre knapp starter kommunikasjonsgrensesnittet med styrepanelet også omtalt som «Message 

Loader». 

 

 

 

«Device Founded» indikerer at styrepanel er tilkoblet med USB-kabel til PC, og at kommunikasjonen 

er opprettet. Hvis det ikke er kontakt med panelet, sjekk kabelforbindelse, alternativt kontroller 

«driver» installasjonen bakerst i denne veiledning. 

For å laste opp tekstsamlingen din til styrepanelet, hent frem filen du tidligere lagret på PC’n med 

venstre knapp.   

 

Trykk deretter på «knapp 4» - Load message to ControllHead. 

 

Opplastingen tar noen sekunder, og vises i form av en grønn «status bar»  
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Dersom du ønsker redigere innhold som allerede finnes i styrepanelet, kan du lese ut meldingsfilen 

med knapp 3 – Read Message from ControllHead. Nedlastede data lagres da med ønsket filnavn på 

lokal PC 

 

 

Knapp 5 sletter alt innhold i styrepanelet. 
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Installasjon av drivere for FS Vama Controllhead under Windows 7 
Gå til enhetsbehandling hvor du vil se følgende. 

 

Høyreklikk på FSVAMA Controllhead og velg oppdatere driverprogramvare. 

Velg søk på datamaskinen. 

 



SIMARUD ELECTRONIC AS  Side: 9 av 10 
Doc: SE-0142   
 

Driverne ligger allerede på maskinen din (bla gjennom og finn samme katalog som her) 

 

 

Får du spørsmål om som under, så svar installer allikevel. 

 

 

Avslutningsvis vil du se denne meldingen. 
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Du vil nå kunne overføre filer mellom ”FS Vama Control Head” og ”Smartsign2 – Message Editor” 

programmet. 

 


