
 
 

Instrukcja do obslugi programu FK Show 4.0 

1.     Proszę wejść na naszą stronę internetową      https://www.dprpower.com/   wejść w 

rozdział Aplikacji i po brać FK-Show. 

2.     Po załadowaniu programu zobaczycie ze jest on w języku angielskim,  wiec w pierwszej 

kolejności potrzebnie zmienić na język polski. 

 

 

3. Proszę podlączyc sie do Wi-Fi jezeli u Panstwa tablica LED z danym podloczeniem. Haslo do 

Wi-FI tablicy to 88888888, jezeli u Panstwa  LAN  to proszę wstawić kabel do tablicy. 

4. Potem potrzebnie wejsc w rozdzial projekt i wybrac NOWY. 

5. Dostosowanie  ekranu do rozmiaru tablicy  

Ustawienia- ustawienia ekranu –  A jezeli checie odredagowac projekt, a nie robic nowy to 

wtwdy haslo 888  



 
 

 

Pierwsze co potrzebno wybrac Sterownik – FK-7W2  ( u Pana w tablicach w poziomie ten typ, 

a w tablice pionowej 7T3 

Pozniej tryb lączenia Wi-Fi lub USB 

Pozniej przechodzimy do pozycji Parametry ekranu – i tam wystawiamy rozmiar – pozniej 

trzeba kliknąc Zaladuj. Potem Skończ. Potem robimy nowy projekt. I juz jak on bedzie gotowy to otylko 

klikamy Wyslii – i juz nasz projekt bedzie na ekranie. Ponizej opis jak zrobic swoj projekt. 

6.  

 

6.1.     Następny ważny rozdział to ustalenia: tutaj znajdziecie Państwo jak zmienić jasność na 

tablice ( można zaprogramować ze o dowolnej przed dnia jasność automatycznie sama zmienia się). 



 
 

 

 

6.2.   W panelu instrumentów są wszystkie niezbędne funkcji do tworzenia projektu. 

 

6.3   Jeżeli chcecie zmienić projekt na nowy to potrzebne wybrać 

 

 

7. I teraz zaczynamy tworzyć nasz projekt. 

 

 8.1.wybieramy program jak na zdjęciu   



 
 

 

 

Potem mamy do wyboru Napis lub Tekst. Za każdym razem jak wybieramy kolejny 

tekst lub napis, lub datę musimy kliknąć najpierw na program. 

  

Wybieramy NADPISZ- i widzimy ze on zjawi się u nas w lewej stronie w takim okienku 

 

 I teraz możemy tu wpisać ten tekst który później będzie wyświetlany na naszej 

tablice. Piszemy ten tekst na dole w takim okienku jak na zdjęciu. Tam już wszystko łatwe jak w Word 

można zmienić rozmiar literek, grubość i inne. 



 
 

 

Potem możemy zrobić ramkę lub animacje na dany tekst. Dla tego odrazo po tym jak 

napisaliśmy tekst, przychodzimy w prawą stronę i tam takie okienko. 

 

Wybieramy efekt do tekstu, prędkość z którą ma iść tekst, oraz czas na który tekst ma zatrzyma 

się. 

Później Możemy włączyć jedna z wielu zaproponowanych ramek, i tak ze możemy wystawić 

dla niej animacje. 

Kiedy zaprogramowaliśmy to możemy zobaczyć co u nas wyszło dla tego potrzebna nacisną na 

zielony przycisk i potem zęby wyłączyć to na czerwony. 

 

Potem jak chcemy dodać jeszcze tekst to znowu klikamy – program- potem napis lub tekst – i 

zmieniamy tak jak w instrukcji wyżej. 

8.2.Data oraz godzina  

Klikamy na Date  



 
 

 

Potem zmieniamy na dole następne 3 pozycji, potrzebni żeby data była MM/DD/YYYY, 

format czasu trzeba ustalić na HH.mm.ss., format – wystawiamy jeżeli chcemy zeby na tablice był 

napisany dzień. 

 

 

 

8.3 Temperatura  

Tą funkcje można włączyć tylko jeżeli zamówiliście Państwo tablice z czujnikiem 

temperatury.    Wybieramy czas rzeczywisty- temperatura. 

 

9. Wtedy jak mamy już gotowy projekt potrzeba go wysłać na tablice LED. 

Wybieramy wyślij -pojedynczy ekran. I oczekujemy aż załaduje się projekt na tablice. 

.  



 
 

 


