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Panduan Menggunakan HD LED Controller 

 

Step 1 : 

Instal Software HD2014 seperti menginstal software-sofware lainnya, cukup next next dan next. 

Step 2 : 

Jalankan software HD2014  

 

Step 3, Setting Screen Paramateter 

Hal wajib yang harus dilakukan pertama kali adalah mensetting screen parameter, dalam screen 

parameter terdapat pilihan jenis controller, panel yang digunakan serta beberapa parameter lainnya. 

Caranya adalah klik Setting(S)Screen Parameter Settings.  
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Setelah itu akan muncul jendela baru seperti dibawah ini. Jika ditanyakan password maka gunakan 

password 168! 

 

Pilihlah controller sesuai dengan controller akan kita program,missal HD-A40.  

Klik Next atau Basic Setting (sama saja) kemudian akan muncul tampilan seperti dibawah ini 

 

Pilih board/panel yang kita gunakan, pastikan color juga benar. Jika sudah maka klik finish. 
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tep 4 Menambahkan Program 

Ada dua cara untuk menambahkan program, cara pertama adalah klik kanan pada bagian Screen 1, 

kemudian add program. Cara kedua adalah klik pada icon Text. 

 

 

Step 5, Menambahkan Text sesuai dengan keinginan 

 

Menambahkan text cukup degan klik “Text” seperti gambar diatas, area yg digunakan untuk penulisan 

text adalah area hitam pada pojok kanan bawah. 

 

 

Cara 1 Cara 2 
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Misal kita akan menambahkan tulisan jogjarobotika.com yg akan terus bergeser ke kiri, maka cukup 

ketik text dan atur sedemikan rupa sesuai dengan ukuran/font yang diinginkan lalu klik Continous 

Move,Continous Move Left.  

 

JIka tampilan pada panel kecil maka cukup klik bagian pinggir dan tarik sesuai dengan keinginan 

 

 

 

 

 

 

Klik dan tarik pada 

pojok /atas/bawah 
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Step 6, Ekspor program ke flashdisk 

Cukup Klik U disk dan akan muncul tampilan seperti gambar dibawah, jika ingin menampilkan jam maka 

centang adjust Time dan atur jam serta tanggal. Jika tidak maka tidak perlu dicentang. Jika sudah klik 

Export File 

 

Jika kita klik yes maka FD akan otomatis ter-removable/dicabut dg aman sehigga terhenti terbaca di 

computer kita. Bisa pilih Yes ataupun No sesuai kebutuhan. 

 

Jika sudah maka coba tancapkan FD ke controller (posisi controller sudah nyala dan terangkai dengan 

panel serta psu) dan tunggu sampai controller memberikan tanda bahwa export telah selesai.  


