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Mạch điều khiển bảng tỷ giá ngân hàng 
 
Hướng dẫn sử dụng CPU điều khiển bảng tỷ giá ngân hàng Model CEXa 
 
 
Kết nối chương trình điều khiển CPEQ  với CPU CEXa: 
- Vào menu Connect/Auto hoặc click vào nút AuttoConnect trên thanh công cụ. 
 

 
 
Sau khi connect chương trình với CPU xong ta gọi menu  điều khiển bảng tỷ giá: 
- Vào menu  Modify/CEXa 
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Thiết lập cấu hình cho bảng: 
-  Hình dưới là một bảng mẫu đơn giản có 1 nhóm hiển thị thời gian (time) và 3 nhóm hiển thị số 
liệu (data). 
 

 
 
Cấu trúc một bảng có 2 phần chính là thời gian va số liệu: 
Thời gian có: 

-  01  modul hiển thị ngày tháng năm theo khuôn dạng (format) dd-mm-yyyy (modul 10 
led 7 thanh) 

- Có từ 01 đến 04 modul giờ phút theo format hh:mm (modul giờ phút) 
Số liệu có: 

- Tối đa 121 modul sắp xếp thành 11 hàng và 11 cột. 
- Mỗi modul có thể là : 1, 3, 4, 5, 8, 10 led 7 thanh 

 
 
Format cấu hình tại mỗi ô: a/b 

- a số thứ tự của modul. A đánh liên tục từ 0,1,2,…. 
- b số led 7 thanh trong modul đó. B có thể là 1, 3, 4, 5, 8, 10 

 
Tổng số led 7 thanh tối đa la 900. 
 
Hình dưới là cấu hình mô phỏng theo bảng mẫu ở trên. 
Sau khi đặt  cấu hình xong ta click vào nút Write Config để lưu cấu hình vào CPU 
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Đặt thời gian: 
- sau khi đã đặt thời gian như hình dưới ta click vào nút Write Time để gửi giá trị đó vào CPU 
của bảng. 
 

 
 
Đặt giá trị số liệu: 
- Ta nhập số liệu vào các ô đã cấu hình như hình dưới, sau đó click vào nút Write Data để đưa số 
liệu ra bảng. 
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Lưu ý: mỗi ô có tối đa số ký bằng số ký tự đã cấu hình. 
Ví dụ cấu hình ô 0/4 thì tại ô này không được có quá 4 chữ số và 1 dấu chấm, các giá trị có thể 
chấp nhận được: 1111, 111.1, 111, 11.1, …… 
 
 
 
Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 
- Mạch nạp được bảo hành 06 tháng. 
- Địa điểm bảo hành: phòng 206B, nhà G3A, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà nội. 
- Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: (04)37731744 – 0912666017. 
 
Liên hệ: 

- Mr Phan Khắc Quang. 
- Điện thoại:   
 NR: (04)37731744 

 Mobile: 0912666017. 
 Email: phan_it@yahoo.com 
 Website: www.phanit.com 

- Địa chỉ: phòng 206B – nhà G3A – khu tập thể Thành Công - quận Ba Đình – Hà nội. 
(Đi theo đường Nguyên Hồng đến cầu qua mương nước có biển chỉ dẫn đường vào G3,G4) 
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