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 1/2/1396تاریخ:

 HS4,HS8کارت کنترل مدل:

HS4,HS8 مدل 

 LEDحداکثر  512*128 ,512*64

512Mbyte, 1Gbyte حافظه روی برد 

4096 Grey level 

 ورودی اطالعات USB 2.0-فلش مموری

Hub12 نوع هاب 

 تعداد هاب 4,8

HS,Led رمت ذخیره در حافظهف 

 ساعت عقربه ای و دیجیتال

 تاریخ شمسی و قمری و میالدی

4.75~5.25V تغذیه 

Mono 44100 HZ صدا 

 اوقات شرعی اذان صبح وظهرومغرب

 تعداد رقم های نمایشی رقمی 8تا  20

 روز شمار روز 999

 سیستم نوبت دهی نوبت 999

 

نیمیشن بر روی با قابلیت نمایش فیلم و ا hsکارت سری 

هفت رنگ رفرش یک چهارم  20تک رنگ وپیچ  10ماژول پیچ 

 طراحی شده است.تنظیمات کارت بسیار ساده است و با

config بدون و config کار می کند. هم 

ستون  16سطر و  4قابلیت راه اندازی  HS4کارت کنترل 

رنگ برای هر  4096ماژول تک رنگ و هفت رنگ با سطح 

LED  را دارد 12در هاب . 



 

 

 

ستون  16سطر و  8قابلیت راه اندازی  HS8کارت کنترل 

رنگ برای هر  4096ماژول تک رنگ و هفت رنگ با سطح 

LED  را دارد 12در هاب . 

 

 

 

 

 هرنمونه در 44100داری خروجی صدای مونو hs کارت سری 

ثانیه می باشد که به برد اجازه پخش صدای فیلم و 

 8می دهد.خروجی صدا دارای  عداد رااآهنگ و صدای 

)حالت بی  صفرگام برای مقدار صدای خروجی از مقدار



بیشترین صدا می باشد. ولوم صدا توسط  7صدا( تا 

که در قسمت کیبورد توضیح  استکیبورد قابل کنترل 

 داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 ledساپورت فایل با پسوند  hsیکی دیگر از قابلیت برد 

 سه دو فایلمی باشد.مقای hs و  

 ledفایل قدیمی  hsفایل جدید 



قابل تغییر  4096تا  1لول

 در آینده 65536تا 

 512و256و128و64و32و16و8و4و2)

 سطح طیف( 4096و2048و1024

تا ثابت و  2048و 1لول 

 غیر قابل تغییر

)یک حالت طیف دار و یک 

 بدونه طیف(

 تاریخ شمسی و میالدی تاریخ شمسی قمری و میالدی

 ندارد اطالعات صوتی  دارای

 ندارد روز 999دارای روز شما 

دارای تابلو قیمت و تابلو 

زمان و تابلو تاریخ بی 

 نیاز از کامپیوتر

 ندارد

 999دارای سیستم نوبت دهی 

 نفر

 ندارد

ابل قمحافظ تابلو در م

 حرارت بیش از حد

 ندارد

 ندارد اوقات شرعی

روز شمسی قمری و  عوقای

 میالدی

 ندارد

 

 

 رقمی 8عدد  20پشتیبانی از قابلیت  HSبرد های سری 

می باشد که برای موارد  فارسی و التین در هر اندازه

نیاز به  این ارقام بدون .استقابل استفاده زیادی 

به  .یر می باشدیقابل تغفقط با یک کیبورد کامپیوتر 

تابلوهای قیمت و نرخ برای کلیه اصناف ،  طور مثال



، تابلوهای زمان ، استفاده برای  تابلوهای تاریخ

 اسکوربوردهای ورزشی و غیره می باشد.

 

 فایل داخل برد روش کپی کردن -1
بریزید تابلو را خاموش  را داخل فلش ها فایل

فلش را به تابلو متصل کنید تابلو را روشن کنید 

کنید. صبر کنید تا کپی فایل ها تمام شود وقتی 

 ون بیاورید.نمایش تابلو شروع شد فلش را بیر

 

 روی تابلو  online نمایش  -2
ش مستقیم فایل از فلش لیت نمایبقا hsبردهای سری 

را دارد این ویژگی برای جاهایی که بخواهیم 

مناسب می  دهیمسریع پیامی بر روی تابلو نمایش 

را روی فلش بریزید تابلو را  online فایل باشد. 

 خاموش کنید فلش را متصل کنید تابلو را روشن

 نیاز به کپی شدن شروع می شود. نمایش بدونکنید.

 

 

 

 

 

 تنظیم ساعت و تا ریخ -3

را داخل فلش بریزید   timeset فایل :روش اول 

تابلو را خاموش کنید فلش را متصل کنید تابلو 

 را روشن کنید.

صفحه کلید کامپیوتر را به برد متصل  :روش دوم

  Qلیدک.روشن شود  numlk چراغ   کنید صبر کنید تا 

وارد تنظیم ثانیه می شوید با  فشار دهید را 



ر یکلید جهت باال و پایین مقدار ثانیه را تغی

وارد تنظیم دقیقه  فشار دهیدرا  Qدهید دوباره 

را می شوید با کلیدهای جهت باال و پایین دقیقه 

وارد تنظیم ساعت می  فشار دهیدرا  Qتغییر دهید 

ب وارد را فشار دهید به ترتی Qشوید همینطور 

 ی تنظیمات روز و ماه و سال می شوید برای ذخیره

را فشار دهید ساعت و تاریخ   enter ، یماتظتن

 تنظیم می شود.

در صورتی که فقط نیاز به تنطیم تاریخ  :توجه

را سه مرتبه فشار دهید وارد تنظیمات  Qدارید 

یر یتاریخ می شوید و می توانید تاریخ را تغ

ر نخواهد کرد.در هر مرحله یدهید مقدار ساعت تغی

را فشار  Escکلید  ،  راتیدر صورت انصراف از تغی

 ری اعمال نمی شود.یدهید در این حالت هیچ تغی

 

تنظیم تابلو قیمت و تابلو زمان و   -4

 تابلو تاریخ 

صفحه کلید کامپیوتر را به برد متصل کنید صبر 

 د .روشن شو numlk چراغ   کنید تا 

.وارد را فشار دهید یا ). در قسمت اعداد( Tabکلید 

تنظیم اعداد می شوید . مقدار اعداد را با کلید 

را دوباره فشار دهید  Tabهای اعداد وارد کنید . 

یم عدد بعدی می شوید و مقدار عدد را با ظوارد تن

 کلید های اعداد وارد کنید.

از  Esc می توانید در هر مرحله با کلید  :هتوج

عداد قبلی ذخیره ارات ییر انصراف دهید تغییتغ

خواهد شد. در صورت نیاز به حذف یک رقم از کلید 



Spac  استفاده کنید.در صورت نیاز به صفر کردن عدد

 استفاده کنید.  clearاز 

 انتخاب برنامه   -5

روش -1انتخاب برنامه به دو روش انجام می شود 

 ایروش پله -2مستقیم 

 F1برنامه ها به صورت مستقیم از کلید انتخاب برای 

استفاده کنید. در صورتی که تعداد برنامه  F12تا 

می تونید از کلید  استتا  12های شما بیشتر از 

pagup  وpagdown  برای ده کنید. ااستف ایاز روش پله

استفاده کنید.  homeانتخاب اولین برنامه از کلید 

استفاده  endبرای انتخاب آخرین برنامه از کلید 

 کنید.

 برای قفل شدن و تکرار یک برنامه از کلید توجه: 

pagup  قفل شدن در یک برنامه برای استفاده کنید

ی قیمت مناسب می باشد قفل شدگی در یک اتابلوه

برنامه دارای حافظه ماندگار می باشد یعنی با 

در برنامه قفل شده می ماند  روشن خاموش شدن تابلو

 برنامه ها از کلید  تمام بارهبرای تکرار دو .

pagdown استفاده کنید. 

 

 تنطیم صدا  -6

گام برای تنظیم صدا می  8ی دار hs بردهای سری 

برای زیاد کردن صدا از کلید + استفاده باشد. 

 استفاده کنید. –کنید و برای کم کردن صدا از کلید 



مقدار صدا دارای حافظه ماندگار می باشد یعنی با 

 ش شدن تابلو مقدار صدا ثابت می ماند .روشن خامو

 تنظیم نور تابلو  -7

از -1صورت قابل تنطیم می باشد. سهنور تابلو به 

-3از طریق زمان -2مقدار پیش فرض  طریق نرم افزار

  از طریق صفحه کلید

تفاده اس Wبرای افزایش نور تابلو از کلید 

استفاده  Eبرای کاهش نور تابلو از کلید کنید.

 کنید.

 تنظیم روزشمار -8

وکاهش  O برای افزایش مقدار روز شمار از کلید 

 ده کنید.ااستف Pروزشمار از کلید 

 

 تاریخ قمری خطای تنظیم -9

تاریخ قمری همراه با تاریخ میالدی محاسبه می شود 

از و رفع خطای یک روز  و برای کم و زیاد کردن

 استفاده کنید. MوN کلید های

 

 سیستم نوبت دهی  -10

برای پخش صدای اعداد از دو روش می توان استفاده 

 -enter 2 وارد کردن عدد و فشار دادن کلید -1کرد 

اول یک رقم را  که استفاده از کلید جهت باال

 را پخش می کند. ی عددافزایش می دهد بعد صدا



 

 خاموش و روشن کردن تابلو -11

نیاز به قطع  رای روش و خاموش کردن تابلو بدونب

 استفاده کنید. delet از کلید برق 

 

 

 کلیددستورالعمل صفحه 

 

 

 

    

 

 

 موفق و پیروز باشید. 


