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 LS8:کارت کنترل مدل

LS8 مدل 
 LEDحداکثر  512*128

1Gbyte روی برد حافظھ  
2048 Grey level  

  ورودی اطالعات  USB 2.0- فلش مموری
Hub12 نوع ھاب  

  تعداد ھاب 8
led فرمت ذخیره در حافظھ 

  ساعت عقربھ ای و دیجیتال
  تاریخ شمسی و میالدی

4.75~5.25V تغذیھ  

 

 



وپیچ  تک رنگ 10با قابلیت نمایش فیلم و انیمیشن بر روی ماژول پیچ  LS8کارت کنترل 
تنظیمات کارت بسیار ساده است ونیاز .رفرش یک چھارم طراحی شده است رنگھفت  20
 .ندارد configبھ 

  

با  و ھفت رنگ تک رنگستون ماژول  16سطر و  8قابلیت راه اندازی  LS8کارت کنترل 
  . را دارد 12ھاب در  LEDھر  برای رنگ 2048ح سط

  

  کارتروش کپی کردن فایل روی 

توجھ داشتھ باشید (ذخیره کند خودش در حافظھ فایل را  50می تواند تا  LS4کارت کنترل 
   .ترتیب نمایش فایل بھ ترتیب نام فایل است) مگابایت بیشتر نباشد 512رفیت فایل ھا از ظ

 USBبعد از نمایش  شروع کند را نمایش د صبر کنید تا کارتتغذیھ کارت را متصل کنی
فلش مموری را بھ کارت متصل کنید و صبر  USBاز فعال شدن  شود بعدمی  کارت فعال

در  timset.ledتوجھ داشتھ باشید فایل (شودکنید تا فایل ھا را روی حافظھ کارت کپی 
ز بیرون آوردن ا )ی تنظیم کردن ساعت و تاریخ می باشداین فایل برا فلش مموری نباشد

خودداری کنید وقتی کارت نمایش فایل ھا را فایل ھا فلش مموری تا قبل از کپی کردن 
  .شروع کرد می توانید فلش مموری را بیرون بیاورید

  

فلش مموری  باید نبرای کپی کردن فایل ھا از روی فلش مموری بر روی کارت : توجھ
در صورتیکھ فلش مموری بھ کارت متصل باشد و تغذیھ کارت متصل  باشد رتداخل کا

 .شود کپی فایل ھا انجام نخواھد شد

می باشند و در آینده می  USBدارای برنامھ بوت از طریق  LSکارت ھای سری : نکتھ
 LS.binنام  نام فایل بوت بھ.  تغیر داد USBتوان برنامھ سخت افزاری برد را از طریق 

و در آینده  مربوط بھ برنامھ فعلی می باشد هھ در باال ذکر شداشد پس مشخصاتی کمی ب
  .می باشد LSاین یکی از محاسن بزرگ کارت ھای سری . قابل ارتقاع می باشد


