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    HTهم اندیشان تکنولوژي شرکت دستور العمل نصب و راه اندازي تابلو مساجد 

  لوازم جانبی همراه با تابلو مسجد شامل تمامی مدلها

متري  5یک عدد کابل صوتی .1

یک عدد کنسول برق .2

یک عدد ریموت.3

4.GPS  ) درصورت درخواستGPS(

  :موارد زیر را به ترتیب انجام دهیدمناسب قبل از روشن نمودن دستگاه باید  جاگذاري از براي نصب دستگاه پس

ورودي ها و خروجی تابلو مساجد پنل

GPS  
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پین میباشد در محل  9که داراي  GPSجهت نصب کافیست کانکتور طوسی رنگ مربوط به :  GPSنصب .1

و سپس آنتن آنرا به نزدیکترین فاصله به فضاي باز مثال پنجره هاي . مخصوص خود مانند شکل عمل نمائید

.مسجد نصب نمائید

متري است که جهت انتقال صوت از تابلو به آمپلی فایر یا هر  5ک کابل کابل صوتی شامل ی: کابل صوتی.2

جهت نصب ابتدا یک سر کابل را به محل مربوطه بر روي . دستگاه تقویت کننده صوتی استفاده می شود

نصب نمائید در صورت نبود هر یک از دستگاه  LINE INیا  AUXتابلو نصب کرده و سپس آنسوي کابل را به 

.ي ذکر شده می توانید به ورودي میکروفن آمپلی فایر وصل نمائیدورودي ها

GPSو یصوت کابل و برق کابل اتصال نحوه

. و کابل صوتی نوبت به اتصال کابل برق دستگاه می باشد GPSپس از جاگذاري تابلو و اتصال : کنسول برق.3

کابل دستگاه از یک ترمینال سبز رنگ نري سه سیمه در یک طرف کابل و یک دو شاخه و کلید و پریزك 

روکار تشکیل یافته است ابتدا ترمینال سبز رنگ را مطابق شکل به تابلو وصل کرده طوري که سیم زرد رنگ 

در پریز برق  ال درست و محکم ترمینال دو شاخه رقرار گیرد پس از اطمینان از اتصاترمینال به سمت باال 

در این حالت تابلو با یک صداي بیپ روشن ) حتما از یک محافظ برق استفاده گردد( ولت قرار دهید  220

تم سپس دو شاخه مربوط به آمپلی فایر یا سیس. شده و ساعت و قسمت روان آن شروع به کار خواهد کرد

( کابل برق را در وضعیت اتومات يصوتی را به پریزك سفید مطابق شکل وصل کرده و کلید نارنجی رنگ رو

بنابراین حتما (قرار دهید و تا تابلو در موقع اذان آمپلی فایر را از طریق رله داخل تابلو روشن نماید ) قطع

قعی که نیاز است از آمپلی فایر استفاده در موا) . کلید روي آمپلی فایر حتما روي حالت روشن قرار گیرد 
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می توانید از کلید نارنجی رنگ روي کابل برق جهت روشن نمودن آمپلی ...) رانی نمثال در مواقع سخ(شود

.فایر استفاده نمایید

ریفا یآمپل به تابلو برق کابل اتصال نحوه

  تست و آماده سازي تابلو

ظیمات مربوط به صبح ، موقع روشن نمودن تابلو در ابتدا تنظیمات اولیه شامل تعداد اذانها ، تعداد قرآن و تن

  .ظهر و مغرب و همچنین نام شهر مورد نظر همراه با مختصات جغرافیایی آن بر روي تابلو نشان داده خواهد شد

 1براي تست و آماده سازي تابلو کافیست از طریق ریموت کنترلی که در اختیار دارید و با فشار دادن کلیدهاي 

با فشار هر یک از کلیدهاي ذکر شده تابلو آمپلی فایر را . تست نماییدخروجی صوتی تابلو آمپلی فایر را  4تا 

در اینصورت تابلو با موفقیت نصب گریده است براي . روشن نموده و شروع به پخش اذان یا قرآن خواهد کرد 

قسمتهاي مختلف ریموت کنترل در ادامه توضیح .(را فشار دهید  EQخارج شدن از این حالت کافیست کلید 

همچنین درصورت عدم دسترسی به ریموت کنترل می توانید از طریق صفحه کلید چهارتایی ) ه شده استداد
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بر روي تابلو جهت تست دستگاه استفاده نمایید براي این منظور کافیست با فشار همزمان کلیدهاي سبز و 

  ).شده است نحوه استفاده از صفحه کلید در ادامه توضیح داده(قرمز بصورت همزمان عمل نمایید

ریموت کنترل

  نحوه استفاده از ریموت کنترل

گیرنده مربوط به ریموت کنترل در سمت راست تابلو در قسمت پایین قرار دارد بنابراین براي کارکرد خوب 

  .ریموت بهتر است که ریموت را به سمت گوشه پایین سمت راست تابلو بگیرید

قمري و تنظیم شهر و تنظمات مربوط به پخش یا از ریموت کنترل براي تنظیم ساعت و تاریخ و تصحیح تاریخ 

عدم پخش قرآن و اذان و نیایش در مواقع اذان و همچنین پخش دستی اذان و قرآن و انواع ادعیه و همچنین 

  .تابلو استفاده می شود ينمایش نماز اول و دوم رو

  منوي تنظیمات

رمز چهار ( با وارد کردن رمز دستگاه . را مطابق شکل فشار دهید CHجهت ورود به منوي تنظیمات باید کلید 

) با فشار هر عدد باید یک خط بر روي تابلو نمایش داده شود .(وارد قسمت تنظیمات خواهید شد)  1389رقمی 

را فشار  CHاولین آیتم مربوط به تنظیمات ساعت بر روي تابلو نوشته خواهد شد براي ورود با این قسمت کلید 

براي خروج . استفاده نمایید -CHو  +CHاز کلیدهاي .. ) مانند تنظیمات تاریخ و (دهید براي انتخاب آیتمهاي دیگر

  .استفاده نمایید EQاز منوي تنظیمات از کلید 

 جهت ورود کافیست کلید : تنظیمات ساعتCH  را فشار دهید آیتم قابل تنظیم بصورت معکوس

سپس با فشار . می توانید آیتم مورد نظر را تغییر دهید -CHو  +CHمشخص شده است با فشار کلیدهاي 
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براي تنظیم ساعت شما می توانید ساعت و دقیقه را زمان مورد . آیتم بعد انتخاب خواهد شد  CHکلید 

در انتها ساعت به زمان مورد نظر تنظیم شده و پیغام تنظیم شد بر  CHنظر تنظیم کرده و با فشار کلید 

.مایش داده می شودروي صفحه ن

براي رسیدن به منوي تنظیمات تاریخ پس از وارد کردن رمز و فشار کلید : تنظیمات تاریخCH+  گزینه

این قسمت شده و می توانید با فشار وارد  CHبا فشار کلید . تنظیمات تاریخ بر روي تابلو ظاهر می شود

بعد . آیتم بعدي را انتخاب نمایید CHآیتم مورد نظر را تغییر داده و یا با فشار کلید  -CHو  +CHکلیدهاي 

موارد تنظیم شده ذخیره می گردد و پیغام تنظیم شد  CHاز ست کردن تاریخ و ماه و روز با فشار کلید 

.بر روي صفحه نمایش داده می شود

قمري تقویم کشور یک روز اختالف دارد که  مواقعی هست که تاریخ قمري تابلو با تاریخ: تنظیم قمري

این مورد از طریق این قسمت قابل تصحیح می باشد براي رسیدن به این منو کافیست پس از ورود رمز 

وارد منوي  CHبا فشار کلید . منوي تنظیم قمري بر روي تابلو ظاهر می گردد  +CHو  دو بار فشار کلید 

 1-بر روي  -CHخ قمري عدد مورد نظررا با استفاده از کلید قمري می شوید در صورت جلو بودن تاری

بر روي  +CHقرار دهید و درصورت عقب بودن تاریخ قمري تابلو عدد مورد نظر را با استفاده از کلید 

.را فشار دهید CHقرار داده و سپس کلید   1+

از وارد کردن رمز دستگاه  براي انتخاب شهر مورد نظر از این منو استفاده خواهید کرد پس: تنظیم شهر

وارد این  CHمرتبه به منوي تنظیمات شهر خواهید رسید با فشار کلید  3به تعداد  +CHو فشار کلید 

استان مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با  -CHو  +CHقسمت می شوید سپس با استفاده از کلیدهاي 

لو نمایش داده می شود در این قسمت لیست شهرهاي مربوط به آن استان بر روي تاب CHفشار کلید 

 CHشهر مورد نظر خود را انتخاب کرده و در نهایت با فشار کلید  -CHو  +CHنیز با استفاده از کلیدهاي 

.تنظیمات ذخیره شده و پیغام تنظیم شد بر روي تابلو نمایش داده خواهد شد

ز طریق این گزینه و وارد کرد در صورت نبود شهر مورد نظر شما در لیست می توانید ا: شهر جدید

براي این منظور ابتدا عرض . مختصات جغرافیایی شهر مورد نظر خود در این قسمت اقدام نمایید

موارد ذخیره  CHجغرافیاي و سپس طول جغرافیایی شهر مورد نظر را وارد کرد و در نهایت با فشار کلید 

.خواهد شد

تنظیمات صبح:

تنظیمات ظهر:

تنظیمات مغرب:
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  .را فشار دهید EQبراي خروج از منوي تنظیمات بدون ذخیره سازي کافیست کلید 

  :9تا  1کلیدهاي 

و  Nextو  Prevبه ترتیب اذانهاي صبح ، ظهر و مغرب را می توانید گوش دهید کلید هاي  3تا  1با فشار کلیدهاي 

Vol+  وVol- جهت خروج از این قسمت کافیست کلید . در زمان پخش قابل استفاده می باشدEQ را فشار دهید.  

شما می توانید با درست کردن فولدر در مموري دستگاه و کپی کردن دعاي مورد نظر در آن  9تا  5براي کلیدهاي 

  .فولدر جهت پخش آن در موارد مورد نیاز استفاده نمایید

  5لید براي ک file_5فولدر 

  6براي کلید  file_6فولدر 

  6براي کلید  file_7فولدر 

  6براي کلید  file_8فولدر 

6براي کلید  file_9فولدر 

پیغام نماز اول و فشار دوباره آن پیغام نماز دوم بر روي تابلو نمایش داده می شود براي  -FOLبا یک بار فشار کلید 

  .را فشار دهید EQخروج از این قسمت کافیست کلید 

  نحوه استفاده از صفحه کلید

  .درصورت عدم دسترسی به ریموت کنترل می توانید از صفحه کلید بغل تابلو در مواقع ضروري استفاده نمایید

صوتیفایلهايپخشبهشروعوشدهتستحالتوارددستگاههمزمانبطورقرمزوسبزکلیدهايفشاربا

 .نماییدروشنوخاموشیکباررادستگاهبایدحالتاین ازشدنخارجبراينمایدمی MP3فولدرداخل

تنظیمآنمقدارکهآیتمیوگردیدهساعتوتاریختنظیمحالتوارددستگاهزردوزردکلیدهايفشاربا

کاهشیاافزایشآنمقدارکناریشزردوقرمزهايکلیدباوگردیدهروشنمعکوسبصورتگردیدخواهد

ویابدادامهبایدروزتنظیممرحلهتاکاراینوگردیدهانتخاب بعديآیتمسبزکنارزردکلیدفشاربایابدمی

درشویدواردقمريتاریختنظیمبهمربوطآیتمبهتادهیدفشارراسبزکنارزردکلیدروزتنظیمازپس

اینتوانمیکناریشزردوقرمزهايکلیدباباشدداشتهاختالفتقویمبادستگاهقمريتاریخکهمواقعی

فشارباریکباباشدعقبروزیکتقویمبهنسبتدستگاهقمريماهاگرکهصورتبدینکردصفررااختالف
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تاریخقرمزکنارزردکلیدفشارباریکباباشدجلوترروزیکاگرونماییممیتصحیحراقمريتاریخقرمزکلید

  .گرددمیاعمالنظرموردتنظیماتسبزکنارزردکلیدفشاربانهایتدروکنیممیتنظیمراقمري

  محتواي مموري دستگاه

در آن قرار داده شده است ... بر رو ي تابلو یک عدد مموري قرار دارد که فایلهاي مربوط به اذان ، قرآن ، دعا و 

  .اذان و قرآن نخواهد بودبنابراین در صورت جدا کردن مموري از تابلو قادر به پخش 

در مواقع ضروري حتما با همکاران ما . توصیه می شود حتی المقدور از دست زدن به مموري دستگاه پرهیز نمایید

.مشورت نمایید

رااذانیهرتوانیدمیشماکهشدهپیشبینیعصروظهر،صبحاذانبرايايجداگانهفولدرهايدستگاهمموري 

.نمایدپخشرندومبصورتتاکردهکپیآنداخلدرMP3با فرمت 

 .باشدنمیتغییرقابلکهباشدپخشمیاذانازقبلوباشدمختلفمیتالوتهايشاملQORANهمچنین فولدر 

.شودمیپخشاذانازبعدکهباشدمیفرجدعايماننددعافایلهايشاملDOAفولدر 

قرار می  EFTARداخل فولدر  درمربوطهفایلهايکهگرددمیپخشربنادعايمغرباذانازقبلرمضانماهدر

  گیرد

بدینکهباشدمیدعایاوقراناذانپخشعدمای پخشجهتنیازموردتنظیماتشاملSETTING.TXTفایل 

بهمربوطبعديعدد 3وظهرزماندومعدد 3وبودهصبحزمانبهمربوطاولعدد 3کهباشدمی صورت

کهباشدمیدعاواذان،قرانپخشعدمیاپخشبهمربوطترتیببهعددسههرکهباشدمیمغربزمان

  مثالبعنوانشدنخواهدپخشباشدصفراگروشدخواهدپخشباشد 1اگر

0,1,0,1,1,0,1,1,1

وگرددمیپخشاذانسپسوقرانظهرزماندرشود،میپخشاذانفقطصبحزماندریعنیفوقتنظیمات

زماندر

  .شدخواهدپخشدعاواذان،قرانمغرب

در داخل مموري می باشد در  POS.TXTیکی دیگر از روشهاي تظیم شهر در تابلوهاي این شرکت استفاده از فایل 

  .صورت وجود این فایل در مموري دیگر از طریق ریموت نخواهید توانست شهر مورد نظر را انتخاب نمایید

مانند نمونه موقعیت جغرافیاي   .گرددمیذخیرهآندرنظرموردشهرجغرافیاییمختصاتposدر فایل تکست 

  .به دستگاه معرفی می گردد posشهر تبریز بصورت زیر از طریق فایل 

3807,N,4629,E  

  :اطالعاتی که بر روي تابلوهاي مساجد بصورت پیش فرض معموال نمایش داده میشود شامل

 ساعت

تاریخ شمسی ، قمري و میالدي

ایام هفته

دماي محیط

دعاهاي روزانه
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مناسبتها

 حدیث بصورت رندوم  100پخش

اوقات شرعی شامل اذان صبح، طلوع آفتاب ، اذان ظهر ، غروب آفتاب ، اذان مغرب ، نیمه شب شرعی

  اضافه نمودن نوشته یا پیغام جدید

تنظیمات  hd2013استفاده نمایید در نرم افزار  hd2013براي اضافه نمودن نوشته با پیغام جدید بایستی از نرم افزار 

ست نموده و متن و نوشته مورد نظر را بر روي  64در  16و طول و عرض تابلو را مطابق شکل HD-A3برد را بر روي 

  .مموري تابلو کپی نمایید

  

hd2013تنظیمات مورد نیاز در نرم افزار 


