
طریقه استفاده از نرم افزار آسان کنترل
اگر علم در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد

ید ، با کلیدهای باال و پایین صفحه کل

صفحات دفترچه را تغییر دهید



یاهرا از وبسایت سیب سنرم افزار آسان کنترل 

.نصب نماییدCDیا از داخل 

:آدرس دانلود نرم افزار

www.sibesiah.com/soft



را انتخاب و به شبکه asancontrolپس از روشن نمودن وای فای گزینه 

.توجه کنید حتما اعداد به صورت انگلیسی وارد شوند.متصل شوید 

رمز وای فای
123456789#

کرد ساعت به دلیل استفاده از سیستم های هوشمند در داخل ساعت برای بهبود عمل: توجه 

ز دقیقه ساعت خاموش نگه داشته شود یا در زمانهایی که  ا30ساعت به مدت 48در هر 

.شودساعت استفاده نمی 



.حال نرم افزار را اجرا نموده و پس از باز شدن نرم افزار برای اتصال به تابلو کلید اتصال را فشار دهید 

.به نشانه برقراری اتصال بر روی صفحه برنامه کلمه متصل شد نمایش داده می شود 

وی تابلو ابتدا کلید                  را روی صفحه نرم افزار فشار دهید تا کلمه متصل شد رهر ارسال یا هر عملکردی حال برای انجام 

.ا انجام دهید مورد نظر خود رشد، و خاموش شدن صفحه نمایشگر تابلو، عملکرد نمایش داده شود ، بعد از پاک شدن کلمه متصل 

کلید اتصال

12



:مختلفتنظیم زمان نمایش پارامترهای 

.جهت ورود به این تنظیمات این قسمت را فشار دهید 

.گزینه تابلوی روان را انتخاب کنید



در این قسمت زمان مورد نظر خود را برای 

:هر گزینه انتخاب نمایید 

زمان نمایش ساعت  

تاریخ شمسی زمان نمایش 

نمایش تاریخ میالدیزمان 

نمایش تاریخ قمریزمان 

دمازمان نمایش 

.تکمیل نمایید000مابقی را با 

ودهیدفشاررازمینکرهکلیدحال

رویشدمتصلکلمهنمایشازپس

.دهیدفشارراارسالکلیدتابلو

ه در این قسمت می توانید انتخاب کنید ک

:کدام کزینه نمایش داده شود 

متننمایش یا عدم نمایش 

اوقات شرعینمایش یا عدم نمایش 

ذکر روزنمایش یا عدم نمایش 

نمایش یا عدم نمایش روز هفته

انگلیسی یا فارسی

سانتیگراد یا فارنهایت

ودهیدفشاررازمینکرهکلیدحال

رویشدمتصلکلمهنمایشازپس

.دهیدفشارراارسالکلیدتابلو



:وارد نمودن متن جدید روی تابلو 

. هیدسفید تایپ نموده و کلید جدید را فشار دمستطیل حال متن خود را در داخل 

در صورتی که از دکمه جدید برای ارسال متن : حذف متن های قبلی

د استفاده کنید تمام متن های که قبال وارد کرده اید حذف و متن جدی

.جیگزین می شود

:افزودن متن جدید به متن های قبلی 

تنمدهیدفشاررااضافهکلیدجدیدمتننمودنتایپازپسکهصورتیدر

.شودمیدادهنمایشتابلورویبرقبلیمتنهایازپسجدید

:ذخیره کردن اطالعات 

در در صورت فشار کلید ذخیره آخرین متن تایپ شده شما در نرم افزار ذخیره و

.صورت باز و بسته شدن نرم افزار متن مجددا نمایش داده می شود

. نماییداز داخل  نوار ابزار باالی نرم افزار،  نوار ابزار متن را انتخاب 

: وارد نمودن متن 



:تنظیم سرعت حرکت متن 

تنظیم نمایید عدد وارد شده 99تا  10این عدد را می توانید بین 

.نزدیکتر باشد سرعت تابلو افزایش می یابد  99هرچه به 

این گزینه در تابلوهای تک رنگ غیر فعال است



:وارد قسمت زمان شوید 
را به مورد نظر( تاریخ را به صورت شمسی وارد کنید) ساعت و تاریخ 

صورت دقیق و با رعایت وارد نموودن کلیوه اعوداد ماننود نمونوه زیور 
.تکمیل و کلید ارسال را فشار دهید 

صفرها را بوه صوورت کامول وارد نماییود بوه ثوور مهوال مواه : توجه 
.وارد نمایید 01فروردین را  

(رقمی 2) ماه 
(رقمی 4به صورت ) سال 

(رقمی 2) روز 
02 10 1395

دقیقه

ساعت
مثال

:تنظیم ساعت و تاریخ 




