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 DP1632راهنمای نمایشگر 

   DP1632نمایشگر ریزشی مدل  

رنگ و قابل استفاده در طبقات و  سه ،، سریال   Dot matrixیک نمایشگر   DP1632نمایشگر 

 .همچنین این نمایشگر بصورت افقی و عمودی قابل نصب است.  داخل کابین می باشد

در پشت  را parameter setting short-cut  به نام برای تنظیمات این نمایشگر کافیست یک جمپر

که منوی اصلی می باشد،  نمایش داده می   P0در این حالت برو ی نمایشگر . وصل نمایید  نمایشگر

منو  هبه زیر مجموع  UPبه منوی بعدی و با زدن شستی   DOWNدر این حالت با زدن شستی . شود

پارامترها انتخاب می   Downبا زدن شستی دادن  هزیر مجموع ،ها وارد می شوید و در منو های

 .مقدار این پارامتر تغییر می کند  UPشوند و با شستی 

پارامتر ها ذخیره شده و نمایشگر به حالت  parameter setting short-cutبا قطع کردن جمپر  

 .عادی خود بر می گردد

 .شرح پارامترها در ذیل گفته شده است

P0  (منوی اصلی برای تغییر آدرس) 

    F01  (منوی زیر مجوعه برای آدرس) 

P1  (منوی اصلی برای تغیرات شکل ظاهری 

Fa0  ( کردن این پارامتر نمایشگر ریست می شود 1برای ریست کردن، با  ) 

Bo0   ( 02و یک بادریت  02صفر بادریت : تغییر بادریت نمایشگر ) 

HV0  ( صفر به معنی افقی و یک به معنی عمودی: عمودی/ افقی  ) 

D20  (بدون استقاده) 

FT0  ( درب را باز  تغییر رنگ نمایشگر هنگامی که به سر طبقه رسیده و می خواهد

 3نارنجی و /برای سبز 0نارنجی ، /سبز ، یک برای قرمز/صفر برای قرمز : کند

(نارنجی/سبز/برای قرمز   

FC0  ( صفر برای قرمز، یک برای سبز و دو برای نارنجی: رنگ شاخص طبقات ) 

UC0  ( صفر برای قرمز، یک برای سبز و دو برای نارنجی : رنگ جهت باال ) 

DC0  ( صفر برای قرمز، یک برای سبز و دو برای نارنجی: پایینرنگ جهت  ) 

DS0  ( صفر برای درب اول و دو برای درب دوم: انتخاب درب های اول و دوم ) 

RS0 (scrolling speed) 

SC0  ( صفر برای قرمز، یک برای سبز و دو : رنگ جهت باال: رنگ اطالعات نمایشگر

  (                                  برای نارنجی
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