
วงจรแสดงตัวเลขชุดนี้ เป็นวงจรที่เหมาะสำหรับนำไปใช้งานเกี่ยวกับการแสดงตัวเลขราคาสินค้าต่างๆ 
เช่น ราคาน้ำมัน, ราคาทอง, ราคารับซื้อของต่างๆ เป็นต้น นอกจากน้ัน ตัววงจรยังสามารถไปต่อกับตัวเลข 
ขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 10 นิ้ว อีกด้วย นอกจากนั้น ตัววงจรยังสามารถต่อพ่วงกันได้ เพื่อขยาย 
ชุดตัวเลขให้สามารถแสดงได้หลายชุด โดยสามารถต่อได้สูงสุด 9 ชุด

¢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹à·¤¹Ô¤
- ãªˆáËÅ‡§ ‡̈ÒÂä¿¢¹Ò´ 12 âÇÅ·ì´Õ«Õ ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´»ÃÐÁÒ³ 50 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ì
- มีตัวเลขในการแสดงผลถึง 4 หลัก (ขนาดความสูงของตัวเลข 0.56 น้ิว)
- สามารถกำหนดตำแหน่งของจุดทศนิยมได้
- ต่อตัวเลขขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 10 น้ิว
- สามารถต่อแผงควบคุมพ่วงกันได้ เพ่ือเพ่ิมชุดตัวเลขได้สูงสุด 9 ชุด
- มีระบบบันทึกค่า ทำให้เมื่อไฟดับ ค่าตัวเลขเดิมจะยังคงอยู่
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì (แผ่นควบคุม) : 2.74 น้ิว x 4.13 ¹ÔéÇ
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì (แผ่นปุ่มกด) : 1.67 นิ้ว x 2.31 ¹ÔéÇ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
ËÑÇã¨¢Í§Ç§¨Ã¹ÕéÍÂÙè·Õè IC2 ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยตัวไอซีจะถูกโปรแกรมการทำงานไว้ภายใน 

โดยการทำงานจะแยกเป็นส่วนๆ ดังน้ี การทำงานในส่วนควบคุมและแสดงผล, ส่วนคีย์บอร์ด
สำหรับการแสดงผล ใช้ LED DISPLAY 4 หลัก มีอยู่ 2 ด้าน คือ
1.ด้าน Anode เป็นจุดร่วม มีด้วยกัน 4 หลัก แต่ละขาจะถูกขับดังนี้
      ขา 11 ถูกขยายโดย TR5 เพื่อขับหลักที่ 1          ขา 1 ถูกขยายโดย TR6 เพื่อขับหลักที่ 2
      ขา 2 ถูกขยายโดย TR7 เพื่อขับหลักที่ 3            ขา 8 ถูกขยายโดย TR8 เพื่อขับหลักที่ 4
2.ด้าน Cathode ขาเซ็กเมนต์ f,b,c,dt,d,g,e และ a ของตัวเลข ถูกขับมาจากขา 16,15,18,12,13,19 และ ขา 

17 โดยมี R27-R34 เป็นตัวกำหนดกระแสท่ีไหลผ่านแต่ละเซ็กเมนต์
ส่วนชุดแผงปุ่มกดตัวเลข จะมีปุ่มกดทั้งหมด 12 ปุ่ม ซึ่งจะมีไว้สำหรับตั้งค่าต่างๆ และกำหนดตัวเลขที่จะ 

ให้แสดง
สำหรับจุด IN และ OUT มีไว้สำหรับต่อพ่วงกับแผงควบคุม เพื่อเพิ่มจำนวนของชุดแสดงตัวเลขให้มาก 

ขึ้น โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุด 9 ชุด
¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
รูปการลงอุปกรณ์แสดงไว้ในรูปที่ 2 ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¤ÇÃ¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§·Õè¹éÍÂ·ÕèÊØ´ 

¡èÍ¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº·Õè§èÒÂ â´ÂãËéàÃÔèÁäÅè¤ÇÒÁÊÙ§ä»àÃ×èÍÂæ ÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¢ÑéÇµèÒ§æ 
¤ÇÃãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¡èÍ¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ìàËÅèÒ¹Õé ¨ÐµéÍ§ãËé¢ÑéÇ·Õèá¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì¡ÑºµÑÇ 
ÍØ»¡Ã³ìãËéµÃ§¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ¶éÒËÒ¡ãÊè¡ÅÑº¢ÑéÇáÅéÇ ÍÒ¨¨Ð·ÓãËéÍØ»¡Ã³ìËÃ×ÍÇ§¨ÃàÊÕÂËÒÂä´é ã¹¡ÒÃºÑ´¡ÃÕãËéãªé 
ËÑÇáÃé§¢¹Ò´äÁèà¡Ô¹ 40 ÇÑµµì áÅÐãªéµÐ¡ÑèÇºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹¢Í§´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙèÃÐËÇèÒ§ 60/40 ÃÇÁ·Ñé§¨Ð 
µéÍ§ÁÕ¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹ÍÂÙèÀÒÂã¹µÐ¡ÑèÇ´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´éãÊèÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ ãËé·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 
¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ áµè¶éÒà¡Ô´ãÊèÍØ»¡Ã³ì¼Ô´µÓáË¹è§ ¤ÇÃãªé·Õè´Ù´µÐ¡ÑèÇËÃ×ÍÅÇ´«ÑºµÐ¡ÑèÇ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹ 
¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¡ÑºÅÒÂÇ§¨Ã¾ÔÁ¾ì

การตั้งค่าโรงงาน (รีเซ็ทวงจร)
1.ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากวงจร 
2.กดสวิตซ์ตัวเลข 0 ค้างไว้ จากน้ัน จ่ายไฟเข้าวงจร
3.หน้าจอจะแสดง ---- จากน้ันทำการปล่อยสวิตซ์ตัวเลข 0
4.หน้าจอจะแสดง 8888 จากนั้นจะแสดง A-01 และ 0 ตามลำดับ
การตั้งค่ารหัสประจำเครื่อง
1.กดสวิตซ์ * หน้าจอจะแสดง A-
2.กดสวิตซ์ตัวเลข 0 แล้วตามด้วยตัวเลขประจำเครื่อง (ตัวเลข 0-9)
3.กดสวิตซ์ # หน้าจอจะกระพริบ 2 ครั้ง จากน้ันกดสวิตซ์ * เพื่อออกจากการตั้งค่ารหัส
การตั้งค่าตัวเลขบอร์ดเดียว
1.กดสวิตซ์ตัวเลขที่ต้องการ จำนวน 4 ตัว
2.ในกรณีที่ต้องการรีเซ็ทให้ตัวเลข ให้ทำการกดสวิตซ์ # หน้าจอจะแสดง 0000
การตั้งค่าตัวเลขหลายบอร์ด (ในส่วนนี้สามารถใช้บอร์ดหลักเพียงบอร์ดเดียวเป็นตัวส่ง) 
1.กดสวิตซ์ * หน้าจอจะแสดง A-
2.กดรหัสประจำเครื่องที่ต้องการจะส่งตัวเลข เช่น บอร์ดท่ี 4 ให้กด 04 เป็นต้น
3.กดสวิตซ์ตัวเลขที่ต้องการ จำนวน 4 ตัว หน้าจอจะแสดง Send เพื่อเป็นบอกว่ามีการส่งข้อมูลแล้ว
4.ในตอนนี้ วงจรจะกลับไปรออยู่ในข้อที่ 2
5.ถ้าต้องการออกจากส่วนนี้ ให้ทำการกดสวิตซ์ *
การตั้งค่าตำแหน่งของจุดทศนิยม
1.กดสวิตซ์ # ค้างไว้ หน้าจอจะแสดง 0000
2.กดสวิตซ์ตัวเลข 1-4 ตามตำแหน่งที่ต้องการ เช่น ต้องการให้จุดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 ติด ก็ให้กดสวิตซ์ 

ตัวเลข 2 ถ้าต้องการให้ดับ ก็กดสวิตซ์ตัวเลข 2 อีกคร้ัง เป็นต้น
การต่อใช้งาน
ในกรณีที่ใช้เพียงบอร์ดเดียว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
ในกรณีที่ใช้หลายบอร์ด 
- ให้ทำการจั๊ม JP1 ที่บอร์ดแรกเท่านั้น จากนั้นต่อพ่วงแต่ละบอร์ด โดยต่อจุด OUT ตัวแรก เข้ากับจุด IN 

ตัวที่ 2 จากนั้นต่อจุด OUT ตัวที่ 2 ไปเข้าจุด IN ตัวที่ 3 ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนครบตามชุดตัวเลขที่ต้องการ
- ทำการจ่ายไฟเข้าที่บอร์ดแรก หน้าจอของทุกบอร์ด จะแสดงรหัสประจำเครื่อง จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น 

ตัวเลขเดิมที่เราเคยตั้งเอาไว้ ในกรณีที่ใช้ตัวเลขขนาดใหญ่ ต้องแยกแหล่งจ่ายไฟต่อตัว
- ทำการตั้งค่าตัวเลข ตามหัวข้อ การตั้งค่าตัวเลขหลายบอร์ด ในกรณีที่ตั้งรหัสประจำเครื่องซ้ำกัน เมื่อทำ 

การส่งค่าตัวเลขไป หน้าจอจะเปลี่ยนพร้อมกัน

This display circuit is suitable for use in the showing the price of product such as; oil price, gold 
price, various purchase prices, etc. In addition, it has a large number of driving circuits which can create 
numbers from 1 inch to 10 inches. The circuit can also be connected. To expand the number set to be able 
to display multiple sets with a maximum of 9 sets.

Technical data
- Power supply : 12VDC. @ 50mA (max.)
- There are up to 4 digits of display numbers (0.56 inches in height).
- Can set the position of the decimal point.
- Can be connected directly up to 10" big display.
- Can connect the control panel together. To add up to 9 sets.
- There is a system to record numerical values. Even if the power goes out the original numerical 

value remains.
- PCB board dimension (Control Board) : 2.74 in x 4.13 in. 
- PCB board dimension (Keyboard) : 1.67 in x 2.31 in. 
How to work 
The major important of this circuit is IC2 microcontroller. To be processed and sent out for further 

display. The operation of circuit have 2 sections : Control and Display, Keyboard.
The display on the LED display has two aspects:
1.The anode is associated with 4 pins.
      Pin 11 be extended by TR5 for driving the 1st digit.
      Pin 1 be extended by TR6 for driving the 2nd digit.
      Pin 2 be extended by TR7 for driving the 3rd digit.
      Pin 8 be extended by TR8 for driving the 4th digit.
2.The cathode is associated with 8 pins. The segment f,b,c,dt,d,g,e and a of display for driving from 

Pin 16,15,18,12,13,19 and 17 with R27-R34 are limit the current for each segment of display.
The Keyboard has 12 buttons for setting the value and numberic.
For IN and OUT points are using for expand the number set to be able to display multiple sets with a 

maximum of 9 sets.
PCB assembly
The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter 

components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An 
important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before 
mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the 
components or the circuit. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 
60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, 
just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC. 

Factory setting
1.Disconnect the power supply.
2.Press and hold switch 0 and connect the power supply.
3.The display will show “----” and release switch 0.
4.The display will show “8888” and then show “A-01” and then show “0”.
Setting ID of circuit
1.Press switch *, the display will show “A-”.
2.Press switch 0 first and press the numberic switch for setting the ID (0-9).
3.Press switch #, the display will blink 2 times. Press switch * for exit.
Only one board setting
1.Setting the 4 digits by press switch the numberic.
2.In case of the user want reset the numberic to 0000, press switch #.
Multiple board setting (using keyboard of 1st board)
1.Press switch *, the display will show “A-”.
2.Press the numberic for setting ID such as; setting the 4th board, press swith 0 and 4, etc.
3.Press the 4 digits for set the numberic and then display will show “Send”.
4.The circuit will go to step 2.
5.Press switch * for exit.
Decimal position setting
1.Press and hold switch #, the display will show “0000”.
2.Press switch 1-4 following the user want such as; the user want to set the 2nd decimal position, 

press switch 2 for on and off, etc.
Using
In case of the user want to use the only one board, it can use normal working.
In case of the user want to use the multiple board,
- Jumping JP1 to the 1st board only, connect the cable between the other board with connect the 1st 

OUT point to the 2nd IN point. Connect the 2nd OUT point to 3th IN point, keep doing this until 
complete the required numbers.

- Connect the power supply to the circuit, all display will show ID and then the display shows the old  
numberic. If the user connects the big display, the user has to seperate the power supply for circuit.

- Setting the numberic following “Multiple board setting”. If setting the same ID, when setting the 
numberic is complete, the display will show the same numberic.

http://www.futurekit.com

FUTURE KIT
FUTURE KIT

R

NO.1

Figure 2. Circuit Assembling

4x3 KEY SWITCH 4 DISPLAY WITH DRIVER
Ç§¨Ã 4x3 ปุ่มกดแสดงตัวเลข 4 หลัก พร้อมตัวขับ

CODE 960

Figure 1. The 4x3 Key Switch 4 Display With Driver Circuit

NOTE:
FUTURE BOX FB05
is suitable for this kit.

JP1 is used for setting the 1st board only.
JP1 ÁÕäÇéÊÓËÃÑºกำหนดให้วงจรเป็นบอร์ดตัวที่ 1

J J J

SELECT JUMPER JP1

Remove for set
the other circuit.

Jumping for set
the first circuit only.

Remove
the jumper.

ADAPTOR
12V

This point is connecting
to FUJISU programmer.
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