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AEC BELL SCHOOL 

สัญญาณออดโรงเรียนหลายภาษา (รองรับภาษา AEC) 

 

 

คุณสมบัติเบ้ืองต&น 

- บอกเวลาออดด�วยเสียง mp3 เชื่อมต�อเข�ากับระบบเสียงตามสายของโรงเรียน 

- บอกเวลาและทวนเสียงบอกเวลาได�หลายภาษา รองรับภาษา AEC 

- สามารถต้ังเวลาได� 24 ช�วงเวลาใน 1 วัน สามารถต้ังค�าแยกอิสระได�ท้ัง 7 วัน สามารถกําหนดหยุดเสาร--อาทิตย-ได� 

- สามารถแก�ไข-เปลี่ยนแปลง-เพ่ิมเติมเสียงออด เสียงบอกเวลา ทวนเสียง ได�อิสระ 

- ในแต�ละช�วงเวลา สามารถเลือกทวนเสียงบอกเวลาเป0นภาษาอ่ืนได� 

• (ไทย) ตึงต่ึง..ขณะนี้เวลา..9นาฬิกา45นาที..หมดเวลาเรียนคาบ1..(อังกฤษ)xxx...xxx...xxx...xxx ต่ึงตึง 
• (ไทย) ตึงต่ึง..ขณะนี้เวลา..10นาฬิกา45นาที..หมดเวลาเรียนคาบ 2 (จีน)xxx...xxx...xxx...xxx ต่ึงตึง 

- เป=ด/ป=ดเครื่องขยายเสียง, ระบบเสียงตามสาย ได�อัตโนมัติ ตามช�วงการทํางานของออด ไม�ต�องเป=ดเครื่องเสียงท้ิงไว�ท้ังวัน 

- มีปุ@มกดประกาศ ตึงต่ึง….. (ประกาศ) ……..ต่ึงตึง 

- เชื่อมต�อ internet เพ่ือเป=ดวิทยุออนไลน-รับข�าวสาร ในช�วงเช�า,เท่ียง,เย็น หรือเวลาท่ีกําหนด เช�นเรื่องเล�าเช�านี้, 

  ข�าวกรมประชาสัมพันธ-, 97.5 Seed FM ได� และสามารถเพ่ิมเติมเคลื่อนวิทยุออนไลน-เองได� 

- เป=ดเพลง mp3 ระหว�างพักเท่ียง หรือตามช�วงเวลาท่ีกําหนด  แก�ไข- เพ่ิมเติมเพลง mp3 ได� (ความจุ 4Gg) 

- สามารถควบคุมระบบแบบ real time ผ�านหน�าจอสัมผัส tft 5" 

- ขนาดเล็ก 13x8 cm ไฟเลี้ยง 5v 

- Update โปรแกรมออนไลน- ฟรี 

- Download ภาษาอ่ืนๆออนไลน- ฟรี 
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AEC BELL SCHOOL ประกอบด&วย 2 ส=วน 

1. ส=วนอุปกรณ>               ทําหน�าท่ีควบคุมการทํางานท้ังหมด รวมท้ังควบคุมการเป=ด-ป=ดระบบเสียงตามสายอัตโนมัติ 
มีปุ@มควบคุมท้ังหมด 6 ปุ@มประกอบด�วย 
 

 Microphone   สําหรับใช�ในการประกาศ 

 Music  สําหรับเป=ดเพลง Mp3 

 Radio online สําหรับเป=ดวิทยุ-ข�าวออนไลน- 

 Time  สําหรับบอกเวลา ณ ขณะนี้ 

 Stop sound สําหรับป=ดเสียงท้ังหมด 

      Setting  สําหรับต้ังค�า วัน/เวลา, ดูหมายเลข IP, CPU-Serial 

 

      

รูป AEC BELL SCHOOL 

 



นายศตวรรษ ไชยสจั || www.pathai.net  || www.facebook.com/Pathainet || ifcles@hotmail.com || 087-7757521 

 
2. ส=วนโปรแกรม            ทําหน�าท่ีตั้งค�าโปรแกรมการทํางาน และบันทึกข�อมูลลง USB Drive เพ่ือ Download ข�อมูล   

ลงตัวอุปกรณ-  Download Http://www.pathai.net/AEC_BELL_SCHOOL.rar 
 

• ต้ังค�าหลัก สําหรับกําหนดโปรแกรมหลักในการทํางาน 
เช�นภาษาหลัก ออดหน�า-หลัง เสียงออดประกาศหน�า-หลัง วิทยุออนไลน-หลัก รูปแบบการเล�นเพลง mp3  
ทวนเสียง-ไม�ทวนเสียง และจะสัมพันธ-กับปุ@มกดหน�าจอสัมผัสของตัวอุปกรณ- 

 

รูป การต้ังค�าหลัก 
 

• เพ่ิม/ลบ รายการวิทยุออนไลน- สําหรับเพ่ิม/ลบ รายการวิทยุออนไลน- เพ่ือนําไปใช�ในช�วงเวลาท่ีต�องการ  
เช�นรับข�าวสาร ในช�วงเช�า,เท่ียง,เย็น หรือเวลาท่ีกําหนด เรื่องเล�าเช�านี้, ข�าวกรมประชาสัมพันธ-, 97.5 Seed FM 

 

รูป เพ่ิม/ลบ รายการวิทยุออนไลน- 
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• เพ่ิม/ลบ รายการเพลง mp3  สําหรับเพ่ิม/ลบ รายการเพลง เพ่ือนําไปใช�ในช�วงเวลาท่ีต�องการ  

เช�น ช�วงเช�าก�อนเข�าแถว,พักเท่ียง,เย็นหลังเลิกเรียน ซ่ึงสามารถนําเข�าเพลง mp3 มากกว�า 2,500 เพลง 

สามารถเลือกโหมด เล=นแบบลําดับ หรือ เล=นแบบสุ=มได&  

 

รูป เพ่ิม/ลบ รายการเพลง mp3 
 

• ต้ังค�าเวลาออด สําหรับต้ังค�าเวลาออด และรูปแบบเพ่ิมเติมในแต�ละช�วงเวลา สามารถกําหนดได�  
24 ช�วงเวลาในแต�ละวัน และสามารถกําหนดการทํางานท้ัง 7 วัน ได�อย�างอิสระ 

 

รูป ต้ังค�าเวลาออด 
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   เป=ด/ป=ดเสียงออด 
 เป=ด/ป=ดเสียงบอกเวลา 

 

 

รูป การต้ังค�าเวลาออด 

 

• ต้ังค�า WIFI สําหรับการต้ังค�าเชื่อมต�อ internet แบบไร�สาย เพ่ือรับข�าวสารวิทยุออนไลน- 
(ตัวอุปกรณ-มี Ethernet และตัวรับสัญญาณ WIFI) 

 

รูป การต้ังค�า WIFI 

 

 

เป=ด/ป=ด การทํางานของวัน ทวนเสียงหลัก จะสัมพันธ-กับปุ@มกดหน�าจอสมัผสั
ของตัวอุปกรณ- 

คัดลอกข�อมลู เพ่ือความสะดวกในการตั้งค�า 

เสียงต�อท�าย เสียงทวนภาษาท่ี2 เสียงต�อท�ายภาษาท่ี2 

เพลง/วิทยุออนไลน- 

- ป=ดเสยีง 
- เป=ดเพลง MP3 
- เป=ดวิทยุออนไลน- 

ช�วงเวลาท่ีกําหนด 
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• บันทึกข�อมูล � SD CARD บันทึกข�อมูลท่ีตั้งค�าไว�ลง SD CARD เพ่ือใส�เข�าตัวอุปกรณ- 

 

รูป บันทึกข�อมูล � SD CARD 

  เม่ือทําการบันทึกข�อมูลเสร็จสิ้นแล�วให�นํา SD CARD ใส�เข�าไปท่ีตัวอุปกรณ- และถือว�าจบสิ้นกระบวนการ 

 เรียบร�อย…… สามารถเป=ดเครื่องเพ่ือใช�งานได�เลย 
  

 
 
 

การต=ออุปกรณ> AEC BELL SCHOOL เข&าระบบเสียงตามสายเพ่ือใช&งานจริง 
 

 

รูป การต�ออุปกรณ- AEC BELL SCHOOL เข�าระบบเสียงตามสายเพ่ือใช�งานจริง 


