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รายละเอยีดและความหมายของปุ่ม และสัญญาลกัษณ์ 

 
 

แผนผงัขบวนการขั้นตอนการท างาน  
   
  
 
                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

1. ต้องการเพิม่ตวัรีโมท 
2. ต้องการเพิม่ตวัตรวจจบั 
3. ต้องการตั้งโซน 
4. ต้องการก าหนดค่าการท างานต่างๆ 
5. ต้องการก าหนดรหัสศูนย์ควบคุม 

  

กดปุ่ม PROG 
  

ใส่รหัสผ่าน หรือ 
กดปุ่มรีโมท 

  

“SENSOR” จะปรากฎบน LCD 
แสดงว่า พร้อมที่จะท าการบันทัก
ข้อมูลหรือ ตัวตรวจจับเพิม่ 

  

1-ต้องการเพิม่ตวัรีโมท 
  

กดปุ่มกญุแจท่ีรีโมท จากนั้น “CODE” จะแสดงบน LCD เป็นการยนืยนัวา่เคร่ืองรับรู้สญัญาณ
ของรีโมท กด 0 เพ่ือเลือกใหอ้ยูใ่นโซน หรือประเภทของรีโมท กดปุ่ม PROG เพื่อท าการ
บนัทึกขอ้มูล 

  2-ต้องการเพิม่ตวั
ตรวจจบั 
ตรวจจบั 
  

เปิดหรือกระตุน้ตวัตรวจจบัใหส่้งสญัญาณ จากนั้น “CODE” จะแสดงบน LCD เป็นการยนืยนั
วา่เคร่ืองรับรู้สญัญาณ กด 1- 8 เพ่ือเลือกใหอ้ยูใ่นโซนโดยเคร่ืองจะท าการเรียงหมายเลขหรือ
จ านวนตวัตรวจจบัในแต่ละโซนใหอ้ตัโนมติั กดปุ่ม PROG เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล
“SENSOR” จะกลบัมาปรากฎบนจอ LCD อีกคร้ัง ใหก้ดปุ่ม Unlock ท่ีตวัรีโมท ถา้ตอ้งการ
ออกจากการก าหนดตวัตรวจจบั 

  3-ต้องการก าหนด 
คุณลกัษณะโซน 

  

กดปุ่ม * จากนั้น “ZONE TYPE” จะแสดงบน LCD กด 1 – 8 เพื่อเลือกโซน เลือก 1 หรือ 0 
เพ่ือก าหนดลกัษณะการท างานของโซนท่ีประกอบกนัทั้ง 7 ลกัษณะ กดปุ่ม PROG เพื่อท าการ
บนัทึกขอ้มูล กดปุ่ม * เพ่ือก าหนดโซนอ่ืนๆต่อ หรือกดปุ่ม Unlock รีโมทเพ่ือออกจากการตั้ง
โปรแกรม 

  4-ต้องการก าหนด
คุณลกัษณะของตวัระบบ 

  

กดปุ่ม # จากนั้น “SYS CONFIG” จะแสดงบน LCD กด 00 –16 เพื่อเลือกประเภทคุณลกัษณะ
ของระบบท่ีตอ้งการก าหนด กดปุ่ม PROG เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล กดปุ่ม # เพ่ือก าหนด
คุณลกัษณะอ่ืนๆต่อ หรือกดปุ่ม Unlock รีโมทเพ่ือออกจากการตั้งโปรแกรม 

  5-ก าหนดหมายเลข
โทรศัพท์และ 
หมายเลขศูนย์เฝ้าระวงั 

   
กดปุ่ม *ตามดว้ย # จากนั้น “PHONE” จะแสดงบน LCD กด 1 – 6 เพ่ือก าหนดหมายเลข
โทรศพัทท่ี์ตอ้งการใหเ้คร่ืองโทรออก โดยเบอร์ท่ี 1 และ 2 จะสามารถก าหนดเป็นหมายเลข
โทรเขา้ศูนยเ์ฝ้าระวงัได ้หรือ กด 7 เพ่ือก าหนดหมายเลขรหสัของศูนย ์กดปุ่ม PROG เพื่อท า
การบนัทึกขอ้มูล กด Del เพื่อลบเบอร์โทรศพัท ์กดปุ่ม *ตามดว้ย # เพ่ือก าหนดเบอร์โทรอ่ืนๆ 
กดปุ่ม Unlock รีโมทเพ่ือออกจากการตั้งโปรแกรม 

  

ARAM ON = เปิดระบบเฝ้าระวงั  
PART ARMED ON = เปิดระบบเฝ้าระวงั บางส่วนฟ 
ALARM ON = มีขอ้มลูการเตือนใหม่  
ALARM FLASH = เกิดการเตือนภยัหรือมีการติดต่อส่ือสาร 
POWER ON = ไฟช่อง Power ติด แสดงวา่ระบบไฟหลกั AC ท างาน 
POWER OFF = ไฟช่อง Power ดบั แสดงวา่ใชร้ะบบไฟจากไฟส ารอง 
Event = ขอ้มลูเหตุการณ์  
Prog = การก าหนด ตั้งค่า การท างานของเคร่ือง 
Del  = ลบขอ้มลู หรือตรวจสอบตวัตรวจจบั  
Arm = เปิดระบบเฝ้าระวงัดว้ยมือ 
DISARM  = ปิดระบบเฝ้าระวงัดว้ยมือ (ตอ้งใส่รหสัผา่น) 
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ปุ่มต่างๆหน้าเคร่ือง  
ปุ่ม Event ใชส้ าหรับเช็ค การเตือนยอ้นหลงั 

ปุ่ม Disarm หรือใชส้ าหรับปิดเคร่ืองแต่การปิดระบบจะตอ้งใส่รหสัผา่นใหถู้กตอ้ง 
ปุ่ม PROG ใชส้ าหรับตั้งค่าระบบหรือบนัการตั้งค่า 
ปุ่ม DEL ใชส้ าหรับลบตวั Sensor หรือ 

ก าหนดคุณลกัษณะของตวัตรวจจบั 
ปุ่ม Arm ใชส้ าหรับเปิดระบบเคร่ืองใหท้ างานโดย 

ไม่ตอ้งใส่รหสัผา่นเหมือนกบัปิดเคร่ือง  
ปุ่ม โล่ ,ไฟไหม ้หรือ ปุ่ม + ใหก้ดคา้ง 2 วนิาที เม่ือตอ้งการเตือนเหตุฉุกเฉินในโหมด กนัขโมย ไฟไหม ้หรือ การแพทย ์
ตามล าดบั 
ปุ่มส่ังงานต่างๆของ รีโมท 

เม่ือท าการบนัทึกตวัรีโมทเขา้กบัเคร่ืองควบคุมแลว้ รีโมทจะสามารถสัง่งานไดด้งัน้ี 

1. ปุ่ม เปิดระบบเคร่ืองใหท้ างาน พร้อมท่ีจะแจง้เตือนเวลากดจะมีเสียงดงั ปีป 3 คร้ัง 

 2. ปุ่ม Part armed ใชก้ดในเวลาท่ีตอ้งการตรวจจบัเฉพาะพ้ืนท่ี 
หรือตรวจจบัภายนอก ไม่ตรวจจบัการเคล่ือนไหว หรือ ปิดการท างานของโซน 7 
จะมีเสียงดงั ปีป 2 คร้ัง 

 3. ปุ่ม ฟ้าผา่ เป็นปุ่ม ท่ีใชก้ดในเวลามีเหตุฉุกเฉิน กดแลว้คร่ืองจะดงัทนัที 

  4.   ปุ่ม ปิดระบบเคร่ือง กดหน่ึงคร้ังในเวลาท่ีเคร่ืองเปิดระบบอยูจ่ะมีเสียงดงัปีปหน่ึงคร้ัง  

การบันทกึตัวรีโมท 

กดปุ่ม Prog ท่ีหนา้เคร่ือง ท่ีตวัเคร่ืองจะมีเสียงสัง่ใหใ้ส่รหสัผา่น ใส่รหสัผา่น 6 หลกั ****** กดปุ่มใดปุ่มหน่ึงท่ีรีโมทหน่ึงคร้ังเสร็จแลว้
ใหเ้ลือกโซนท่ีตอ้งการบนัทึกลงไป (ส าหรับ รีโมท ให้กดปุ่ ม 0) และตามดว้ยปุ่ม Prog ท่ีหนา้เคร่ือง เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

การบันทกึตัวตรวจจับ 

กดปุ่ม Prog ท่ีหนา้เคร่ือง ท่ีตวัเคร่ืองจะมีเสียงสัง่ใหใ้ส่รหสัผา่น ใส่รหสัผา่น 6 หลกั ****** หรือ กดปุ่มใดปุ่มหน่ึงท่ี รีโมท เพ่ือใส่
รหสัผา่น ท าการกระตุน้ตวัตรวจจบัหรือเปิดสวทิชต์วัตรวจจบัใหท้ างาน เสร็จแลว้ใหเ้ลือกโซนท่ีจะบนัทึก (ส าหรับตวัตรวจจบัการเปิด-ปิด 
ประต-ูหนา้ต่าง ให ้ใส่โซน 4 หรือ 5 หรือ 6 ถา้เป็นตวัตรวจจบัการเคล่ือนไหวให ้ใส่โซน 7) และตามดว้ยปุ่ม Prog ท่ีหนา้เคร่ือง เพือ่-
บนัทึกขอ้มูล 

โซนต่างๆภายในระบบ 

โซน 1 เป็นโซนส าหรับ ตวัตรวจจบัก๊าซร่ัว หรือ โซนฉุกเฉิน 

โซน  2  เป็นโซนส ำหรับ ตวัตรวจจบัควนัไฟ หรือ โซนฉุกเฉิน  
โซน 3 เป็นโซนหน่วงเวลา เขา้ – ออก 
โซน 4 – 5 – 6   เป็นโซนปกติไม่มีการหน่วงเวลา 
โซน 7 เป็นโซนส าหรับ ตวัตรวจภายใน โดยทัว่ไปใชก้บัตวัตรวจจบัการเคล่ือนไหว โซนน้ีจะไม่ท างานเม่ือมีการเปิดระบบใชเ้ป็นบางส่วน
ดว้ยรีโมท (Part Armed) 

โซน 8 เป็น Watchdog Zone 

 หมายเหตุ  ( ****** ) ค่าเร่ิมต้นคอื 123456 ซ่ึงผู้ใช้สามารถเปลีย่นแปลงรหัสเองได้ 
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การทดสอบตัวตรวจจับ 

หลงัจากการบนัทึกตวัตรวจจบัแลว้ ถา้ตอ้งการทดสอบตวัตรวจจบัใหก้ดปุ่ม  ท่ีรีโมทเพ่ือใหเ้คร่ืองอยูใ่นสภาวะปกติ เสร็จแลว้กดปุ่ม 

# หน่ึงคร้ังท่ีหนา้จอ จากนั้นหนา้จอจะข้ึนค าวา่ TESTเสร็จแลว้ใหเ้ปิดสวทิชห์รือกระตุน้ตวัตรวจจบัใหท้ างาน ท่ีหนา้จอจะแสดงหมายเลข
ของตวัตรวจจบัท่ีถูกเปิดและส่งเสียงท่ีล าโพงของตวัเคร่ืองควบคุม   
การอดัเสียง 

กดปุ่ม    ท่ีรีโมทเพ่ือใหเ้คร่ืองอยูใ่นสภาวะปกติ กดปุ่ม 0 หรือ OGM (OUT GOING MESSAGE) ท่ีหนา้เคร่ืองคา้งไวป้ระมาณ 3 

วนิาทีท่ีหนา้จอจะข้ึนค าวา่ COPYแลว้ก็พดูอยา่งเช่น “เตอืนภัยจากบ้าน” เสร็จแลว้ก็ปล่อย พออดัเสร็จ ถา้ตอ้งการฟังซ ้ าใหก้ดปุ่ม 0 หรือ 

OGM (OUT GOING MESSAGE) หน่ึงคร้ังโดยไม่ตอ้งกดคา้งก็จะมีเสียงท่ีเราอดัไวด้งัข้ึนมา แต่ถา้ตอ้งการอดัใหม่ใหก้ดปุ่ม 0 หรือ OGM 

(OUT GOING MESSAGE) คา้ง แลว้ก็พดู  

การก าหนดระบบการท างาน : System Configulation 
กดปุ่ม Prog ท่ีหนา้เคร่ือง ท่ีตวัเคร่ืองจะมีเสียงสัง่ใหใ้ส่รหสัผา่น ใส่รหสัผา่น 6 หลกั ****** หรือ กดปุ่มใดปุ่มหน่ึงท่ีรีโมทหน่ึงคร้ัง   
กดปุ่ม # และเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการแกไ้ข ไดด้งัน้ี 

กด 00   ก าหนดค าสัง่ส าหรับศูนย ์รักษาความปลอดภยั Security Center, 11 = ส่งขอ้มูลแจง้เขา้ศูนย ์เม่ือมีการเตือนภยั เปิดคร่ือง หรือ 
             ปิดเคร่ือง , 10 = ส่งเฉพาะขอ้มูลการเตือนภยั, 10 = ไม่มีการแจง้เตือนเขา้ศูนย ์
กด 01    Exit delay time. การหน่วงเวลาขาออก ก าหนดเป็นตวัเลข 2 ตวั (XX) โดยมีหน่วยละ 5 วนิาที เช่น 04 = 20 วนิาที  
             (ก าหนดค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน คือ 20 วนิาที) 
กด 02   Entry delay time (delay alarm). การหน่วงเวลาขาเขา้ ก าหนดเป็นตวัเลข 2 ตวั (XX) โดยมีหน่วยละ 5 วนิาที เช่น 06 = 30 วนิาที 
             (ก าหนดค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน คือ 30 วนิาที) 
กด 03   Sounder run time. ก าหนด ระยะเวลาดงัของเสียงไซเรน ก าหนดเป็นตวัเลข 2 ตวั (XX) โดยมีหน่วยละ 20 วนิาที เช่น 06 = 120 วนิาที   
             (ก าหนดค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน คือ 120 วนิาที) 
กด 04   Watchdog time. ก าหนดช่วงเวลาการเฝ้าระวงัอตัโนมติั มีหน่วยเป็นชัว่โมง ค่าเร่ิมตน้จาก คือ 12 ชัว่โมง 
กด 05   ก าหนดเวลาเร่ิมตน้ และสินสุดการเฝ้าระวงั แบบ Watchdog ค่าเร่ิมตน้ 8:00 ถึงสินสุด 20:00. 
กด 06   ก าหนดเวลาใหเ้คร่ืองเปิดอตัโนมติั กด * หรือ # เพ่ือก าหนดจุดเวลา (ก าหนดทั้งหมดได ้6 ต าแหน่งเวลา) ถา้ท าการยกเลิก ใหก้ด 
             แป้น Delete (อา้งอิงตามรูป 11 จากคู่มือหลกั) 
กด 07   ก าหนดเวลาใหเ้คร่ืองปิดอตัโนมติั กด * หรือ # เพ่ือก าหนดจุดเวลา (ก าหนดทั้งหมดได ้6 ต าแหน่งเวลา) ถา้ท าการยกเลิก ใหก้ด 
             แป้น Delete (อา้งอิงตามรูป 12 จากคู่มือหลกั) 
กด 08   ก าหนดวนั เวลา โดยการก าหนดตามล าดบัดงัน้ี ปี – เดือน – วนั – ชัว่โมง – นาที โดยการก าหนด วนัใหใ้ชเ้ป็นตวัเลขก าหนดเช่น   
             7 = วนัอาทิตย ์1 =จนัทร์; 2 =องัคาร; 3 = พธุ; 4 = พฤหสั; 5 = ศุกร์; 6 = เสาร์ 
กด 09   ก าหนดรหสัผา่น หรือ PIN Code โดยก าหนดเป็นตวัเลข 6 ตวั 
กด 10   ก าหนดจ านวนสญัญาณกร่ิงโทรศพัท ์ก่อนท่ีเคร่ืองจะท าการรับสาย 
กด 11   ก าหนดใหมี้เสียง ไซเรนดงั เม่ือมีการเปิดเคร่ือง โดย 0 = ไม่มีเสียง 1= มีเสียง 
กด 12   ก าหนดการติดต่อพดูแบบ 2 ทางกบัศูนยค์วบคุม โดย 0 = ก าหนด 1= ไม่ก าหนด 
กด 13   ก าหนดเสียงในระบบ DTMF เพื่อท าการตรวจสอบระบบ โดย 0 = ไม่มี 1= มี โดยการก าหนดน้ี จะถูกยกเลิก อตัโนมติัภายใน  
             1   ชัว่โมงหรือเม่ือมีการปิดระบบ 
กด 14   Mains Fail alarm. ก าหนดใหมี้การตรวจและแจง้เตือนเม่ือไฟฟ้าดบั หรือถูกตดั โดย 0 = ไม่ตรวจ 1=ตรวจ 
กด 15   ก าหนดใหมี้เสียงเตือน เม่ือมีการตั้งหน่วงเวลาขาออก โดย 0 = ไม่มี 1= มี 
กด 16   Phone line cut alarm. ก าหนดใหมี้การตรวจและแจง้เตือนเม่ือสายสญัญาณโทรศพัทถู์กตดั โดย 0 = ไม่ตรวจ 1= ตรวจ 

 



5 
การก าหนดเลขหมายโทรศัพท์ 
กดปุ่ม Prog ใส่รหสัผา่น 6 หลกั ****** หรือ กดปุ่มใดปุ่มหน่ึงท่ีรีโมทเพ่ือใส่รหสัผา่น กดปุ่ม * ตามดว้ย # กด ล าดบัหมายเลขโทรศพัทซ่ึ์ง

มี 1 – 6 หมายเลขตามดว้ยเบอร์โทรศพัทท่ี์ตอ้งการใหร้ะบบโทรแจง้เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ม Prog ท่ีหนา้คร่ือง (กด Prog ใส่รหสัผา่น กด * กด # 
กด 1 ตามดว้ยหมายเลขโทรศพัท ์เช่น 02 533 2751 กดปุ่ม Prog เพือ่บนัทึกขอ้มูล)   กด 1 ส าหรับเบอร์ท่ี 1 และกด 2 ส าหรับเบอร์ท่ี 2  

ตัวอย่างการก าหนดและลบเบอร์โทรศัพท์  
กดปุ่ม Prog ใส่รหสัผา่น 6 หลดั ****** หรือ กดปุ่มใดปุ่มหน่ึงท่ีรีโมทเพ่ือใส่รหสัผา่น กดปุ่ม * ตามดว้ย # กด ล าดบัหมายเลขท่ีตอ้งการ
บนัทึกหรือแกไ้ข ถา้มีการบนัทึกเบอร์โทรศพัท ์ไวก่้อนหนา้น้ี จะมีเบอร์โชวท่ี์หนา้จอ ใหใ้ส่เบอร์โทรศพัทท์บัของเดิมลงไป และตามดว้ยปุ่ม 
Prog ท่ีหนา้เคร่ืองเพื่อบนัทึก-ขอ้มูล แต่ถา้ตอ้งการลบเบอร์ท่ีบนัทึกออก ไม่ตอ้งใส่เบอร์ใหม่ทบัลงไป เพียงแต่ กดปุ่ม   Del/Sensor และตาม
ดว้ยปุ่ม Prog ท่ีหนา้เคร่ืองเพื่อ บนัทึกขอ้มูล 

การส่ังงานทางไกลด้วยระบบ โทรศัพท์  
ในกรณีท่ีโทรศพัทเ์ขา้มา เคร่ืองจะท าการตรวจสอบจ านวนกร่ิงโทรศพัท ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นระบบ จากนั้นผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการ ใส่รหสัผา่น
ของเคร่ืองท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ใหถู้กตอ้งจึงจะสามารถเร่ิมท าการสัง่งานระบบได ้
            ในกรณีท่ีระบบท าการโทรแจง้เตือน ผูใ้ชส้ามารถท าการสัง่งานไดก็้ต่อเม่ือ ท าการกดปุ่ม * ก่อน หลงัจากนั้นเคร่ืองจะพดูแสดง
ขอ้ความแจง้เหตุอีกคร้ัง ผูใ้ชจึ้งจะสามารถสัง่งานผา่นทางโทรศพัทไ์ด ้ 

ค าส่ังทีใ่ช้ในการส่ังงานโทรศัพท์ 
กด 1 = เปิดระบบฟังเสียงทางไกล             กด 2 = เปิดระบบพดูทางไกล 
กด 3 = เปิดเสียงไซเรน                              กด 4 = ปิดระบบฟังเสียงทางไกล 
กด 5 = วางสายโทรศพัท ์โดยเคร่ืองจะท าการเขา้สู่ระบบการเฝ้าระวงัอีกคร้ัง        
กด 6 = ปิดเสียงไซเรน                               กด 7 = เปิดระบบเคร่ืองใหท้ างาน         
กด 8 = ปิดระบบเคร่ือง 

การก าหนดลกัษณะการท างานของโซน  
 
 
 
 
 
 
 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูป ตวัอยา่งการก าหนดลกัษณะ โซนที่ 7 
ต าแหน่งที ่1 คือ ก าหนด Watchdog Zone 1 = เป็น Watchdog Zone 0 = ไม่เป็น 
ต าแหน่งที ่2 คือ ก าหนดใหเ้ป็นโซนท่ี มีหน่วงเวลาขาออก 1 = เป็น 0 = ไม่เป็น 
ต าแหน่งที ่3 คือ ก าหนดใหเ้ป็นโซนท่ี มีหน่วงเวลาขาเขา้ 1 = เป็น 0 = ไม่เป็น 
ต าแหน่งที ่4 คือ ก าหนดใหเ้ป็นโซนเฝ้าระวงัแบบ 24 ชัว่โมง 1 = เป็น 0 = ไม่เป็น  
ต าแหน่งที ่5 คือ ก าหนดใหมี้โซนท่ีมีเสียงไซเรนเม่ือมีการตรวจจบั 1 = มี 0 = ไม่มี 
ต าแหน่งที ่6 คือ ก าหนดใหมี้โซนท่ีเป็นแบบ 1 = เฝ้าระวงัปกติหรือภายนอก 0 = เฝ้าระวงัแบบบางส่วนหรือภายใน 
  



ช่องต่อสายสัญญาณต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
GND -   คือสายกราวด ์ส าหรับระบบไฟ ไซเรน ตวัตรวจจบัชนิดเดินสาย และ อุปกรณ์สญัญาณเตือนภยั 
L1,L2,L3,L4  - ส าหรับตวัตรวจจบัชนิดเดินสาย 
LAMP out - ส าหรับ ต่อกบัรีเลยเ์พื่อท่ีจะท าการควบคุมอุปกรณ์ไฟ สญัญาณท่ีออกจะเป็นลกัษณะไฟสูง-ต ่า 
+12v - ไฟออก 12v ส าหรับ ตวัตรวจจบัชนิดสาย หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ (เป็นไฟท่ีส่งผา่นจากระบบแปลงไฟ ถา้ไฟหลกั 220v ดบั ไฟน้ีจะดบั) 
SIREN - ไฟออก 12v ส าหรับ ไซเรนชนิดเดินสาย หรือ อุปกรณ์เตือนภยัชนิดอ่ืนๆ 
Auto (Vout) - ไฟออก 6-12v (เป็นไฟท่ีส่งผา่นจากระบบตวัเคร่ือง ถา้ไฟหลกั 220v ดบัก็จะยงัมีไฟเล้ียงจากระบบส ารองอยู)่ 
Line – ช่องต่อสญัญาณโทรศพัทเ์ขา้   Phone – ช่องต่อเคร่ืองโทรศพัท ์ในกรณีท่ีตอ้งการพว่งหมายเลข 

 
การลบตัวตรวจจับและรีโมท 

กดปุ่ม  เพื่อคลายระบบเสร็จแลว้ กดปุ่ม Del ท่ีหนา้เคร่ือง เสร็จแลว้ท่ีตวัเคร่ืองจะมีเสียงสัง่ใหใ้ส่รหสัผา่น ใส่รหสัผา่น 6 หลกั 
****** หรือ กดปุ่มใดปุ่มหน่ึงท่ี รีโมท เพ่ือใส่รหสัผา่น แลว้เลือกตวัตรวจจบัท่ีตอ้งการลบเช่น ตอ้งการลบตวัท่ี 4 โซน 5 ใหก้ด 45 แลว้กด
ปุ่ม Del ท่ีหนา้เคร่ือง (ส าหรับรีโมทใหก้ด 0 แลว้ตามดว้ยล าดบัหมายเลขของรีโมท) 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

การตัดระบบไฟ 

ท่ีดา้นหลงัตวัเคร่ืองจะมีสวชิทเ์ลก็ๆส าหรับ เปิด/ปิดระบบ (on/off) ถา้ตอ้งการปิดระบบ ใหใ้ชป้ลายปากกาหรือวสัดุเลก็ๆเล่ือนสวชิท์
ไปทาง off แต่ถา้ตอ้งการเปิดระบบใหเ้ล่ือนสวชิทไ์ปทาง on     (เวลาถอดเคร่ืองจากผนงั เคร่ืองจะร้องเป็นอาการปกติเพ่ือป้องกนัการ
โยกยา้ย)   
*** หมายเหตุ --- โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคู่มือหลกั 


