ระบบรักษาความปลอดภัย
สาหรับระบบ เดินสาย และไร้สาย

LeoTON Nike Series
>>> รุ่ น Smart ARM <<<
Quick reference version A1
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รายละเอียดและความหมายของปุ่ ม และสั ญญาลักษณ์

แผนผังขบวนการขั้นตอนการทางาน
1. ต้ องการเพิม่ ตัวรีโมท
2. ต้ องการเพิม่ ตัวตรวจจับ
3. ต้ องการตั้งโซน
4. ต้ องการกาหนดค่ าการทางานต่างๆ
5. ต้ องการกาหนดรหัสศู นย์ ควบคุม

กดปุ่ ม PROG

ARAM ON = เปิ ดระบบเฝ้ าระวัง
PART ARMED ON = เปิ ดระบบเฝ้ าระวัง บางส่ วนฟ
ALARM ON = มีขอ้ มูลการเตือนใหม่
ALARM FLASH = เกิดการเตือนภัยหรื อมีการติดต่อสื่ อสาร
POWER ON = ไฟช่อง Power ติด แสดงว่าระบบไฟหลัก AC ทางาน
POWER OFF = ไฟช่อง Power ดับ แสดงว่าใช้ระบบไฟจากไฟสารอง
Event = ข้อมูลเหตุการณ์
Prog = การกาหนด ตั้งค่า การทางานของเครื่ อง
Del = ลบข้อมูล หรื อตรวจสอบตัวตรวจจับ
Arm = เปิ ดระบบเฝ้ าระวังด้วยมือ
DISARM = ปิ ดระบบเฝ้ าระวังด้วยมือ (ต้องใส่ รหัสผ่าน)
ใส่ รหัสผ่ าน หรือ
กดปุ่ มรีโมท

“SENSOR” จะปรากฎบน LCD
แสดงว่ า พร้ อมที่จะทาการบันทัก
ข้ อมูลหรือ ตัวตรวจจับเพิม่

1-ต้ องการเพิม่ ตัวรีโมท

กดปุ่ มกุญแจที่รีโมท จากนั้น “CODE” จะแสดงบน LCD เป็ นการยืนยันว่าเครื่ องรับรู ้สญ
ั ญาณ
ของรี โมท กด 0 เพื่อเลือกให้อยูใ่ นโซน หรื อประเภทของรี โมท กดปุ่ ม PROG เพื่อทาการ
บันทึกข้อมูล

2-ต้ องการเพิม่ ตัว
ตรวจจับ
ตรวจจับ

เปิ ดหรื อกระตุน้ ตัวตรวจจับให้ส่งสัญญาณ จากนั้น “CODE” จะแสดงบน LCD เป็ นการยืนยัน
ว่าเครื่ องรับรู ้สญ
ั ญาณ กด 1- 8 เพือ่ เลือกให้อยูใ่ นโซนโดยเครื่ องจะทาการเรี ยงหมายเลขหรื อ
จานวนตัวตรวจจับในแต่ละโซนให้อตั โนมัติ กดปุ่ ม PROG เพื่อทาการบันทึกข้อมูล
“SENSOR” จะกลับมาปรากฎบนจอ LCD อีกครั้ง ให้กดปุ่ ม Unlock ที่ตวั รี โมท ถ้าต้องการ
ออกจากการกาหนดตัวตรวจจับ

3-ต้ องการกาหนด
คุณลักษณะโซน

กดปุ่ ม * จากนั้น “ZONE TYPE” จะแสดงบน LCD กด 1 – 8 เพื่อเลือกโซน เลือก 1 หรื อ 0
เพื่อกาหนดลักษณะการทางานของโซนที่ประกอบกันทั้ง 7 ลักษณะ กดปุ่ ม PROG เพื่อทาการ
บันทึกข้อมูล กดปุ่ ม * เพื่อกาหนดโซนอื่นๆต่อ หรื อกดปุ่ ม Unlock รี โมทเพื่อออกจากการตั้ง
โปรแกรม

4-ต้ องการกาหนด
คุณลักษณะของตัวระบบ

กดปุ่ ม # จากนั้น “SYS CONFIG” จะแสดงบน LCD กด 00 –16 เพื่อเลือกประเภทคุณลักษณะ
ของระบบที่ตอ้ งการกาหนด กดปุ่ ม PROG เพื่อทาการบันทึกข้อมูล กดปุ่ ม # เพื่อกาหนด
คุณลักษณะอื่นๆต่อ หรื อกดปุ่ ม Unlock รี โมทเพื่อออกจากการตั้งโปรแกรม

5-กาหนดหมายเลข
โทรศัพท์ และ
หมายเลขศู นย์ เฝ้ าระวัง

กดปุ่ ม *ตามด้วย # จากนั้น “PHONE” จะแสดงบน LCD กด 1 – 6 เพื่อกาหนดหมายเลข
โทรศัพท์ที่ตอ้ งการให้เครื่ องโทรออก โดยเบอร์ที่ 1 และ 2 จะสามารถกาหนดเป็ นหมายเลข
โทรเข้าศูนย์เฝ้ าระวังได้ หรื อ กด 7 เพื่อกาหนดหมายเลขรหัสของศูนย์ กดปุ่ ม PROG เพื่อทา
การบันทึกข้อมูล กด Del เพื่อลบเบอร์โทรศัพท์ กดปุ่ ม *ตามด้วย # เพื่อกาหนดเบอร์โทรอื่นๆ
กดปุ่ ม Unlock รี โมทเพื่อออกจากการตั้งโปรแกรม
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ปุ่ มต่ างๆหน้ าเครื่อง
ปุ่ ม Event ใช้สาหรับเช็ค การเตือนย้อนหลัง
ปุ่ ม Disarm หรื อใช้สาหรับปิ ดเครื่ องแต่การปิ ดระบบจะต้องใส่ รหัสผ่านให้ถูกต้อง
ปุ่ ม PROG ใช้สาหรับตั้งค่าระบบหรื อบันการตั้งค่า
ปุ่ ม DEL ใช้สาหรับลบตัว Sensor หรื อ
กาหนดคุณลักษณะของตัวตรวจจับ
ปุ่ ม Arm ใช้สาหรับเปิ ดระบบเครื่ องให้ทางานโดย
ไม่ตอ้ งใส่ รหัสผ่านเหมือนกับปิ ดเครื่ อง
ปุ่ ม โล่ ,ไฟไหม้ หรื อ ปุ่ ม + ให้กดค้าง 2 วินาที เมื่อต้องการเตือนเหตุฉุกเฉินในโหมด กันขโมย ไฟไหม้ หรื อ การแพทย์
ตามลาดับ
ปุ่ มสั่ งงานต่ างๆของ รีโมท
เมื่อทาการบันทึกตัวรี โมทเข้ากับเครื่ องควบคุมแล้ว รี โมทจะสามารถสัง่ งานได้ดงั นี้
1.

ปุ่ ม เปิ ดระบบเครื่ องให้ทางาน พร้อมที่จะแจ้งเตือนเวลากดจะมีเสี ยงดัง ปี ป 3 ครั้ง

ปุ่ ม Part armed ใช้กดในเวลาที่ตอ้ งการตรวจจับเฉพาะพื้นที่
หรื อตรวจจับภายนอก ไม่ตรวจจับการเคลื่อนไหว หรื อ ปิ ดการทางานของโซน 7
จะมีเสี ยงดัง ปี ป 2 ครั้ง
2.

3.

ปุ่ ม ฟ้ าผ่า เป็ นปุ่ ม ที่ใช้กดในเวลามีเหตุฉุกเฉิน กดแล้วครื่ องจะดังทันที

4.

ปุ่ ม ปิ ดระบบเครื่ อง กดหนึ่งครั้งในเวลาที่เครื่ องเปิ ดระบบอยูจ่ ะมีเสี ยงดังปี ปหนึ่งครั้ง

การบันทึกตัวรีโมท
กดปุ่ ม Prog ที่หน้าเครื่ อง ที่ตวั เครื่ องจะมีเสี ยงสัง่ ให้ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ****** กดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งที่รีโมทหนึ่งครั้งเสร็จแล้ว
ให้เลือกโซนที่ตอ้ งการบันทึกลงไป (สาหรับ รี โมท ให้ กดปุ่ ม 0) และตามด้วยปุ่ ม Prog ที่หน้าเครื่ อง เพื่อบันทึกข้อมูล

การบันทึกตัวตรวจจับ
กดปุ่ ม Prog ที่หน้าเครื่ อง ที่ตวั เครื่ องจะมีเสี ยงสัง่ ให้ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ****** หรื อ กดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งที่ รี โมท เพื่อใส่
รหัสผ่าน ทาการกระตุน้ ตัวตรวจจับหรื อเปิ ดสวิทช์ตวั ตรวจจับให้ทางาน เสร็ จแล้วให้เลือกโซนที่จะบันทึก (สาหรับตัวตรวจจับการเปิ ด-ปิ ด
ประตู-หน้าต่าง ให้ ใส่ โซน 4 หรือ 5 หรือ 6 ถ้าเป็ นตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวให้ ใส่ โซน 7) และตามด้วยปุ่ ม Prog ที่หน้าเครื่ อง เพือ่ บันทึกข้อมูล

โซนต่ างๆภายในระบบ
โซน 1 เป็ นโซนสาหรับ ตัวตรวจจับก๊าซรั่ว หรื อ โซนฉุกเฉิ น
โซน 2 เป็ นโซนสำหรับ ตัวตรวจจับควันไฟ หรื อ โซนฉุกเฉิ น
โซน 3 เป็ นโซนหน่วงเวลา เข้า – ออก
โซน 4 – 5 – 6 เป็ นโซนปกติไม่มีการหน่วงเวลา
โซน 7 เป็ นโซนสาหรับ ตัวตรวจภายใน โดยทัว่ ไปใช้กบั ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว โซนนี้จะไม่ทางานเมื่อมีการเปิ ดระบบใช้เป็ นบางส่วน
ด้วยรี โมท (Part Armed)
โซน 8 เป็ น Watchdog Zone
หมายเหตุ ( ****** ) ค่ าเริ่มต้ นคือ 123456 ซึ่งผู้ใช้ สามารถเปลีย่ นแปลงรหัสเองได้
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การทดสอบตัวตรวจจับ
หลังจากการบันทึกตัวตรวจจับแล้ว ถ้าต้องการทดสอบตัวตรวจจับให้กดปุ่ ม

ที่รีโมทเพื่อให้เครื่ องอยูใ่ นสภาวะปกติ เสร็ จแล้วกดปุ่ ม

# หนึ่งครั้งที่หน้าจอ จากนั้นหน้าจอจะขึ้นคาว่า TESTเสร็จแล้วให้เปิ ดสวิทช์หรื อกระตุน้ ตัวตรวจจับให้ทางาน ที่หน้าจอจะแสดงหมายเลข
ของตัวตรวจจับที่ถูกเปิ ดและส่งเสี ยงที่ลาโพงของตัวเครื่ องควบคุม

การอัดเสี ยง
กดปุ่ ม

ที่รีโมทเพื่อให้เครื่ องอยูใ่ นสภาวะปกติ กดปุ่ ม 0 หรื อ OGM (OUT GOING MESSAGE) ที่หน้าเครื่ องค้างไว้ประมาณ 3

วินาทีที่หน้าจอจะขึ้นคาว่า COPYแล้วก็พดู อย่างเช่น “เตือนภัยจากบ้ าน” เสร็ จแล้วก็ปล่อย พออัดเสร็ จ ถ้าต้องการฟังซ้ าให้กดปุ่ ม 0 หรื อ
OGM (OUT GOING MESSAGE) หนึ่งครั้งโดยไม่ตอ้ งกดค้างก็จะมีเสี ยงที่เราอัดไว้ดงั ขึ้นมา แต่ถา้ ต้องการอัดใหม่ให้กดปุ่ ม 0 หรื อ OGM
(OUT GOING MESSAGE) ค้าง แล้วก็พดู

การกาหนดระบบการทางาน : System Configulation
กดปุ่ ม Prog ที่หน้าเครื่ อง ที่ตวั เครื่ องจะมีเสี ยงสัง่ ให้ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ****** หรื อ กดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งที่รีโมทหนึ่งครั้ง
กดปุ่ ม # และเลือกหัวข้อที่ตอ้ งการแก้ไข ได้ดงั นี้
กด 00 กาหนดคาสัง่ สาหรับศูนย์ รักษาความปลอดภัย Security Center, 11 = ส่งข้อมูลแจ้งเข้าศูนย์ เมื่อมีการเตือนภัย เปิ ดครื่ อง หรื อ
ปิ ดเครื่ อง , 10 = ส่งเฉพาะข้อมูลการเตือนภัย, 10 = ไม่มีการแจ้งเตือนเข้าศูนย์
กด 01 Exit delay time. การหน่วงเวลาขาออก กาหนดเป็ นตัวเลข 2 ตัว (XX) โดยมีหน่วยละ 5 วินาที เช่น 04 = 20 วินาที
(กาหนดค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน คือ 20 วินาที)
กด 02 Entry delay time (delay alarm). การหน่วงเวลาขาเข้า กาหนดเป็ นตัวเลข 2 ตัว (XX) โดยมีหน่วยละ 5 วินาที เช่น 06 = 30 วินาที
(กาหนดค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน คือ 30 วินาที)
กด 03 Sounder run time. กาหนด ระยะเวลาดังของเสี ยงไซเรน กาหนดเป็ นตัวเลข 2 ตัว (XX) โดยมีหน่วยละ 20 วินาที เช่น 06 = 120 วินาที
(กาหนดค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน คือ 120 วินาที)
กด 04 Watchdog time. กาหนดช่วงเวลาการเฝ้ าระวังอัตโนมัติ มีหน่วยเป็ นชัว่ โมง ค่าเริ่ มต้นจาก คือ 12 ชัว่ โมง
กด 05 กาหนดเวลาเริ่ มต้น และสิ นสุดการเฝ้ าระวัง แบบ Watchdog ค่าเริ่ มต้น 8:00 ถึงสิ นสุด 20:00.
กด 06 กาหนดเวลาให้เครื่ องเปิ ดอัตโนมัติ กด * หรื อ # เพื่อกาหนดจุดเวลา (กาหนดทั้งหมดได้ 6 ตาแหน่งเวลา) ถ้าทาการยกเลิก ให้กด
แป้ น Delete (อ้างอิงตามรู ป 11 จากคู่มือหลัก)
กด 07 กาหนดเวลาให้เครื่ องปิ ดอัตโนมัติ กด * หรื อ # เพื่อกาหนดจุดเวลา (กาหนดทั้งหมดได้ 6 ตาแหน่งเวลา) ถ้าทาการยกเลิก ให้กด
แป้ น Delete (อ้างอิงตามรู ป 12 จากคู่มือหลัก)
กด 08 กาหนดวัน เวลา โดยการกาหนดตามลาดับดังนี้ ปี – เดือน – วัน – ชัว่ โมง – นาที โดยการกาหนด วันให้ใช้เป็ นตัวเลขกาหนดเช่น
7 = วันอาทิตย์ 1 =จันทร์; 2 =อังคาร; 3 = พุธ; 4 = พฤหัส; 5 = ศุกร์; 6 = เสาร์
กด 09 กาหนดรหัสผ่าน หรื อ PIN Code โดยกาหนดเป็ นตัวเลข 6 ตัว
กด 10 กาหนดจานวนสัญญาณกริ่ งโทรศัพท์ ก่อนที่เครื่ องจะทาการรับสาย
กด 11 กาหนดให้มีเสี ยง ไซเรนดัง เมื่อมีการเปิ ดเครื่ อง โดย 0 = ไม่มีเสี ยง 1= มีเสี ยง
กด 12 กาหนดการติดต่อพูดแบบ 2 ทางกับศูนย์ควบคุม โดย 0 = กาหนด 1= ไม่กาหนด
กด 13 กาหนดเสี ยงในระบบ DTMF เพื่อทาการตรวจสอบระบบ โดย 0 = ไม่มี 1= มี โดยการกาหนดนี้ จะถูกยกเลิก อัตโนมัติภายใน
1 ชัว่ โมงหรื อเมื่อมีการปิ ดระบบ
กด 14 Mains Fail alarm. กาหนดให้มีการตรวจและแจ้งเตือนเมื่อไฟฟ้ าดับ หรื อถูกตัด โดย 0 = ไม่ตรวจ 1=ตรวจ
กด 15 กาหนดให้มีเสี ยงเตือน เมื่อมีการตั้งหน่วงเวลาขาออก โดย 0 = ไม่มี 1= มี
กด 16 Phone line cut alarm. กาหนดให้มีการตรวจและแจ้งเตือนเมื่อสายสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัด โดย 0 = ไม่ตรวจ 1= ตรวจ

5
การกาหนดเลขหมายโทรศัพท์
กดปุ่ ม Prog ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ****** หรื อ กดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งที่รีโมทเพื่อใส่รหัสผ่าน กดปุ่ ม * ตามด้วย # กด ลาดับหมายเลขโทรศัพท์ซ่ ึง
มี 1 – 6 หมายเลขตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ตอ้ งการให้ระบบโทรแจ้งเสร็จแล้วให้กดปุ่ ม Prog ที่หน้าครื่ อง (กด Prog ใส่รหัสผ่าน กด * กด #
กด 1 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ เช่น 02 533 2751 กดปุ่ ม Prog เพือ่ บันทึกข้อมูล) กด 1 สาหรับเบอร์ที่ 1 และกด 2 สาหรับเบอร์ที่ 2

ตัวอย่างการกาหนดและลบเบอร์ โทรศัพท์
กดปุ่ ม Prog ใส่รหัสผ่าน 6 หลัด ****** หรื อ กดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งที่รีโมทเพื่อใส่รหัสผ่าน กดปุ่ ม * ตามด้วย # กด ลาดับหมายเลขที่ตอ้ งการ
บันทึกหรื อแก้ไข ถ้ามีการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ ไว้ก่อนหน้านี้ จะมีเบอร์โชว์ที่หน้าจอ ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ทบั ของเดิมลงไป และตามด้วยปุ่ ม
Prog ที่หน้าเครื่ องเพื่อบันทึก-ข้อมูล แต่ถา้ ต้องการลบเบอร์ที่บนั ทึกออก ไม่ตอ้ งใส่เบอร์ใหม่ทบั ลงไป เพียงแต่ กดปุ่ ม Del/Sensor และตาม
ด้วยปุ่ ม Prog ที่หน้าเครื่ องเพื่อ บันทึกข้อมูล

การสั่ งงานทางไกลด้ วยระบบ โทรศัพท์
ในกรณี ที่โทรศัพท์เข้ามา เครื่ องจะทาการตรวจสอบจานวนกริ่ งโทรศัพท์ ตามที่กาหนดไว้ในระบบ จากนั้นผูใ้ ช้จะต้องทาการ ใส่รหัสผ่าน
ของเครื่ องที่ได้กาหนดไว้แล้ว ให้ถูกต้องจึงจะสามารถเริ่ มทาการสัง่ งานระบบได้
ในกรณี ที่ระบบทาการโทรแจ้งเตือน ผูใ้ ช้สามารถทาการสัง่ งานได้ก็ต่อเมื่อ ทาการกดปุ่ ม * ก่อน หลังจากนั้นเครื่ องจะพูดแสดง
ข้อความแจ้งเหตุอีกครั้ง ผูใ้ ช้จึงจะสามารถสัง่ งานผ่านทางโทรศัพท์ได้

คาสั่ งทีใ่ ช้ ในการสั่ งงานโทรศัพท์
กด 1 = เปิ ดระบบฟังเสี ยงทางไกล
กด 2 = เปิ ดระบบพูดทางไกล
กด 3 = เปิ ดเสี ยงไซเรน
กด 4 = ปิ ดระบบฟังเสี ยงทางไกล
กด 5 = วางสายโทรศัพท์ โดยเครื่ องจะทาการเข้าสู่ระบบการเฝ้ าระวังอีกครั้ง
กด 6 = ปิ ดเสี ยงไซเรน
กด 7 = เปิ ดระบบเครื่ องให้ทางาน
กด 8 = ปิ ดระบบเครื่ อง

การกาหนดลักษณะการทางานของโซน

จากรู ป ตัวอย่างการกาหนดลักษณะ โซนที่ 7
ตาแหน่ งที่ 1 คือ กาหนด Watchdog Zone 1 = เป็ น Watchdog Zone 0 = ไม่เป็ น
ตาแหน่ งที่ 2 คือ กาหนดให้เป็ นโซนที่ มีหน่วงเวลาขาออก 1 = เป็ น 0 = ไม่เป็ น
ตาแหน่ งที่ 3 คือ กาหนดให้เป็ นโซนที่ มีหน่วงเวลาขาเข้า 1 = เป็ น 0 = ไม่เป็ น
ตาแหน่ งที่ 4 คือ กาหนดให้เป็ นโซนเฝ้ าระวังแบบ 24 ชัว่ โมง 1 = เป็ น 0 = ไม่เป็ น
ตาแหน่ งที่ 5 คือ กาหนดให้มีโซนที่มีเสี ยงไซเรนเมื่อมีการตรวจจับ 1 = มี 0 = ไม่มี
ตาแหน่ งที่ 6 คือ กาหนดให้มีโซนที่เป็ นแบบ 1 = เฝ้ าระวังปกติหรื อภายนอก 0 = เฝ้ าระวังแบบบางส่วนหรื อภายใน

ช่ องต่ อสายสั ญญาณต่ างๆ

หมายเหตุ
GND - คือสายกราวด์ สาหรับระบบไฟ ไซเรน ตัวตรวจจับชนิดเดินสาย และ อุปกรณ์สญ
ั ญาณเตือนภัย
L1,L2,L3,L4 - สาหรับตัวตรวจจับชนิดเดินสาย
LAMP out - สาหรับ ต่อกับรี เลย์เพื่อที่จะทาการควบคุมอุปกรณ์ไฟ สัญญาณที่ออกจะเป็ นลักษณะไฟสูง-ต่า
+12v - ไฟออก 12v สาหรับ ตัวตรวจจับชนิดสาย หรื ออุปกรณ์อื่นๆ (เป็ นไฟที่ส่งผ่านจากระบบแปลงไฟ ถ้าไฟหลัก 220v ดับ ไฟนี้จะดับ)
SIREN - ไฟออก 12v สาหรับ ไซเรนชนิดเดินสาย หรื อ อุปกรณ์เตือนภัยชนิดอื่นๆ
Auto (Vout) - ไฟออก 6-12v (เป็ นไฟที่ส่งผ่านจากระบบตัวเครื่ อง ถ้าไฟหลัก 220v ดับก็จะยังมีไฟเลี้ยงจากระบบสารองอยู)่
Line – ช่องต่อสัญญาณโทรศัพท์เข้า Phone – ช่องต่อเครื่ องโทรศัพท์ ในกรณี ที่ตอ้ งการพ่วงหมายเลข

การลบตัวตรวจจับและรีโมท
กดปุ่ ม

เพื่อคลายระบบเสร็ จแล้ว กดปุ่ ม Del ที่หน้าเครื่ อง เสร็จแล้วที่ตวั เครื่ องจะมีเสี ยงสัง่ ให้ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
****** หรื อ กดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งที่ รี โมท เพื่อใส่รหัสผ่าน แล้วเลือกตัวตรวจจับที่ตอ้ งการลบเช่น ต้องการลบตัวที่ 4 โซน 5 ให้กด 45 แล้วกด
ปุ่ ม Del ที่หน้าเครื่ อง (สาหรับรี โมทให้กด 0 แล้วตามด้วยลาดับหมายเลขของรี โมท)

การตัดระบบไฟ
ที่ดา้ นหลังตัวเครื่ องจะมีสวิชท์เล็กๆสาหรับ เปิ ด/ปิ ดระบบ (on/off) ถ้าต้องการปิ ดระบบ ให้ใช้ปลายปากกาหรื อวัสดุเล็กๆเลื่อนสวิชท์
ไปทาง off แต่ถา้ ต้องการเปิ ดระบบให้เลื่อนสวิชท์ไปทาง on (เวลาถอดเครื่ องจากผนัง เครื่ องจะร้องเป็ นอาการปกติเพื่อป้ องกันการ
โยกย้าย)
*** หมายเหตุ --- โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือหลัก

