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คูม่อืการใชง้าน กนัขโมย รุน่ Platinum Series 
คณุสมบตัทิ ัว่ไป 

• รองรับระบบ GSM  
• ไมต่อ้งมรีะบบโทรศพัทบ์า้น 
• ปุ่ มแบบ touch pad 
• ออกแบบทนัสมัย 
• มรีะบบสาํรองไฟภายในตวั 
• มรีะบบตอบสนองการทํางาน เป็นเสยีงภาษาไทย 
• มรีะบบสง่ SMS แจง้เตอืน 
• มรีะบบบนัทกึประวตั ิalarm 
• Software ใหมแ่ละเสถยีร 
• ทําหนา้ทีโ่ทรแจง้เตอืนจากการถกูบกุรุก ดว้ยเสยีงเจา้ของบา้น พรอ้มรายงานตําแหน่ง 
• ม ีระบบ LCD 
• รองรับ เซนเซอร ์99 โซน ปรับการทํางานแตล่ะโซน ไดอ้ยา่งอสิระ 
• เตอืนภัย แจง้โทรออก 6 หมายเลข, SMS 3 หมายเลข 
• บนัทกึเหตกุารณ์แจง้เตอืน พรอ้มระบบบนัทกึวนัและเวลาจรงิ พรอ้มเรยีกดจูาก SMS ได ้
• SMS โทรเขา้สัง่งานทางโทรศัพท ์เพือ่เปิด-ปิดเครือ่ง พรอ้มรายงานกลับ 
• ใชเ้ป็นโทรศพัทบ์า้น , two way communication 
• อดัเสยีงแจง้เตอืนโดยผูใ้ชภ้ายในตวัระบบ เมือ่เครือ่งแจง้เตอืนผูรั้บจะไดย้นิเสยีงนัน้  
• แจง้บอก จดุทีถ่กูบกุรุก หรอืมปัีญหา  
• มรีะบบเสยีงตอบรับการทํางาน เป็นภาษาไทย,Voice Navigator 
• สามารถใชง้านร่วมหรอืเชือ่มตอ่กับระบบกลอ้ง IP camera และ sensors หลายชนดิ 
• มรีะบบป้องกนัการเคลือ่นยา้ย ทบุ ทําลาย 
• มรีะบบสาํรองไฟ ในตัว ไม่ตอ้งกงัวลเรือ่งไฟดบั (UPS, Battery Backup System)  
• รองรับระบบสญัญาณไซเรนแบบไรส้าย 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. การเร ิม่ตน้ ระบบ 
ทําการใส ่SIM เสยีบปลั๊ก แลว้เปิดสวทิซ ์power เครือ่งจะแสดงเวลา 12:00 แลว้ทําการตรวจสอบระบบ สญัญาณ GSM 
สงัเกตตวั GSM จะกระพรบิ ถา้สญัญาณถกูตอ้ง เครือ่งจะปรับเวลาอัตโนมัตใิห ้จากนัน้เครือ่งจะเขา้สู ่โหมด disarm 
 
2. การต ัง้คา่ระบบ 

• รหัสมาตรฐานเบือ้งตน้ในการตัง้คา่ระบบคอื [8888] ใหทํ้าการกดในโหมด disarm จากนัน้กดปุ่ ม [#]เพือ่เริม่ตน้ตัง้
คา่ระบบ เครือ่งจะบอก โปรดใสร่หสัคําส ัง่   

เครือ่งจะแสดงจอภาพ [0000] แสดงวา่พรอ้มทีจ่ะรับคําสัง่การตัง้คา่ระบบทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป  
• ถา้ไมทํ่าอะไร ภายใน 40 วนิาท ีเครือ่งจะกลบัเขา้สูโ่หมด disarm โดยอตัโนมัต ิ



 
• ถา้ใสต่วัเลขผดิ ในข ัน้ตอนทีกํ่าลงัต ัง้คา่ระบบ สามารถกดปุ่ ม [CALL] เพือ่ทําการลบหมายเลขทีทํ่าการ

ป้อนเขา้ไปได ้

 
3. การออกจากการต ัง้คา่ระบบ 
กดปุ่ ม [*] และ  [#] เพือ่ทําการออกจากการตัง้คา่ระบบ เครือ่งจะสง่เสยีง ปีบ ยาว 1 จังหวะแลว้ออกมาสูโ่หมด disarm 

 
 

4. การลา้งระบบ factory reset 
ในโหมด disarm ใหใ้สห่มายเลข [95175308246] จากนัน้กดปุ่ ม [#] เพือ่ยนืยัน  LED ทกุดวงจะกระพรบิเป็นเวลา 2 
วนิาท ีจากนัน้เครือ่งจะสง่เสยีง ปีบ ยาว 1 จังหวะ เป็นการแสดงวา่ เครือ่งไดทํ้าการลา้งระบบเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
5. การเพิม่ รโีมทคอนโทรล 

• ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่ [20] จากนัน้ใหใ้สห่มายเลขของตวัรโีมททีต่อ้งการเพิม่ [1] ถงึ [8] 
จากนัน้กดปุ่ ม [#] เพือ่ยนืยัน  

• เคร่ืองจะแสดง     และ เครือ่งจะบอก เขา้รหสั รโีมท คอนโทรน  ใหทํ้าการกดปุ่ มโดปุ่ มหนึง่ทีร่โีมท เครือ่งจะ
บอก การต ัง้คา่สมบูรณ ์ เพือ่แสดงวา่ เครือ่งไดทํ้าการบนัทกึรโีมทตัวนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
6. การลบ รโีมทคอนโทรล   

• ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่ [21] จากนัน้ใหใ้สห่มายเลขของตวัรโีมททีต่อ้งการเพิม่ [1] ถงึ [8] 
จากนัน้กดปุ่ ม [#] เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การลบ ยกเลกิ สมบูรณ ์

 
7. การเพิม่ตวัตรวจจบั 

• ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่ [23] จากนัน้ใหใ้สห่มายเลขของตวัรโีมททีต่อ้งการเพิม่ [01] ถงึ [99] 
จากนัน้กดปุ่ ม [#] เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก เขา้รหสั อุปกรณต์รวจจบั 

• ทําการ กระตุน้ ตัวตรวจจับ ถา้เครือ่งทําการบนัทกึเรยีบรอ้ย เครือ่งจะบอก การต ัง้คา่สมบูรณ ์

 
8. การลบตวัตรวจจบั 
• ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่ [24] จากนัน้ใหใ้สห่มายเลขของตวัรโีมททีต่อ้งการเพิม่ [01] ถงึ [99] จากนัน้

กดปุ่ ม [#] เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การลบ ยกเลกิ สมบูรณ ์
 
9. การต ัง้คา่รหสัผา่น 
a) การเปลีย่น รหัสผา่น การทํางาน (operation password) 

o รหัสมาตรฐานเริม่ตน้คอื 1234 
o ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่ [30] จากนัน้ใหใ้สห่มายเลขรหัสตัวใหมล่งไป 4 ตวั [XXXX]  จากนัน้  

กดปุ่ ม [#] เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การต ัง้คา่สมบูรณ ์  
b) การเปลีย่น รหัสผา่น การตัง้คา่ระบบ (program password) 

o รหัสมาตรฐานเริม่ตน้คอื 8888 
o ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่ [31] จากนัน้ใหใ้สห่มายเลขรหัสตัวใหมล่งไป 4 ตวั [XXXX]  จากนัน้  

กดปุ่ ม [#] เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การต ัง้คา่สมบูรณ ์  
หมายเหต ุ:: operation password และ program password ไมส่ามารถเป็นตวัเดยีวกนัได ้

10. การต ัง้ นาฬกิาวนัเวลา 
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่ [32] ตามดว้ยหมายเลข  [AA]  [BB]  [CC] [DD]  [EE]  [FF] และ กดปุ่ ม [#] 
เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การต ัง้คา่สมบูรณ ์  
เมือ่ [AA]  คอืตัวเลข 2 หลกั หมายถงึ ปี 

[BB]  คอืตัวเลข 2 หลกั หมายถงึ เดอืน 
[CC]  คอืตัวเลข 2 หลกั หมายถงึ วนั 
[DD] คอืตัวเลข 2 หลกั หมายถงึ ชัว่โมง 
[EE]  คอืตวัเลข 2 หลกั หมายถงึ นาท ี
[FF] คอืตวัเลข 2 หลัก หมายถงึ วนิาท ี
ตวัอยา่งการตัง้คา่ ถา้ตอ้งการตัง้ เป็นเวลา 09:45:15 วนัที ่21 เมษายน 2014 
การตัง้คา่ ก็จะเป็น [32]  [14]  [04]  [21] [09]  [45]  [15]   กดปุ่ ม [#] 

 
11. การต ัง้เวลาเปิดปิดอตัโนมตั ิ



 
• การกําหนดเวลาเปิดเครือ่งอตัโนมัต ิTimely ARM 

a) สามารถกําหนดได ้3 ตําแหน่งเวลา เป็นอสิระตอ่กนั โดยใชร้หัสคําสัง่  [33] หรอื [34] หรอื [35] เพือ่กําหนดแตล่ะ
ตําแหน่งเวลา   

b) จากนัน้ตามดว้ย [AA] และ [BB]    เมือ่ [AA] หมายถงึชัว่โมง และ [BB] หมายถงึ นาท ี  กดปุ่ ม [#] เพือ่ยนืยัน  
เครือ่งจะบอก การต ัง้คา่สมบูรณ ์        

c) ตวัอยา่ง กําหนดเวลาการเปิดเครือ่งอัตโนมัต ิตําแหน่งเวลาที ่1 ณ เวลา 21:15 การตัง้คา่คอื  
การตัง้คา่ ก็จะเป็น [33]  [21]  [15]   กดปุ่ ม [#]   

• การกําหนดเวลาปิดเครือ่งอัตโนมัต ิTimely DISARM 
a) สามารถกําหนดได ้3 ตําแหน่งเวลา เป็นอสิระตอ่กนั โดยใชร้หัสคําสัง่  [36] หรอื [37] หรอื [38] เพือ่กําหนดแตล่ะ

ตําแหน่งเวลา   
b) จากนัน้ตามดว้ย [AA] และ [BB]    เมือ่ [AA] หมายถงึชัว่โมง และ [BB] หมายถงึ นาท ี  

กดปุ่ ม [#] เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การต ัง้คา่สมบูรณ ์  
c) ตวัอยา่ง กําหนดเวลาการเปิดเครือ่งอัตโนมัต ิตําแหน่งเวลาที ่1 ณ เวลา 21:15 การตัง้คา่คอื  

การตัง้คา่ ก็จะเป็น [33]  [21]  [15]   กดปุ่ ม [#] 
• การควบคมุการกําหนดเวลา เปิด-ปิดเครือ่งอัตโนมัต ิ 

ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่ [39] ตามดว้ยหมายเลข  [0 หรอื 1]  และ กดปุ่ ม [#] 
เมือ่ 0 คอืปิดระบบ การเปิด-ปิดเครือ่งอตัโนมัต ิ
เมือ่ 1 คอืเปิดระบบ การเปิด-ปิดเครือ่งอตัโนมัต ิ
หมายเหต ุ:: เมือ่ระบบ เปิด-ปิดเครือ่งอตัโนมตั ิทํางาน เครือ่งจะมเีครือ่งหมาย            ปรากฎ 

 
12. การควบคมุสญัญาณไรส้าย Wireless Transmission Control 
• ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่ [41] ตามดว้ยหมายเลข  [0 หรอื 1]  และ กดปุ่ ม [#] 

เมือ่ 0 คอืปิดระบบ การสญัญาณไรส้ายจากตัวแม ่
เมือ่ 1 คอืเปิดระบบ การสญัญาณไรส้ายจากตัวแม ่

หมายเหต ุ:: เมือ่ทําการเปิดระบบโดยคําสัง่ [411] หากตอ้งการสง่สญัญาณไปยังไซเรนไรส้าย ในระหวา่งทีต่อ้งการทํา
การ set ไซเรนไรส้ายอยู ่ใหก้ดปุ่ ม [0#] เพือ่ทําการสง่สญัญาณออกจากตัวแม ่เครือ่งจะทําการสง่สญัญาณประมาณ 3 
วนิาท ี
 

13. การเขา้รหสัสญัญาณไรส้าย Wireless Siren Coding Encryption 
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่ [43] ตามดว้ยหมายเลขรหัสสําหรับ ไซเรนไรส้าย  [01] ถงึ [99]  และ กดปุ่ ม [#] 
เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การต ัง้คา่สมบูรณ ์  
 
14. การหนว่ยเวลาขาออก 
คา่มาตรฐาน คอื 60 วนิาท ี
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่ [44]  ตามดว้ย  [AA]  และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การต ัง้คา่
สมบูรณ ์  
เมือ่ AA คอืจํานวนวนิาท ี01-99 ทีต่อ้งการหน่วงเวลาขาออก  
หมายเหต ุ:: การตัง้หน่วงขาออก จะมผีลเฉพาะการเปิดเครือ่งดว้ยคยีแ์พดทีเ่ครือ่งเทา่นัน้ การเปิดดว้ย รโีมท และ SMS จะ
ไมม่กีารหน่วงเวลา 
 
15. การหนว่ยเวลาขาเขา้ 
คา่มาตรฐาน คอื 40 วนิาท ี
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่ [45]  ตามดว้ย  [AA]  และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การต ัง้คา่
สมบูรณ ์  
เมือ่ AA คอืจํานวนวนิาท ี01-99 ทีต่อ้งการหน่วงเวลาขาออก  
หมายเหต ุ:: การหน่วงเวลาขาเขา้ จะมผีลเฉพาะตวัตรวจจับทีม่กีารกําหนดคณุสมบตันิี้แลว้เทา่นัน้ 

 
 

16. การต ัง้หมายเลขโทรศพัท ์เพือ่แจง้เตอืนในระบบเสยีง  
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [XX]   ตามดว้ย  [YYY…YYY]  และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การ
ต ัง้คา่สมบูรณ ์  
 
 
โดย [XX]  มคีา่ ตัง้แต ่51 ถงึ 56 คอืลําดบัหมายเลขทีจ่ะใหเ้ครือ่งแมโ่ทรศพัทอ์อกไปแจง้ขอ้ความเสยีง จํานวน 6 เบอร ์
[YYY…YYY]   คอืหมายเลขโทรศพัทท์ีต่อ้งการใหโ้ทรไป เชน่ [510853240204]   คอืกําหนดลําดับโทรศพัทท์ี ่1 ให ้
เครือ่งโทรไปทีเ่บอร ์0853240204 
หมายเหต ุ:: หมายเลขโทรศัพทม์คีวามยาวไมเ่กนิ 15 ตวัเลข 
 
17. การลบหมายเลขโทรศพัท ์
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [XX]   และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การการลบ ยกเลกิ สมบูรณ ์
โดย [XX]  มคีา่ ตัง้แต ่51 ถงึ 56 คอืลําดบัหมายเลขโทรศพัทท์ีไ่ดกํ้าหนดเอาไวก้อ่นหนา้ จํานวน 6 เบอร ์
 
18. การต ัง้หมายเลข SMS 
หมายเลข SMS คอืหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีจ่ะไดรั้บ ขอ้ความ SMS เมือ่มกีารแจง้เตอืนเกดิขึน้ โดย 



 
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [XX]   ตามดว้ย  [YYY…YYY]  และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การ
ต ัง้คา่สมบูรณ ์  
โดย [XX]  มคีา่ ตัง้แต ่57 ถงึ 59 คอืลําดบัหมายเลขเบอร ์SMS ทีจ่ะใหต้วัแมส่ง่ขอ้ความไปแจง้ จํานวน 3 เบอร ์
[YYY…YYY]   คอืหมายเลขโทรศพัทท์ีต่อ้งการใหส้ง่ SMS ไปหา 
หมายเหต ุ:: หมายเลขโทรศัพทม์คีวามยาวไมเ่กนิ 15 ตวัเลข 
 
19. การลบหมายเลข SMS 
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [XX]   และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะบอก การการลบ ยกเลกิ สมบูรณ ์
โดย [XX]  มคีา่ ตัง้แต ่57 ถงึ 59 คอืลําดบัหมายเลข SMS ทีไ่ดกํ้าหนดเอาไวก้อ่นหนา้ จํานวน 3 เบอร ์
 
20. การกําหนดคุณสมบตัขิองโซนหรอืเซนเซอร ์
การกําหนดคณุสมบัตขิองโซนหรอืเซนเซอร ์มจีดุประสงคเ์พิม่ปรับใหเ้หมาะกับลักษณะการใชง้านจรงิ การปรับสามารถทําได ้
โดย ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [60]  ตามดว้ย  [AA]  [B] [C] [D] และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะ
บอก การต ัง้คา่สมบูรณ ์  
เมือ่ [AA] คอื หมายเลขของโซน หรอืเซนเซอร ์   
  [B] คอื ประเภทของโซน หรอืเซนเซอร ์กําหนดไดโ้ดยตัวเลข 1 ถงึ 4 
  1 คอื แจง้เตอืนภัยเมือ่มกีารเปิดระบบ (real time defense zone) 
  2 คอื มกีารหน่วงเวลา เป็นจํานวน 40 วนิาท ี(delay defense zone) 
  3 คอื มกีารทํางานเฝ้าระวงั ตลอด 24 ชัว่โมง  เชน่ เซนเซอรต์รวจจับไฟไหม ้(24 hour defense zone) 
  4 คอื ยกเลกิการทํางาน by pass defense zone 

[C] คอื ประเภทของการแจง้เตอืน กําหนดไดโ้ดยตัวเลข 1 ถงึ 8 
 1 คอื แจง้เตอืนฉุกเฉนิ (SOS Alarm)   2 คอื แจง้เหตไุฟไหม ้(Fire Alarm)   

3 คอื แจง้เหตแุก๊สร่ัว (Gas Leakage)  4 คอื แจง้เหต ุประต ู(Door Alarm) 
 5 คอื แจง้เหต ุหอ้ง (Hall Alarm)   6 คอื แจง้เหต ุหนา้ตา่ง (Window Alarm) 

7 คอื แจง้เหต ุทางเดนิระเบยีง (Balcony Alarm)  8 คอื แจง้เหต ุบรเิวณรอบนอก (Boundary Alarm) 
 [D] คอื การกําหนดให ้ไซเรน มกีารเปิด หรอืปิด   กําหนดไดโ้ดยตัวเลข 1 หรอื 2 
 1 คอื เปิดไซเรน  2 คอื ปิดไซเรน 
ตวัอยา่งการตัง้ โซน 12 ใหเ้ป็น การทํางานแบบ real time  ประเภทหนา้ตา่ง และมเีสยีงไซเรน เมือ่มกีารแจง้เตอืน 
คอื [60]  ตามดว้ย  [12]  [1] [6] [1] และ กดปุ่ ม [#]   

หมายเหต ุ:: การกําหนดคณุสมบตั ิสามารถทําไดท้กุโซน รวมถงึโซนแบบเดนิสาย แตไ่มร่วมโซน 99 
 

21. การกําหนดโซนสําหรบัโหมดการทํางาน HOME หรอื ARM 
การกําหนดคณุสมบัตขิองโซนหรอืเซนเซอร ์ใหทํ้างานในโหมด HOME หรอืคนอยูบ่า้น สามารถทําไดโ้ดย 
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [60]  ตามดว้ย  [AA]  [B] และ กดปุ่ ม [#]   
เมือ่ [AA] คอื หมายเลขของโซน หรอืเซนเซอร ์  
  [B] คอื เปิดปิดการ alarm หรอืแจง้เตอืน การทํางานในโหมด HOME หรอืโหมดปกต ิnormal mode 
  0 คอื ไมม่กีาร alarm หรอืแจง้เตอืน เมือ่เครือ่งทํางานในโหมด HOME (HOME mode) 
  1 คอื มกีาร alarm หรอืแจง้เตอืน เมือ่เครือ่งทํางานในโหมดปรกต ิ(ARM mode) 
 
22. การบนทกึเสยีงแจง้เตอืน   
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [701]  และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน  เครือ่งจะขึน้สญัญาลักษณ์  
และแสดงตวัเลขนับถอยหลงัจาก 10 ไปที ่0  ในระหวา่งนี ้ใหทํ้าการพูดเพือ่อดัเสยีงขอ้ความทีต่อ้งการแจง้เตอืน ไปยังเบอร์
โทรศพัทท์ีทํ่าการตัง้ไวใ้นแบบ แจง้เตอืนในระบบเสยีง เมือ่ทําการบนัทกึครบ 10 วนิาท ีเครือ่งจะทําการ เลน่เสยีง ทีไ่ดทํ้าการ
อดัไวเ้พือ่การตรวจสอบ 

 
23. การต ัง้เสยีง ในการเปิดปิดเครือ่ง 
กําหนดใหไ้ซเรนมเีสยีงดงั 1 จังหวะ เพือ่แจง้การเปิด หรอืปิดระบบ ทําไดโ้ดย 
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [75]  [A]  และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน   
เมือ่ [A]  คอื การเปิดปิดไซเรน โดย 0 คอื ปิด OFF 1 คอื เปิด ON 
 
24. การกําหนดคุณสมบตัไิซเรนในโหมดฉุกเฉนิ 
กําหนดใหไ้ซเรนมเีสยีงดงั เมือ่มกีารกดปุ่ มฉุกเฉนิทีร่โีมทคอนโทรน 
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [76]  [A]  และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน   
เมือ่ [A]  คอื การเปิดปิดไซเรน        โดย 0 คอื ปิด OFF     1 คอื เปิด ON 

 
25. การต ัง้แจง้เตอืน SMS เมือ่มกีารเปิดปิดระบบ (คา่มาตรฐานคอื OFF) 
กําหนดใหม้กีารสง่ SMS ไปยังเบอร ์SMS ทีกํ่าหนดไว ้เมือ่มกีารเปิด หรอืปิดเครือ่ง ทําไดโ้ดย 
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [77]  [A]  และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน   
เมือ่ [A]  คอื การเปิดปิดไซเรน โดย 0 คอืไมส่ง่ SMS       1 คอืสง่ SMS         
 
26. การต ัง้เสยีง voice เมือ่มกีารเปิดปิดเครือ่ง (คา่มาตรฐานคอื 1) 
กําหนดใหไ้ซเรนมเีสยีง VOICE แนะนําแจง้สถานะเมือ่มกีารเปิด หรอืปิดเครือ่ง 
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [83]  [A]  และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน   
เมือ่ [A]  คอื การเปิดปิดระบบเสยีง โดย 0 คอื ปิด OFF     1 คอื เปิด ON 

 



 
27. การต ัง้เสยีง voice เมือ่มกีารต ัง้คา่ระบบเครือ่ง (คา่มาตรฐานคอื 1) 
กําหนดใหไ้ซเรนมเีสยีง VOICE แนะนําแจง้สถานะการทํางานของตวัเครือ่ง 
ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [84]  [A]  และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน   
เมือ่ [A]  คอื การเปิดปิดระบบเสยีง โดย 0 คอื ปิด OFF     1 คอื เปิด ON 

 
28. การต ัง้ระบบ ป้องกนัการทําลายเครือ่ง (คา่มาตรฐานคอื OFF) 
เครือ่งไดทํ้าการออกแบบใหม้เีซนเซอรต์รวจจับการโยกยา้ย หรอืการทําลายทีต่วัแม ่การตรวจจับนีส้ามารถกําหนดการใชง้าน 
ไดโ้ดย  ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหัสคําสัง่  [87]  [A]  และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน   
เมือ่ [A]  คอื การเปิดปิดไซเรน โดย 0 คอื ปิด OFF     1 คอื เปิด ON 
29. การตรวจสอบ IMEI  
ทําการตรวจสอบ IMEI ไดโ้ดย ในโหมดการตัง้คา่ระบบ ในกดรหสัคําสัง่  [88] และ กดปุ่ ม [#]  เพือ่ยนืยัน   
เครือ่งจะแสดงตวัเลข 15 หลัก  
30. การต ัง้แจง้เตอืน SMS เมือ่ไฟฟ้าดบั หรอืถกูตดัไฟ 
ในโหมดการทํางาน ARM เครือ่งจะทําการแจง้เตอืน SMS ไปยังหมายเลข SMS ทีไ่ดทํ้าการตัง้ไวเ้มือ่มกีารเปลีย่นแปลง
สถานะไฟฟ้า เชน่ เกดิไฟดับ (power charge off)  หรอื ไฟกลบัมาตดิอกี (power charge on)   
โดยในโหมด Disarm หรอื โหมด HOME arm จะไมม่กีารสง่ขอ้ความ SMS ออกไป 

 
ข ัน้ตอนการทาํงาน 

1. สถานะตวัระบบ 
แบง่เป็น 4 ลักษณะ คอื 
ARM : เครือ่งจะทําการแจง้เตอืนเมือ่มกีารตรวจจับในทกุๆโซน 
HOME ARM :  เครือ่งจะทําการแจง้เตอืนเฉพาะตัวตรวจจับทีเ่กีย่วขอ้งและมกีารตัง้คา่เอาไว ้
DISARM : เครือ่งจะไม่ทําแจง้เตอืนใดๆ ยกเวน้จากตวัตรวจจับทีทํ่างานในลกัษณะ 24 ชัว่โมง 
System Setup status : เป็นสถานะระหวา่งการตัง้คา่ตัวระบบ  
 

2. การใชง้านรโีมทคอนโทรน 
รโีมทคอนโทรน รองรับงาน 4 หนา้ที ่คอื   ARM :   กดปุ่ ม            HOME ARM :             DISARM :            
และ   SOS 

3. การเปิดระบบ โหมดไมอ่ยูบ่า้น Out Arm  
ในโหมด Out ARM หรอื ARM  เครือ่งจะอยูใ่นสถานะเฝ้าระวงัแบบเต็มระบบ การเปิดระบบสามารถทําไดโ้ดย 
a) กดปุ่ ม ARM ทีห่นา้เครือ่ง  ในกรณีนี ้เครือ่งจะมกีารหน่วงเวลาขาออก พรอ้มแสดงเสยีง ป๊ิบๆ เป็นเวลา 60 วนิาท ี

หรอืตามเวลาทีไ่ดทํ้าการตัง้เอาไว ้
b) กดปุ่ ม       ทีร่โีมทคอนโทรน เครือ่งจะเขา้สูส่ถานะ ARM โดยทนัท ี
c) สง่ SMS ไปยังเบอรโ์ทรศพัทข์องเครือ่ง โดยมรีูปแบบ คอื XXXX1  เมือ่ XXXX คอืรหัสผา่น operation password 

ซึง่คา่มาตรฐานคอื 1234 
หมายเหต ุ: คําสัง่ SMS สามารถใชเ้ฉพาะจากหมายเลขทีม่กีารกําหนดไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้ (3 หมายเลข) 

4. การเปิดระบบ โหมดอยูบ่า้น Home Arm 
ในโหมด HOME ARM หรอื HOME  เครือ่งจะอยูใ่นสถานะเฝ้าระวงัแบบบางสว่น  การเปิดระบบสามารถทําไดโ้ดย 
a) กดปุ่ ม STAY ทีห่นา้เครือ่ง   
b) กดปุ่ ม          ทีร่โีมทคอนโทรน เครือ่งจะเขา้สูส่ถานะ HOME ARM โดยทนัท ี

5. การปิดระบบ Dis Arm 
ในโหมด Out ARM หรอื ARM  เครือ่งจะอยูใ่นสถานะเฝ้าระวงัแบบเต็มระบบ การเปิดระบบสามารถทําไดโ้ดย 
a) กดปุ่ ม ARM ทีห่นา้เครือ่ง  ในกรณีนี ้เครือ่งจะมกีารหน่วงเวลาขาออก พรอ้มแสดงเสยีง ป๊ิบๆ เป็นเวลา 60 วนิาท ี

หรอืตามเวลาทีไ่ดทํ้าการตัง้เอาไว ้    
b) กดปุ่ ม        ทีร่โีมทคอนโทรน เครือ่งจะเขา้สูส่ถานะ ARM โดยทนัท ี 
c) สง่ SMS ไปยังเบอรโ์ทรศพัทข์องเครือ่ง โดยมรีูปแบบ คอื XXXX2  เมือ่ XXXX คอืรหัสผา่น operation password 

ซึง่คา่มาตรฐานคอื 1234 
 

6. การขอความช่วยเหลอืฉุกเฉนิ   
การขอความชว่ยเหลอืฉุกเฉนิ เครือ่งจะโทรไปยังเบอรท์ีกํ่าหนดไวท้นัที ่ สามารถทําไดโ้ดย  
a) กดปุ่ ม SOS ทีห่นา้เครือ่ง   
b) กดปุ่ ม SOS ทีร่โีมทคอนโทรน  
 

7. การตอบรบั และส ัง่งานทางโทรศพัท ์ 
เมือ่มกีาร alarm หรอืแจง้เตอืนเกดิขึน้ เครือ่งจะทําการโทรไปยังหมายเลขทีไ่ดทํ้าการกําหนดเอาไว ้ถา้ไมม่กีารตอบรับ
และสัง่งาน เครือ่งจะทําการโทรในเบอรถ์ัดไป โดยจะทําการวนทัง้หมด 3 รอบดว้ยกนั 
ในกรณีทีม่กีารตอบรับโทรศพัท ์เครือ่งจะแสดงขอ้ความเสยีงทีทํ่าการอดัไว ้พรอ้มบอกประเภทของการแจง้เตอืน ถา้ผูรั้บ 
ทําการวางโทรศพัท ์เครือ่งจะทําการโทรไปแจง้เบอรท์ีเ่หลอื และทําการโทรซ้ําใหค้รบ 3 รอบการทํางาน 
ในกรณีทีผู่รั้บ ทําการสัง่งานทางไกล หลงัจากฟังเสยีง สามารถกดรหัสคําสัง่จากโทรศพัทไ์ดโ้ดยตรงโดย กด 

1 เพือ่ หยดุการแจง้เตอืนและไซเรน พรอ้มเขา้สู ่การทํางานในโหมด ARM อกีครัง้ 
2 เพือ่ หยดุการแจง้เตอืนและไซเรน พรอ้มเขา้สู ่การทํางานในโหมด DISARM ในกรณีนี ้(สวทิซ ์P2 จะทําการ 
disconnect)  
3 เพือ่ หยดุการแจง้เตอืนและไซเรน พรอ้มฟังเสยีงในพืน้ทีเ่ป็นเวลา 60 วนิาท ีถา้ตอ้งการฟังตอ่ใหก้ด 3 อกีครัง้ 



 
4 เพือ่ หยดุการแจง้เตอืน และไซเรน พรอ้มเปิดระบบสนทนาภายใน หรอื intercom เป็นเวลา 60 วนิาท ีถา้
ตอ้งการฟังตอ่ใหก้ด 4 อกีครัง้ 
5 เพือ่ ใหส้วทิซ ์P1 จะทําการ connect 
6 เพือ่ ใหส้วทิซ ์P1 จะทําการ disconnect 

 นอกจากนี ้ยังสามารถสัง่งานผ่าน SMS ไดโ้ดยมรีูปแบบ [XXXX] [1/2/5/6] 
เมือ่ XXXX คอืรหัสผา่น operation password              1/2/5/6  คอืคําสัง่ทีต่อ้งการใหร้ะบบทํางาน 

  
8. การส ัง่งานระบบทางไกล  

การสัง่งานระบบทางไกล สามารถทําไดโ้ดยทําการโทรไปยังเบอรเ์ลขหมายทีอ่ยูภ่ายในตัวเครือ่งแม ่เครือ่งจะทําการตอบ
รับในสญัญาณกริง่โทรศพัทแ์รก จากนัน้ผูโ้ทรจะไดรั้บขอ้ความเสยีงใหใ้สร่หัสผา่น หรอื operation password ถา้ใสผ่ดิ 
เครือ่งจะทําการแจง้เตอืนวา่ใสผ่ดิ สามารถทําการใสไ่ด ้3 ครัง้กอ่นมกีารตดัระบบ ถา้ใสถู่ก ผูใ้ชจ้ะสามารถสัง่งานทางไกล
ได ้โดยมรีหัสคําสัง่ดงันี้ 

1 เพือ่ เขา้สู ่การทํางานในโหมด ARM (สวทิซ ์P2 จะทําการ connect) 
2 เพือ่ ปิดระบบ และเขา้สูโ่หมด DISARM ในกรณีนี ้(สวทิซ ์P2 จะทําการ disconnect)  
3 เพือ่ หยดุการแจง้เตอืนและไซเรน พรอ้มฟังเสยีงในพืน้ทีเ่ป็นเวลา 60 วนิาท ีถา้ตอ้งการฟังตอ่ใหก้ด 3 อกีครัง้ 
4 เพือ่ หยดุการแจง้เตอืน และไซเรน พรอ้มเปิดระบบสนทนาภายใน หรอื intercom เป็นเวลา 60 วนิาท ีถา้
ตอ้งการฟังตอ่ใหก้ด 4 อกีครัง้ 
5 เพือ่ ใหส้วทิซ ์P1 จะทําการ connect 
6 เพือ่ ใหส้วทิซ ์P1 จะทําการ disconnect 

 
9. การใชเ้ป็นเครือ่งโทรศพัท ์ 

เครือ่งควบคมุ สามารถใชเ้ป็นโทรศพัทไ์ด ้โดย เมือ่อยูใ่นสถานะ DISARM ใหทํ้าการกดหมายเลขทีต่อ้งการโทร และกด
ปุ่ ม CALL ทีห่นา้เครือ่ง  เมือ่ตอ้งการวางสายใหก้ดปุ่ ม CALL อกีครัง้ 

 
10. การตรวจสอบ ประวตักิารแจง้เตอืน  

ทําไดโ้ดย ในโหมด DISARM ทําการกดปุ่ ม  [*0#]  เครือ่งจะแสดงประวตักิารแจง้เตอืนให ้โดยจะแสดงลําดบัการแจง้ 
หมายเลขโซนหรอืเซนเซอร ์ในหนา้แรก และแสดงวนัเวลา ในหนา้ทีส่อง 
สามารถดขูอ้มลูยอ้นไดโ้ดย กดปุ่ ม 8   ดขูอ้มูลถัดไปไดโ้ดย กดปุ่ ม 2    และ กดปุ่ ม [*#]  เมือ่ตอ้งการออก 
จํานวนขอ้มลูทีส่ามารถดไูดส้งูสดุคอื 30 ขอ้มลูดว้ยกนั 
นอกจากนี ้ยังสามารถตรวจสอบผ่านระบบ SMS ไดโ้ดย สง่ SMS ไปทีเ่บอรข์องเครือ่งควบคมุ ดว้ยคําสัง่ 
[XXXX3]  เมือ่ XXXX คอืรหัสผา่น operation password  (มาตรฐานคอื 1234) 

 
11. การตรวจสอบระดบัความแรงของสญัญาณ GSM 

กอ่นตดิตัง้ตัวเครือ่งแม ่ควรมกีารตรวจสอบระดับสญัญาณ GSM กอ่นเพือ่ยนืยันความสามารถในการตดิตอ่ โดยอาจดจูาก
สญัญาลักษณ์ ทีห่นา้เครือ่ง หรอืใชคํ้าสัง่ [81]  กดปุ่ ม [#]   
เครือ่งจะทําการตรวจสอบ และแสดงคา่ความแรงของสญัญาณ คา่ทีเ่หมาะสมความมคีา่ระหวา่ง 07-31 ถา้ตํากวา่นีใ้ห ้
พจิารณาเปลีย่นตําแหน่งทีต่ดิตัง้ตวัเครือ่งแม่ 
 
Reserved By LeoTON 

 
ขอ้มลูทางเทคนคิ (Technical Parameter) 

   
 
 
 
 
ตารางสรปุคาํส ัง่ (Functional Setting Command) 
 
 
 
 

 



 
 


