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1. ก่อนเร่ิมใช้งาน 

 

1.1 ขอ้ควรระวงั 
 
กรุณาอ่านและปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือน้ีเพ่ือความปลอดภยัในการใชง้าน 

เคร่ืองหมายข้างลา่งแสดงถึงข้อควรระวงั, ค าเตือน และข้อควรปฏิบตัติา่งๆทีป่รากฎในคูมื่อ 

 

เคร่ืองหมายแสดงค าเตือนถงึอนัตรายที่อาจท าให้บาดเจ็บหรือ

เสยีชีวติ หากไมป่ฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 

เคร่ืองหมายแสดงค าเตือนถงึอนัตรายที่อาจท าให้บาดเจ็บหรือท า

ให้ทรัพย์สนิหรือข้อมลูที่เก็บไว้เสยีหาย 

 

 

 

 

ต้องท า 

 

อยา่ลมืถอดปลัก๊ออกจากเต้าเสยีบ 

อาจท าให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจร 

อยา่แกะหรือถอดประกอบเคร่ือง 

ห้ามท า 
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ห้ามถอดเคร่ืองเอง อาจเกิดอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจรได้ 

 
 

ห้ามเปลี่ยนแปลงสว่นประกอบตา่งๆของเคร่ืองเอง อาจเกิดอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจรหรือไฟไหม้
ได้ 

  
หากเกิดสิ่งผิดปกตขิึน้ เชน่ เคร่ืองร้อนผิดปกติหรือมีควนัหรือมีกลิ่นเหม็นไหม้ ให้รีบถอดปลัก๊ออก
จากเต้าเสียบแล้วแจ้งฝ่ายบริการของบริษัทฯทนัที หากใช้งานเคร่ืองในสภาพนัน้ตอ่ไปอาจท าให้ไฟ
ไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจรได้ 
 
ใช้ไฟ 220 โวลท์ตามที่ระบเุทา่นัน้ ห้ามน าไปตอ่กบัระบบจา่ยไฟนอกเหนือจากที่ระบไุว้ 
อยา่เสียบปลัก๊ไฟร่วมกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่น 

 
ห้ามเปลี่ยนแปลงสายไฟ ถ้าสายไฟช ารุดต้องแจ้งฝ่ายบริการเพื่อท าการเปลี่ยนใหม ่ 
อยา่วางของหนกัทบัสายไฟ อยา่พบัสายไฟ อยา่ดงึสายไฟจนตงึ เน่ืองจากอาจท าให้สายไฟช ารุด
และเกิดอนัตรายได้ 

 
หากมีสิ่งแปลกปลอม เชน่ชิน้สว่นโลหะ, น า้, ของเหลว ฯลฯ ตกหลน่เข้าไปในเคร่ือง ให้ถอดปลัก๊ไฟ
ออกทนัทีและน าสง่ฝ่ายบริการเพื่อท าการตรวจสอบ หากใช้งานเคร่ืองในสภาพนัน้ตอ่ไปอาจท าให้
ไฟไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจรได้ 
 
อยา่เสียบปลัก๊หรือถอดปลัก๊ในขณะทีต่วัเปียกหรือมือเปียกน า้ อาจเกิดไฟฟ้าลดัวงจรได้ 
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 อยา่วางเคร่ืองบนพืน้ที่เอียงหรือไมม่ัน่คง  
 

อยา่วางสิ่งของที่ท าจากโลหะหรือภาชนะใสน่ า้ที่มีน า้บนตวัเคร่ือง ถ้าชิน้สว่นโลหะหรือน า้ตกหลน่
ลงไปในเคร่ืองอาจท าให้ไฟฟ้าลดัวงจรได้ 

 
อยา่วางเคร่ืองในที่ๆชืน้จดัหรือมีฝุ่ นเยอะมาก  

 
อยา่วางเคร่ืองใกล้บริเวณครัวหรือเคร่ืองท าความชืน้ ควนัน า้มนัหรือไอน า้ที่เกิดขึน้อาจท าให้ไฟฟ้า
ลดัวงจรได้ 
 
อยา่ดงึสายไฟเวลาถอดปลัก๊จากเต้าเสยีบ ให้จบัที่หวัปลัก๊เพ่ือป้องกนัสายไฟช ารุดซึง่อาจท าให้
ไฟฟ้าลดัวงจร 

 

ถอดปลัก๊ไฟก่อนท าการย้ายเคร่ืองทกุครัง้ 
 
 
อยา่สมัผสัถกูหวัพิมพ์ เพราะอาจท าให้เกิดอนัตรายหรือบาดเจ็บได้  

 
 

เสียบปลัก๊ไฟให้สดุ การเสียบปลัก๊ไฟทีไ่มส่ดุหรือหลวมอาจท าให้ไฟไหม้หรือไฟซ็อตได้ 
 
 
อยา่ใสส่ิ่งของอ่ืนใดนอกจากบตัรตอกลงในชอ่งตอกบตัร การกระท าเชน่นัน้อาจท าให้ไฟฟ้าลดัวงจร
ได้ 
 
ถ้าเคร่ืองตกหรือแตกให้ถอดปลัก๊ออกแล้วแจ้งฝ่ายบริการเพื่อท าการตรวจสอบ หากใช้งานเคร่ืองใน
สภาพนัน้ตอ่ไปอาจท าให้ไฟไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจรได้ 
 

  
การดูแลรักษาเคร่ือง 
 
ถอดปลัก๊ไฟแล้วใช้ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดท าความสะอาดฝุ่ นละอองและสิ่งสกปรกบนตวัเคร่ือง 
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2. Introduction 

กรุณาอ่านและปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือน้ีเพ่ือการใชง้านท่ีถูกตอ้งและมีความปลอดภยัในการใชง้าน 

 

          รุ่น 
คณุสมบตั ิ

ST-810 

LCD 

ST-710 

Analogue 

จอ LCD  *  

จอเข็มนาฬิกา  * 

พิมพ์สองสี * * 

เสียงสญัญาณกร่ิง * * 

ปฏิทินอตัโนมตัิ * * 

แบตส ารองไฟ * * 

เลื่อนชอ่งตอกอตัโนมตัิ * * 

ตอ่สญัญาณออด * * 

หน่วยความจ าข้อมลูเวลาไฟดบั * * 

ไฟหน้าจอเปลี่ยนสีเวลามาสายหรือออกก่อน * * 
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◎ อุปกรณ์ในกล่อง 

เปิดกล่องดู ตรวจสอบวา่อุปกรณ์ต่างๆท่ีระบุขา้งล่างน้ีอยูค่รบ 

    นาฬิกาตอกบตัร      คู่มือ   กุญแจ    ฟิวส์ / คลิปยดึสายไฟ/ สกรู  

 

 

 

 

 

ใช้สกรูให้ถกูประเภทในการติดตัง้เคร่ืองบนผนงั  

สกรูยดึไม้ไมส่ามารถใช้ในการตดิบนผนงัปนูได้ 

ก่อนท าการติดตัง้บนผนงัต้องถอดปลัก๊ไฟก่อน 

 

3. ช่ือส่วนประกอบของเคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อระวงั 
 

การเปลี่ยนแบตเตอร่ีส ารองไฟที่ไมถ่กูต้อง อาจท าให้เกิดการระเบิดได้ 
ทิง้แบตเตอร่ีเก่าตามที่กฎหมายก าหนด 



- 8 - 

 

 

 

 

4. หนา้ท่ีการท างาน 

        (a) ปุ่ มกด                          (b) หน้าจอ LCD  

 

 

 

 

 

 

 

ปุ่ มตั้งค่า Setting select key        

+         เพ่ิมค่าทีละ 1         

-               ลดค่าทีละ 1 

Enter            บนัทึกค่าท่ีตั้ง 
Back            เล่ือนกลบัไปค่าก่อนหนา้ 
Clear            ยกเลิกค่าท่ีตั้ง 
Mode            เลือกฟังคช์ัน่โปรแกรม 
Program switch    เล่ือนเพ่ือเลือกโหมดการท างาน / โหมดการตั้งโปรแกรม 
Battery          ปิด / เปิด การท างานของแบตเตอร่ี 
Reset            รีเซท 
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5. การตั้งค่าอยา่งง่าย    (ใส่รหัสผา่น 1234) 

เล่ือนปุ่มโหมดโปรแกรมไปดา้นขวา แลว้กดปุ่ม MODE เลือก P001, P002, P003, P004 

P001                P002(ตั้งเสียงสัญญาณ)       P003(ตั้งช่อนพมิพ์เข้าออก)             P004(ตั้งสี) 

↓     ↓    ↓    ↓ 

   Code 00 ตั้งปี                 ตั้ง     สญัญาณเสียง               ตั้ง    ชม.                    ตั้ง  ชม. 

↓     ↓    ↓    ↓ 

 ENTER             ตั้ง ชม.                   ตั้ง    นาที                   ตั้ง   นาที    

↓     ↓    ↓    ↓ 

Code 01 ตั้งเดือน                ตั้ง       นาที                  ตั้ง     วนั                    ตั้งวนั      

↓     ↓    ↓    ↓ 

 ENTER                     ตั้งวนั                ต าแหน่งช่องพมิพ์             ENTER 

↓     ↓     0001 A.M. IN 

Code 02 ตั้งวนัท่ี            0001  เสียงเพลงในเคร่ือง   0002 A.M. OUT 

↓             0002  เสียงออดภายนอก        0003 P.M. IN       
 ENTER               0003  เลือกทั้งสองสัญญาณ   0004 P.M. OUT       

↓     ↓     0005 O.T. IN 

Code 03 ตั้งระบบเวลา             ENTER           0006 O.T. OUT    

↓                             ↓ 

 ENTER                                           ENTER 

↓ 

Code 04 ตั้ง ชม. 

↓        

ENTER→Code 05 ตั้งนาที→ENTER→Code 06 ตั้งเวลาเปล่ียนวนั→ENTER→Code 07        ตั้งบตัรรรายเดือน 00 

ตั้งวนัเร่ิมเดือน←Code 08 ตั้งวนัชดเชยเวลาฤดูหนาว(ไม่ตอ้งตั้ง)  ←ENTER←End day←ENTER ← 

↓                                                                 01 ←     02    

ENTER→Code 09 Start Hour/Min→ENTER→Code 10 End month/date        ↓           ↓                    

ENTER←Code 11 End Hour/Min←ENTER←End month/date ←           ENTER        ENTER         
 → Code 12 ตั้งรูปแบบพิมพ(์A) →Code 13 ตั้งรูปแบบพิมพ(์B)                  ↓      ↓ 

ENTER←Code 14                               ตั้งต  าแหน่งพิมพ ์  (ข้ึน/ลง) ←                      End day      End day     

  → Code 15        ตั้งต  าแหน่งพิมพ ์(ซา้ย/ขวา)   )→ENTER                       ↓     ↓ 

                 ENTER←Code 16   ตั้งรหสัผา่น ←                      ENTER      ENTER 

                                                                    ↓       ↓ 

                                                                Card type      Card type                                                          

      01,02,03,04    01,02,03,04                                                                                  

                                                                    ↓       ↓                                                          

ENTER       ENTER 
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6. การตั้งโปรแกรม 

 
P001---ตั้ง ปี, เดือน, วนัท่ี, ชม., นาที, เวลาเปล่ียนวนั, บตัรรรายเดือน, รายสัปดาห์, วนัปิดยอด, วนัชดเชยเวลาฤดูหนาว, ต าแหน่ง

พิมพ,์ รูปแบบการพิมพ,์ รหัสผา่น 

P002---ตั้งเสียงสัญญาณ (สูงสุด 24 คร้ัง) 

P003---ตั้งช่องพิมพเ์ขา้ออก (สูงสุด 24 คร้ัง) 

P004---ตั้งสีในการพิมพ ์(สูงสุด 24 คร้ัง) 

 

P001 

Code ส าหรับตั้งค่า 

00 ปี 

01 เดือน 

02 วนัท่ี 

    03 รูปแบบเวลา (12 / 24) 

    04 ชัว่โมง 

05 นาที 

06 เวลาเปล่ียนวนั 

07 บตัรรายเดือน , รายสัปดาห์ 

08 Setting the S/W solstice start (month and day) ไม่ตอ้งตั้ง 

09 Setting the S/W solstice start (hour and minute) ไม่ตอ้งตั้ง 

10 Setting the S/W solstice end (month and day) ไม่ตอ้งตั้ง 

11 Setting the S/W solstice end (hour and minute) ไม่ตอ้งตั้ง 

12 รูปแบบการพิมพ ์(A) 

13 รูปแบบการพิมพ ์(B) 

14 ต าแหน่งพิมพ ์(ข้ึน / ลง) 

15 ต าแหน่งพิมพ ์(ซ้าย / ขวา) 

16 รหัสผา่น 

 

P002 

Code ส าหรับตั้งค่า 

00 ตั้งความยาวเสียงสัญญาณ (ค่าท่ีตั้งจากโรงงาน 10 วนิาที) 

01~24 ตั้งโปรแกรมเสียง (01~24 คร้ัง) 

สามารถเลือกตั้งสัญญาณเสียงภายในเคร่ืองหรือสัญญาณต่อออดภายนอกหรือทั้งสองอยา่งได ้
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P003 

Code                     ส าหรับตั้งค่า 

01~24 ตั้งช่องพิมพ ์เขา้ / ออก (01~24 โปรแกรม) 

P004 

Code                     ส าหรับตั้งค่า 

01~24 ตั้งพิมพ ์2 สี (01~24 โปรแกรม) 

  

การตั้งนาฬิกา 
1. แหล่งจ่ายไฟ 
(1) เลือกแหล่งจ่ายไฟท่ีมีเสถียรภาพ 
(2) ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าและสภาพสายไฟก่อนใชง้าน 
 
2. ฝาปิดดา้นบน 
ใชกุ้ญแจเปิดฝาปิดดา้นบนเม่ือจะตั้งโปรแกรมหรือเปล่ียนผา้หมึก 
 
 
 
 
 
                    

การตั้งโปรแกรม 

ก่อนตั้งโปรแกรมตอ้งใส่รหัสผา่นก่อน 

เขา้สู่โหมดการตั้งโปรแกรมโดยเปิดฝาปิดดา้นบนเคร่ืองแลว้เล่ือนสวทิซ์โปรแกรมไปทางขวามือ 

 

หนา้จอ LCD จะแสดงภาพ -- -- จากนั้นใส่รหัส 1234 โดยกดปุ่ม  +  หรือ  -  แลว้

กดปุ่ม Enter เพื่อเขา้สู่โหมดการตั้งโปรแกรม P001 

 

ถา้ใส่รหัสผดิ หนา้จอจะข้ึน  Err4 จากนั้นจะกลบัไปท่ีหนา้จอ 

 -- -- อีกคร้ัง 

 

ในขณะท่ีหนา้จอแสดงโปรแกรม P001 ถา้กดปุ่ม MODE จะสามารถเลือกโปรแกรม  

P001, P002, P003, P004 ได ้  

 

6.1 การตั้งปี (P001) 

กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 00  

(เลขท่ีโปรแกรม 00 จะปรากฏท่ีมุมดา้นล่างซ้ายของจอ)，           



- 12 - 

ตวัอยา่งดา้นขวาแสดงเลขปี 2006 โดยตวัเลขสองหลกัทา้ยกระพริบ 

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งปีท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล  

 

6.2 การตั้งเดือน 

กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 01  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งเดือนท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

6.3 การตั้งวนัท่ี 

กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 02  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งวนัท่ีท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

6.4 การตั้งระบบเวลา (12/24) 
กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 03  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งระบบเวลาท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

6.5 การตั้งชัว่โมง 
กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 04  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งชัว่โมงท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

6.6 การตั้งนาที 

กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 05  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งนาทีท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

6.7 การตั้งเวลาเปล่ียนวนั 

กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 06  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งชัว่โมงท่ีตอ้งการให้ข้ึนวนัใหม่ แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งนาทีท่ีตอ้งการให้ข้ึนวนัใหม่ แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
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6.8 การตั้งบตัรรายเดือน, 
รายสปัดาห์ 

 

กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อ
ไปท่ีโปรแกรม Code 07  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งชนิดบตัรท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

ในประเทศไทยใชบ้ตัรรายเดือน ท่านไม่ตอ้งตั้งค่าในขอ้น้ีเน่ืองจากตั้งมาจากโรงงานแลว้ 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

6.8a การตั้งวนัปิดยอดส้ินเดือน 

ในกรณีท่ีตั้งเป็น 00, บรรทดัแรกของบตัรในหนา้วนัท่ี 1~15 จะเป็นช่องวา่ง 

สามารถตั้งค่าไดต้ั้งแต่ 00 ถึง 31 โดยปกติบตัรรายเดือนในประเทศไทยให้ตั้งค่าท่ี 00 

 

 

6.9 การตั้งวนัปิดยอดส าหรับบตัรรายสปัดาห์ 

กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 07  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งชนิดบตัรเป็น 01 แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

กดปุ่ม Clear เพื่อเลือกวนัปิดยอด แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

  

 

 

 

เลขรหัส ชนิดบตัร 

00 บตัรรายเดือน 

01 บตัรรายสัปดาห์ 

   02 บตัรรายปักษ ์

Weekly pay 

Card type 

Functions Bottom 

Space 

01 Upper part weekly pay  23mm 

02 Lower part weekly pay  23mm 

    03 Upper part weekly pay  35mm 

04 Lower part weekly pay  35mm 
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กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งเลือกแบบบตัรท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

6.10 การตั้งวนัปิดยอดส าหรับบตัรรายปักษ ์

กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 07  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งชนิดบตัรเป็น 02 แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

กดปุ่ม Clear เพื่อเลือกวนัปิดยอด แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งเลือกแบบบตัรท่ีตอ้งการ แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

ปกติในประเทศไทยไม่มีการใชบ้ตัรรายสัปดาห์หรือรายปักษ ์ท่านไม่จ าเป็นตอ้งตั้งค่าใดๆ 

                                               

  

                                          

 

 

 

6.11 การตั้งวนัเร่ิมชดเชย
เวลาในฤดูหนาว 
ในประเทศไทยไม่มีการใชง้านในขอ้

น้ี ท่านไม่ตอ้งตั้งค่าใดๆ 

 

 

6.12 การตั้งเวลาเร่ิมชดเชยฤดูหนาว 
ในประเทศไทยไม่มีการใชง้านในขอ้น้ี ท่านไม่ตอ้งตั้งค่าใดๆ 

 

Bi-weekly pay 

Card type 

Functions Bottom 

Space 

01 Bi-weekly pay current week  23mm 

02 Bi-weekly pay second week   23mm 

    03 Bi-weekly pay current week  35mm 

04 Bi-weekly pay second week  35mm 
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6.13 การตั้งวนัส้ินสุดการชดเชยฤดูหนาว  

ในประเทศไทยไม่มีการใชง้านในขอ้น้ี ท่านไม่ตอ้งตั้งค่าใดๆ 

 

 

 

 

6.14 การตั้งเวลาส้ินสุดการชดเชยฤดูหนาว 
ในประเทศไทยไม่มีการใชง้านในขอ้น้ี ท่านไม่ตอ้งตั้งค่าใดๆ 

 

 

 

6.15 การตั้งรูปแบบการพิมพ ์(A)  

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการพิมพต์ามตารางขา้งน้ีโดย 
กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 12  

แลว้กด Enter เพื่อเลือกรูปแบบการพิมพท่ี์ตอ้งการ 

 

หมายเลข รายการท่ีเลือก 

○1  ตรวจสอบหนา้บตัรท่ีจะพิมพ ์

○2  รูปแบบการพิมพ ์

○3  การแสดงนาที 

○4  การแสดงวนัในสัปดาห์ 

 

○1   การตรวจสอบหนา้บตัร 
 *ระบบตรวจสอบหนา้บตัรจะท างานไดก้บับตัรตอกรายเดือนของ vertex เท่านั้น  
 

 ระบบตรวจสอบหนา้บตัร 

1 ท างาน 

2 ปิดการท างาน 
 

ระบบตรวจสอบหนา้บตัรใชไ้ดเ้ฉพาะกบับตัรรายเดือนเท่านั้  

 

○2   รูปแบบการพิมพ ์
       

 รูปแบบการพิมพ ์
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1 พิมพแ์บบ 24 ชัว่โมง (0~23 ชัว่โมง) (ตวัอยา่ง: 9:00 ) 

2 พิมพแ์บบ 12 ชัว่โมง (AM/PM )  (จะพิมพเ์ส้นใตต้วัเลขนาทีเพื่อแสดงวา่เป็น PM. 

ตวัอยา่ง : 9:00 ) 

3 พิมพแ์บบ 24 ชัว่โมงโดยพิมพเ์ลข 0 หนา้ตวัเลขชัว่โมงท่ีเป็นหลกัเดียว (00~23 ชัว่โมง) 
(ตวัอยา่ง: 09:00 ) 

 

 

 

 

○3  การแสดงนาที 
 การแสดงนาที 
1 1/60 minutes 

2 1/100 hour A 

3 1/100 hour B 

4 1/10 hour 

   

1/60 Minutes, 1/100 Hour A, 1/100 Hour B, and 1/10 Hour. 

 

○4  การแสดงวนัในสปัดาห์ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

วนัท่ี English Spanish French German Italian Japanese Day No.1~7 ไม่แสดงวนัท่ี 

 

 

6.16 การตั้งรูปแบบการพิมพ ์(B)  

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการพิมพต์ามตารางขา้งน้ีโดย 
กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 13  

แลว้กด Enter เพื่อเลือกรูปแบบการพิมพท่ี์ตอ้งการ 

 

○1  การตั้งเล่ือนต าแหน่งพิมพเ์ขา้/ออก  
 

1 ตั้งเล่ือนต าแหน่งพิมพเ์ขา้/ออก แบบก่ึงอตัโนมติั 

2 ตั้งเล่ือนต าแหน่งพิมพเ์ขา้/ออก แบบอตัโนมติั 
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3 ตั้งเล่ือนต าแหน่งพิมพเ์ขา้/ออก โดยกดปุ่ มเลือกเอง 

1: เล่ือนต าแหน่งพิมพเ์ขา้/ออก แบบก่ึงอตัโนมติั 

ท่านสามารถตอกบตัรโดยกดปุ่มเลือกช่องพิมพเ์องหรือตอกบตัรตามต าแหน่งโปรแกรมท่ีตั้งไวโ้ดยอตัโนมติัได ้
ในกรณีท่ีกดปุ่มเลือกช่องตอกบตัรเอง เคร่ืองจะพมิพเ์วลาท่ีช่องท่ีเลือกไว ้10 วินาที แลว้จะกลบัมาพมิพท่ี์ช่องเดิมตามท่ี 

โปรแกรมเล่ือนช่องตั้งไว ้
2: เล่ือนต าแหน่งพิมพเ์ขา้/ออก แบบอตัโนมติั 

เคร่ืองจะตอกบตัรใหต้ามโปรแกรมเล่ือนช่องอตัโนมติัท่ีตั้งไวเ้ท่านั้น ท่านไม่สามารถกดปุ่มเลือกช่องตอกเองได ้

หากไม่ไดต้ั้งโปรแกรมเล่ือนช่องไว ้เคร่ืองจะไม่พมิพเ์วลาให ้

3: เล่ือนต าแหน่งพิมพเ์ขา้/ออก โดยกดปุ่ มเลือกเอง 

เคร่ืองจะตอกบตัรตามต าแหน่งปุ่มท่ีกดเลือกเท่านั้น 

 

○2  LCD Backlight 
 
 
 
6.17 การตั้งต  าแหน่งพิมพ ์(ข้ึน/ลง) 
กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 14  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อเลือกต าแหน่งพิมพ ์(0-5) แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

ตวัเลขท่ีมากข้ึนจะท าให้พมิพต์  าแหน่งท่ีสูงข้ึน ตวัเลขท่ีนอ้ยลงจะพิมพต์  ่าลง 

 

6.18 การตั้งต  าแหน่งพิมพ ์(ซา้ย/ขวา) 
กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 15  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อเลือกต าแหน่งพิมพ ์(0-4) แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

6.19 เปล่ียนรหสัผา่น 

กดปุ่ม Enter หรือ Back เพื่อไปท่ีโปรแกรม Code 16  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อเปล่ียนรหัสผา่น  

แลว้กด Enter จะไดย้นิเสียง “บีบ” แลว้เลขรหัสจะกระพริบ กด Enter อีกคร้ังเพื่อบนัทึก

ขอ้มูล 

 

7. การตั้งสญัญาณเสียง (01~24 คร้ัง) 
กดปุ่ม MODE เลือกโปรแกรม P002 

1   เปิดไฟแบคไลท ์
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กดปุ่ม Enter  

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งระยะเวลาท่ีตอ้งการให้เสียงดงันาน (ตั้งไดน้านสูงสุด 99 วนิาที) ค่า

ท่ีตั้งมาจากโรงงานคือ10 วนิาที  

กด Enter อีกคร้ังเพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งชัว่โมง แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งนาที แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

กดปุ่ม  +  เพื่อเลือกวนัในสัปดาห์ท่ีตอ้งการให้เสียงดงั  

กดปุ่ม – เพื่อยกเลิกวนั  

กดปุ่ม Clear เพื่อเลือกวนัทั้งหมด  

จากนั้นกดปุ่ม  +  หรือ –  เพื่อเลือกสัญญาณเสียงตามตารางขา้งล่างน้ี แลว้กด Enter เพื่อ

บนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเลือกตั้งโปรแกรมสัญญาณเสียงล าดบัถดัไป จนครบท่ีตอ้งการ (สูงสุด 24 คร้ัง) 

 

 

 

8. การตั้งช่องพิมพเ์ขา้/ออกอตัโนมติั (01~24 คร้ัง) 
กดปุ่ม MODE เลือกโปรแกรม P003 

กดปุ่ม Enter  

 

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งชัว่โมง แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งนาที แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

กดปุ่ม  +  เพื่อเลือกวนัในสัปดาห์ท่ีตอ้งการให้โปรแกรมท างาน  

โปรแกรม ค่าท่ีตั้ง 

0001 เสียงเพลงในเคร่ือง 

0002 สัญญาณออดภายนอก 

0003 เสียงเพลงในเคร่ือง + สัญญาณออดภายนอก 



- 19 - 

กดปุ่ม – เพื่อยกเลิกวนั  

กดปุ่ม Clear เพื่อเลือกวนัทั้งหมด  

 

  

 

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งต าแหน่งช่องท่ีจะตอกบตัร (ดูตารางขา้งล่าง) 

 แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

 

จากนั้นเลือกตั้งโปรแกรมล าดบัถดัไป จนครบท่ีตอ้งการ (สูงสุด 24 คร้ัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. การตั้งสีในการพมิพ์ (01~24 คร้ัง) 
กดปุ่ม MODE เลือกโปรแกรม P004 

กดปุ่ม Enter  

 

 

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งชัว่โมง แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

กดปุ่ม  +  หรือ – เพื่อตั้งนาที แลว้กด Enter เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

ต าแหน่งช่องพิมพ ์ 0001 0002 0003 0004 0005 0006 

ช่องในบตัรตอก A.M. IN A.M. OUT P.M. IN P.M. OUT O.T. IN O.T. OUT 
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กดปุ่ม  +  เพื่อเลือกวนัในสัปดาห์ท่ีตอ้งการให้โปรแกรมท างาน  

กดปุ่ม – เพื่อยกเลิกวนั  

กดปุ่ม Clear เพื่อเลือกวนัทั้งหมด  

เคร่ืองหมายแสดงสีท่ีพิมพจ์ะปรากฏท่ีมุมล่างขวาของจอ โปรแกรมแรกจะเป็นการตั้งสีแดง 

โปรแกรมท่ี 2 ตั้งสีด า สลบักนัไป 

 

จากนั้นเลือกตั้งโปรแกรมล าดบัถดัไป จนครบท่ีตอ้งการ (สูงสุด 24 คร้ัง) 

 

10. การรีเซทเคร่ือง  

กดปุ่ม “Reset” เพื่อรีเซทเคร่ืองใหม่ทั้งหมด 

กดปุ่ม  +  & Clear & Mode (Key 1, 5, 6) พร้อมกนัเพื่อรีเซทค่าท่ีตั้งไวส้ าหรับโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งเวลาท่ีตั้ง

ไวด้ว้ย 

 

11. การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 

◎ กดปุ่ม RESET เพื่อรีเซทเคร่ืองใหม่ หากเคร่ืองไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ 

 

ปัญหา สาเหตุ การแกไ้ข 

เคร่ืองตอกบตัรไม่รับ
บตัร 

1. ไฟดบั 
2. บตัรตอกช ารุด 
3. ปลัก๊ไฟหลุด 
4. ดึงหรือดนับตัรตอก  

1. รอจนกวา่ไฟจะมา 
2. เปล่ียนบตัรใหม่ 
3. เสียบปลัก๊ให้แน่น 
4. ถอดปลัก๊ออกแลว้เสียบใหม่อีกคร้ัง 

นาฬิกาเดินเร็วหรือชา้
ไป 

1. ตั้งนาฬิกาผดิ 
2. ไฟดบัหรือไฟตก 

1. ตั้งเวลาใหม่ 
2. รีเซทเคร่ืองใหม่ 

ปัญหา สาเหตุ การแกไ้ข 

พิมพไ์ม่ชดั  
1. ใส่ตลบัผา้หมึกไม่ถูกตอ้ง 
2. ผา้หมึกหมด 

1. ใส่ตลบัผา้หมึกใหม่ให้ถูกตอ้ง 
2. เปล่ียนตลบัผา้หมึกใหม่ 

พิมพผ์ดิต าแหน่ง 

1. ตั้งเวลาเปล่ียนวนัผดิ 
2. ใชเ้คร่ืองผดิวธีิ 

1. ตั้งโปรแกรมใหม่ให้ถูกตอ้ง 
2. ใส่บตัรในช่องใส่บตัรให้เคร่ืองดึงบตัรเขา้ไปเองแลว้

รับบตัรคืนเม่ือเคร่ืองคืนบตัรออกมา อยา่ดึงหรือดนั
บตัร 

 

วนัท่ีไม่ตรง ตั้งวนัท่ีผดิ ตั้งวนัท่ีให้ถูกตอ้งใหม่ 
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12. การเปล่ียนผา้หมึก 

1.  เปิดฝาปิดดา้นบน แลว้เล่ือนสวทิซ์โหมดโปรแกรมไปทางขวา ตลบัผา้หมึกพร้อมหัวพิมพจ์ะเล่ือนมาท่ีต าแหน่งช่องท่ี 4 โดย
อตัโนมติั 

.2.  ใชน้ิ้วช้ีและน้ิวกลางดึงแกนล็อคตลบัหมึกตามรูปเขา้หาตวั ดึงคา้งไวแ้ลว้ใชอี้กมือจบัท่ี handle ดา้นบนตลบัผา้หมึกเพื่อยก
ตลบัผา้หมึกออกมา 

 

3.  ใส่ตลบัผา้หมึกใหม่โดยให้ผา้หมึกอยูร่ะหวา่งหัวพิมพ ์(printer head) กบัแผน่กั้นผา้หมึก (ribbon guide) แลว้ดนั
ตลบัหมึกให้เขา้ท่ีจนไดย้นิเสียงดงัคลิก หมุนปุ่มบนตลบัผา้หมึก (knob) ตามเขม็นาฬิกาเพือ่ให้ผา้หมึกตึง แลว้เล่ือนสวิทซ์โหมด
โปรแกรมกลบัไปทางซ้ายมือเพื่อใชง้านต่อไป 

 

 

13. ขอ้ระวงั 
1. เพื่อป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจรและไฟไหม ้อยา่วางเคร่ืองในต าแหน่งท่ีอาจโดนฝนสาดหรือมีความช้ืนสูงจดั 
2. อยา่วางเคร่ืองในท่ีท่ีถูกแสงแดดส่องถึงโดยตรง 
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14. Specifications 

ใชไ้ฟ AC220V~240V  50/60 Hz 

DC Output : 12.5V  1.5A 

กินไฟ Standby : 2 W | work 10 W 

ขนาด ประมาณ 193x123x244 มม. ( L x W x H ) 

น ้ าหนกั 2.4 กก. 

สภาพแวดลอ้มที่ใชง้าน 
-30℃~40℃ 

10%RH~80%RH 

ขนาดบตัรตอกท่ีใชไ้ด ้ 85 x 188 x 0.35 มม. ( W x L x H ) 

 

15. ขอ้ความเตือนขอ้ผิดพลาด (Error Code) 

เม่ือปรากฎขอ้ความเตือนขอ้ผิดพลาด Err1， Err2， Err3， Err4 บนหนา้จอ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการของบริษทัฯ 
Err1—ต าแหน่งพิมพ ์ข้ึน/ลง ผดิพลาด 
Err2—ต าแหน่งพิมพ ์ซ้าย/ขวา ผดิพลาด 
Err3—หน่วยความจ าภายในช ารุด 
Err4—รหัสผา่นผดิ 
 

ขอแนะน ำให้ท่ำนใช้ผำ้หมึกของแท้เพือ่ไม่ให้เกิดปัญหำกบัหวัพิมพ์ของเคร่ือง กำรเติมหมึกจะท ำให้หวัพิมพ์
ช ำรุดได้และถือว่ำอยู่นอกเหนือขอบเขตกำรรบัประกนัสินค้ำ 
 
ในกรณีทีมี่ปัญหำกำรใช้งำนหรือเคร่ืองช ำรุด กรุณำแจ้งฝ่ำยบริกำร บ.สเต็ป คอมเมอร์เชียล จ ำกดั 
1449 ถนนสขุุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กทม.10110 
โทร . 02381-2494-9    แฟ็กซ์ . 02390-2714 
 


