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1. ก่ อนเริ่ มใช้ งาน
1.1 ข้อควรระวัง
กรุ ณาอ่านและปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
เครื่องหมายข้ างล่างแสดงถึงข้ อควรระวัง, คาเตือน และข้ อควรปฏิบตั ติ า่ งๆทีป่ รากฎในคูม่ ือ

เครื่ องหมายแสดงคาเตือนถึงอันตรายที่อาจทาให้ บาดเจ็บหรื อ
เสียชีวติ หากไม่ปฏิบตั ติ ามขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง
เครื่ องหมายแสดงคาเตือนถึงอันตรายที่อาจทาให้ บาดเจ็บหรื อทา
ให้ ทรัพย์สนิ หรื อข้ อมูลที่เก็บไว้ เสียหาย
อาจทาให้ เกิดไฟฟ้ าลัดวงจร
อย่าแกะหรื อถอดประกอบเครื่ อง
ห้ ามทา
ต้ องทา
อย่าลืมถอดปลัก๊ ออกจากเต้ าเสียบ
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ห้ ามถอดเครื่องเอง อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

ห้ ามเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบต่างๆของเครื่องเอง อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้
ได้
หากเกิดสิ่งผิดปกติขึ ้น เช่น เครื่องร้ อนผิดปกติหรือมีควันหรือมีกลิ่นเหม็นไหม้ ให้ รีบถอดปลัก๊ ออก
จากเต้ าเสียบแล้ วแจ้ งฝ่ ายบริการของบริษัทฯทันที หากใช้ งานเครื่องในสภาพนันต่
้ อไปอาจทาให้ ไฟ
ไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
ใช้ ไฟ 220 โวลท์ตามที่ระบุเท่านัน้ ห้ ามนาไปต่อกับระบบจ่ายไฟนอกเหนือจากที่ระบุไว้
อย่าเสียบปลัก๊ ไฟร่วมกับเครื่องใช้ ไฟฟ้าอื่น
ห้ ามเปลี่ยนแปลงสายไฟ ถ้ าสายไฟชารุดต้ องแจ้ งฝ่ ายบริการเพื่อทาการเปลี่ยนใหม่
อย่าวางของหนักทับสายไฟ อย่าพับสายไฟ อย่าดึงสายไฟจนตึง เนื่องจากอาจทาให้ สายไฟชารุด
และเกิดอันตรายได้
หากมีสิ่งแปลกปลอม เช่นชิ ้นส่วนโลหะ, น ้า, ของเหลว ฯลฯ ตกหล่นเข้ าไปในเครื่อง ให้ ถอดปลัก๊ ไฟ
ออกทันทีและนาส่งฝ่ ายบริการเพื่อทาการตรวจสอบ หากใช้ งานเครื่องในสภาพนันต่
้ อไปอาจทาให้
ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
อย่าเสียบปลัก๊ หรือถอดปลัก๊ ในขณะทีต่ วั เปี ยกหรือมือเปี ยกน ้า อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
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อย่าวางเครื่องบนพื ้นที่เอียงหรือไม่มนั่ คง
อย่าวางสิ่งของที่ทาจากโลหะหรือภาชนะใส่น ้าที่มีน ้าบนตัวเครื่อง ถ้ าชิ ้นส่วนโลหะหรือน ้าตกหล่น
ลงไปในเครื่องอาจทาให้ ไฟฟ้าลัดวงจรได้
อย่าวางเครื่องในที่ๆชื ้นจัดหรือมีฝนเยอะมาก
ุ่
อย่าวางเครื่องใกล้ บริเวณครัวหรือเครื่องทาความชื ้น ควันน ้ามันหรือไอน ้าที่เกิดขึ ้นอาจทาให้ ไฟฟ้า
ลัดวงจรได้
อย่าดึงสายไฟเวลาถอดปลัก๊ จากเต้ าเสียบ
ไฟฟ้าลัดวงจร

ให้ จบั ที่หวั ปลัก๊ เพื่อป้องกันสายไฟชารุดซึง่ อาจทาให้

ถอดปลัก๊ ไฟก่อนทาการย้ ายเครื่องทุกครัง้
อย่าสัมผัสถูกหัวพิมพ์ เพราะอาจทาให้ เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บได้
เสียบปลัก๊ ไฟให้ สดุ การเสียบปลัก๊ ไฟทีไ่ ม่สดุ หรือหลวมอาจทาให้ ไฟไหม้ หรือไฟซ็อตได้
อย่าใส่สิ่งของอื่นใดนอกจากบัตรตอกลงในช่องตอกบัตร การกระทาเช่นนันอาจท
้
าให้ ไฟฟ้าลัดวงจร
ได้
ถ้ าเครื่องตกหรือแตกให้ ถอดปลัก๊ ออกแล้ วแจ้ งฝ่ ายบริการเพื่อทาการตรวจสอบ หากใช้ งานเครื่องใน
สภาพนันต่
้ อไปอาจทาให้ ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

การดูแลรักษาเครื่อง
ถอดปลัก๊ ไฟแล้ วใช้ ผ้าแห้ งที่สะอาดเช็ดทาความสะอาดฝุ่ นละอองและสิ่งสกปรกบนตัวเครื่อง
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2. Introduction
กรุ ณาอ่านและปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือนี้ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยในการใช้งาน
รุ่น
คุณสมบัติ
จอ LCD

ST-810

ST-710

LCD

Analogue

*

จอเข็มนาฬิกา

*

พิมพ์สองสี

*

*

เสียงสัญญาณกริ่ง

*

*

ปฏิทินอัตโนมัติ

*

*

แบตสารองไฟ

*

*

เลื่อนช่องตอกอัตโนมัติ

*

*

ต่อสัญญาณออด

*

*

หน่วยความจาข้ อมูลเวลาไฟดับ

*

*

ไฟหน้ าจอเปลี่ยนสีเวลามาสายหรือออกก่อน

*

*
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◎ อุปกรณ์ในกล่อง
เปิ ดกล่องดู ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ระบุขา้ งล่างนี้อยูค่ รบ

นาฬิกาตอกบัตร

คู่มือ

กุญแจ

ฟิ วส์ / คลิปยึดสายไฟ/ สกรู

ใช้ สกรูให้ ถกู ประเภทในการติดตังเครื
้ ่องบนผนัง
สกรูยดึ ไม้ ไม่สามารถใช้ ในการติดบนผนังปูนได้
ก่อนทาการติดตังบนผนั
้
งต้ องถอดปลัก๊ ไฟก่อน
3. ชื่อส่วนประกอบของเครื่ อง

ข้ อระวัง
การเปลี่ยนแบตเตอรี่สารองไฟที่ไม่ถกู ต้ อง อาจทาให้ เกิดการระเบิดได้
ทิ ้งแบตเตอรี่เก่าตามที่กฎหมายกาหนด
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4. หน้าที่การทางาน
(a) ปุ่ มกด

(b) หน้ าจอ LCD

ปุ่ มตั้งค่า Setting select key
+
เพิ่มค่าทีละ 1
ลดค่าทีละ 1
Enter
บันทึกค่าที่ต้งั
Back
เลื่อนกลับไปค่าก่อนหน้า
Clear
ยกเลิกค่าที่ต้ งั
Mode
เลือกฟังค์ชนั่ โปรแกรม
Program switch
เลื่อนเพื่อเลือกโหมดการทางาน / โหมดการตั้งโปรแกรม
Battery
ปิ ด / เปิ ด การทางานของแบตเตอรี่
Reset
รี เซท
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5. การตั้งค่าอย่างง่าย

(ใส่ รหัสผ่าน 1234)

เลื่อนปุ่มโหมดโปรแกรมไปด้านขวา แล้วกดปุ่ม MODE เลือก P001, P002, P003, P004
P001

P002(ตั้งเสี ยงสั ญญาณ)

P003(ตั้งช่ อนพิมพ์ เข้ าออก)

↓

↓

↓

ตั้ง ชม.

ตั้ง ชม.

↓

↓

↓

ตั้ง ชม.

ตั้ง นาที

ตั้ง นาที

↓

↓

↓

ตั้ง วัน

ตั้งวัน

↓

↓

↓
Code 00 ตั้งปี

ตั้ง สัญญาณเสียง

↓
ENTER
↓
Code 01 ตั้งเดือน

ตั้ง

↓

นาที
↓

ENTER
↓
Code 02 ตั้งวันที่
↓

ตั้งวัน

ตาแหน่ งช่ องพิมพ์

↓

0001 A.M. IN

เสี ยงเพลงในเครื่อง
เสี ยงออดภายนอก
0003 เลือกทั้งสองสั ญญาณ
0001

0002

ENTER
↓

↓

Code 03 ตั้งระบบเวลา

P004(ตั้งสี )

ENTER

0002 A.M. OUT
0003 P.M. IN
0004 P.M. OUT
0005 O.T. IN

ENTER

0006 O.T. OUT

↓

↓

ENTER

ENTER

↓
Code 04 ตั้ง ชม.
↓
ENTER →Code 05 ตั้งนาที → ENTER→Code 06 ตั้งเวลาเปลี่ยนวัน →ENTER→Code 07
ตั้งวันเริ่ มเดือน←Code 08 ตั้งวันชดเชยเวลาฤดูหนาว(ไม่ตอ้ งตั้ง)
↓
ENTER→Code 09 Start Hour/Min→ENTER →Code 10 End month/date
ENTER ←Code 11 End Hour/Min←ENTER ←End month/date
→ Code 12 ตั้งรู ปแบบพิมพ์(A) →Code 13 ตั้งรู ปแบบพิมพ์(B)
ENTER ←Code 14
→ Code 15

ตั้งตาแหน่งพิมพ์ (ขึ้น/ลง) ←
ตั้งตาแหน่งพิมพ์ (ซ้าย/ขวา) )→ENTER
ENTER ←Code 16

ตั้งบัตรรรายเดือน 00

←ENTER ←End day←ENTER ←

ตั้งรหัสผ่าน ←

←

01 ←

02

↓

↓

ENTER

ENTER

↓

↓

End day

End day

↓
ENTER
↓
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↓
ENTER
↓

Card type

Card type

01,02,03,04

01,02,03,04

↓

↓

ENTER

ENTER

6. การตั้งโปรแกรม
P001---ตั้ง ปี , เดือน, วันที่, ชม., นาที, เวลาเปลี่ยนวัน, บัตรรรายเดือน, รายสัปดาห์, วันปิ ดยอด, วันชดเชยเวลาฤดูหนาว, ตาแหน่ง
พิมพ์, รู ปแบบการพิมพ์, รหัสผ่าน
P002---ตั้งเสี ยงสัญญาณ (สู งสุ ด 24 ครั้ง)
P003---ตั้งช่องพิมพ์เข้าออก (สู งสุ ด 24 ครั้ง)
P004---ตั้งสี ในการพิมพ์ (สู งสุ ด 24 ครั้ง)
P001
สาหรับตั้งค่า

Code
00

ปี

01

เดือน

02

วันที่

03

รู ปแบบเวลา (12 / 24)

04

ชัว่ โมง

05

นาที

06

เวลาเปลี่ยนวัน

07

บัตรรายเดือน , รายสัปดาห์

08

Setting the S/W solstice start (month and day) ไม่ตอ้ งตั้ง

09

Setting the S/W solstice start (hour and minute) ไม่ตอ้ งตั้ง

10

Setting the S/W solstice end (month and day) ไม่ตอ้ งตั้ง

11

Setting the S/W solstice end (hour and minute) ไม่ตอ้ งตั้ง

12

รู ปแบบการพิมพ์ (A)

13

รู ปแบบการพิมพ์ (B)

14

ตาแหน่งพิมพ์ (ขึ้น / ลง)

15

ตาแหน่งพิมพ์ (ซ้าย / ขวา)

16

รหัสผ่าน

P002
Code
00
01~24

สาหรับตั้งค่า
ตั้งความยาวเสี ยงสัญญาณ (ค่าที่ต้ งั จากโรงงาน 10 วินาที)
ตั้งโปรแกรมเสี ยง (01~24 ครั้ง)
สามารถเลือกตั้งสัญญาณเสี ยงภายในเครื่ องหรื อสัญญาณต่อออดภายนอกหรื อทั้งสองอย่างได้
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P003
สาหรับตั้งค่า

Code
01~24

ตั้งช่องพิมพ์ เข้า / ออก (01~24 โปรแกรม)

P004
สาหรับตั้งค่า

Code
01~24

ตั้งพิมพ์ 2 สี (01~24 โปรแกรม)

การตั้งนาฬิกา
1. แหล่งจ่ายไฟ
(1) เลือกแหล่งจ่ายไฟที่มีเสถียรภาพ
(2) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าและสภาพสายไฟก่อนใช้งาน
2. ฝาปิ ดด้านบน
ใช้กุญแจเปิ ดฝาปิ ดด้านบนเมื่อจะตั้งโปรแกรมหรื อเปลี่ยนผ้าหมึก

การตั้งโปรแกรม
ก่อนตั้งโปรแกรมต้องใส่ รหัสผ่านก่อน
เข้าสู่ โหมดการตั้งโปรแกรมโดยเปิ ดฝาปิ ดด้านบนเครื่ องแล้วเลื่อนสวิทซ์โปรแกรมไปทางขวามือ
หน้าจอ LCD จะแสดงภาพ -- -- จากนั้นใส่ รหัส 1234 โดยกดปุ่ ม

+

หรื อ

กดปุ่ ม Enter เพื่อเข้าสู่ โหมดการตั้งโปรแกรม P001
ถ้าใส่ รหัสผิด หน้าจอจะขึ้น Err4 จากนั้นจะกลับไปที่หน้าจอ
-- -- อีกครั้ง
ในขณะที่หน้าจอแสดงโปรแกรม P001 ถ้ากดปุ่ ม MODE จะสามารถเลือกโปรแกรม
P001, P002, P003, P004 ได้

6.1 การตั้งปี (P001)
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 00
(เลขที่โปรแกรม 00 จะปรากฏที่มุมด้านล่างซ้ายของจอ)，
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-

แล้ว

ตัวอย่างด้านขวาแสดงเลขปี 2006 โดยตัวเลขสองหลักท้ายกระพริ บ
กดปุ่ ม + หรื อ – เพื่อตั้งปี ที่ตอ้ งการ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

6.2 การตั้งเดือน
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 01
กดปุ่ ม + หรื อ – เพื่อตั้งเดือนที่ตอ้ งการ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

6.3 การตั้งวันที่
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 02
กดปุ่ ม + หรื อ – เพื่อตั้งวันที่ที่ตอ้ งการ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

6.4 การตั้งระบบเวลา (12/24)
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 03
กดปุ่ ม + หรื อ – เพื่อตั้งระบบเวลาที่ตอ้ งการ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

6.5 การตั้งชัว่ โมง
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 04
กดปุ่ ม + หรื อ – เพื่อตั้งชัว่ โมงที่ตอ้ งการ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

6.6 การตั้งนาที
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 05
กดปุ่ ม + หรื อ – เพื่อตั้งนาทีที่ตอ้ งการ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

6.7 การตั้งเวลาเปลี่ยนวัน
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 06
กดปุ่ ม + หรื อ – เพื่อตั้งชัว่ โมงที่ตอ้ งการให้ข้ นึ วันใหม่ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล
กดปุ่ ม

+

หรื อ – เพื่อตั้งนาทีที่ตอ้ งการให้ข้ นึ วันใหม่ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล
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Weekly pay

Functions

Bottom

Card type

กดปุ่ ม

+

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

หรื อ – เพื่อตั้งชนิดบัตรที่ตอ้ งการ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

ในประเทศไทยใช้บตั รรายเดือน ท่านไม่ตอ้ งตั้งค่าในข้อนี้เนื่องจากตั้งมาจากโรงงานแล้ว
เลขรหัส

ชนิดบัตร

00

บัตรรายเดือน

01

บัตรรายสัปดาห์

02

บัตรรายปักษ์

6.8a การตั้งวันปิ ดยอดสิ้นเดือน
ในกรณีที่ต้ งั เป็ น 00, บรรทัดแรกของบัตรในหน้าวันที่ 1~15 จะเป็ นช่องว่าง
สามารถตั้งค่าได้ต้ งั แต่ 00 ถึง 31 โดยปกติบตั รรายเดือนในประเทศไทยให้ต้ งั ค่าที่ 00

6.9 การตั้งวันปิ ดยอดสาหรับบัตรรายสัปดาห์
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 07
กดปุ่ ม + หรื อ – เพื่อตั้งชนิดบัตรเป็ น 01 แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

กดปุ่ ม Clear เพื่อเลือกวันปิ ดยอด แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล
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6.8 การตั้งบัตรรายเดือน,
รายสัปดาห์
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อ
ไปที่โปรแกรม Code 07

กดปุ่ ม

+

หรื อ – เพื่อตั้งเลือกแบบบัตรที่ตอ้ งการ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

6.10 การตั้งวันปิ ดยอดสาหรับบัตรรายปั กษ์
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 07
กดปุ่ ม + หรื อ – เพื่อตั้งชนิดบัตรเป็ น 02 แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล
กดปุ่ ม Clear เพื่อเลือกวันปิ ดยอด แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล
กดปุ่ ม

+

หรื อ – เพื่อตั้งเลือกแบบบัตรที่ตอ้ งการ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

ปกติในประเทศไทยไม่มีการใช้บตั รรายสัปดาห์หรื อรายปักษ์ ท่านไม่จาเป็ นต้องตั้งค่าใดๆ

Bi-weekly pay

Functions

Bottom

Card type

Space

01

Bi-weekly pay current week

23mm

02

Bi-weekly pay second week

23mm

6.11 การตั้งวันเริ่ มชดเชย
เวลาในฤดูหนาว

03

Bi-weekly pay current week

35mm

ในประเทศไทยไม่มีการใช้งานในข้อ

04

Bi-weekly pay second week

35mm

นี้ ท่านไม่ตอ้ งตั้งค่าใดๆ

6.12 การตั้งเวลาเริ่ มชดเชยฤดูหนาว
ในประเทศไทยไม่มีการใช้งานในข้อนี้ ท่านไม่ตอ้ งตั้งค่าใดๆ
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6.13 การตั้งวันสิ้นสุดการชดเชยฤดูหนาว
ในประเทศไทยไม่มีการใช้งานในข้อนี้ ท่านไม่ตอ้ งตั้งค่าใดๆ

6.14 การตั้งเวลาสิ้นสุดการชดเชยฤดูหนาว
ในประเทศไทยไม่มีการใช้งานในข้อนี้ ท่านไม่ตอ้ งตั้งค่าใดๆ

6.15 การตั้งรู ปแบบการพิมพ์ (A)
ท่านสามารถเลือกรู ปแบบการพิมพ์ตามตารางข้างนี้โดย
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 12
แล้วกด Enter เพื่อเลือกรู ปแบบการพิมพ์ที่ตอ้ งการ
หมายเลข
1
○
2
○
3
○
4
○
1
○

รายการที่เลือก
ตรวจสอบหน้าบัตรที่จะพิมพ์
รู ปแบบการพิมพ์
การแสดงนาที
การแสดงวันในสัปดาห์

การตรวจสอบหน้าบัตร

*ระบบตรวจสอบหน้าบัตรจะทางานได้กบั บัตรตอกรายเดือนของ vertex เท่านั้น
ระบบตรวจสอบหน้าบัตร
1

ทางาน

2

ปิ ดการทางาน

ระบบตรวจสอบหน้าบัตรใช้ได้เฉพาะกับบัตรรายเดือนเท่านั้
2
○
รู ปแบบการพิมพ์

รู ปแบบการพิมพ์
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พิมพ์แบบ 24 ชัว่ โมง (0~23 ชัว่ โมง) (ตัวอย่าง: 9:00 )
พิมพ์แบบ 12 ชัว่ โมง (AM/PM ) (จะพิมพ์เส้นใต้ตวั เลขนาทีเพื่อแสดงว่าเป็ น PM.
ตัวอย่าง : 9:00 )
พิมพ์แบบ 24 ชัว่ โมงโดยพิมพ์เลข 0 หน้าตัวเลขชัว่ โมงที่เป็ นหลักเดียว (00~23 ชัว่ โมง)
(ตัวอย่าง: 09:00 )

1
2
3

3 การแสดงนาที
○

การแสดงนาที
1
2
3
4

1/60 minutes
1/100 hour A
1/100 hour B
1/10 hour

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

0
วันที่

1

2

3

4

5

6

7

English

Spanish

French

German

Italian

Japanese

Day No.1~7

6.16 การตั้งรู ปแบบการพิมพ์ (B)
ท่านสามารถเลือกรู ปแบบการพิมพ์ตามตารางข้างนี้โดย
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 13
แล้วกด Enter เพื่อเลือกรู ปแบบการพิมพ์ที่ตอ้ งการ
1 การตั้งเลื่อนตาแหน่งพิมพ์เข้า/ออก
○

1

ตั้งเลื่อนตาแหน่งพิมพ์เข้า/ออก แบบกึ่งอัตโนมัติ

2

ตั้งเลื่อนตาแหน่งพิมพ์เข้า/ออก แบบอัตโนมัติ
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8
ไม่แสดงวันที่

3

ตั้งเลื่อนตาแหน่งพิมพ์เข้า/ออก โดยกดปุ่ มเลือกเอง

1: เลื่อนตาแหน่งพิมพ์เข้า/ออก แบบกึ่งอัตโนมัติ

ท่านสามารถตอกบัตรโดยกดปุ่มเลือกช่องพิมพ์เองหรื อตอกบัตรตามตาแหน่งโปรแกรมที่ต้ งั ไว้โดยอัตโนมัติได้
ในกรณี ที่กดปุ่มเลือกช่องตอกบัตรเอง เครื่ องจะพิมพ์เวลาที่ช่องที่เลือกไว้ 10 วินาที แล้วจะกลับมาพิมพ์ที่ช่องเดิมตามที่
โปรแกรมเลื่อนช่องตั้งไว้
2: เลื่อนตาแหน่งพิมพ์เข้า/ออก แบบอัตโนมัติ

เครื่ องจะตอกบัตรให้ตามโปรแกรมเลื่อนช่องอัตโนมัติที่ต้ งั ไว้เท่านั้น ท่านไม่สามารถกดปุ่มเลือกช่องตอกเองได้
หากไม่ได้ต้ งั โปรแกรมเลื่อนช่องไว้ เครื่ องจะไม่พมิ พ์เวลาให้
3: เลื่อนตาแหน่งพิมพ์เข้า/ออก โดยกดปุ่ มเลือกเอง

เครื่ องจะตอกบัตรตามตาแหน่งปุ่มที่กดเลือกเท่านั้น
2 LCD Backlight
○

1

เปิ ดไฟแบคไลท์

6.17 การตั้งตาแหน่งพิมพ์ (ขึ้น/ลง)
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 14
กดปุ่ ม + หรื อ – เพื่อเลือกตาแหน่งพิมพ์ (0-5) แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล
ตัวเลขที่มากขึ้นจะทาให้พมิ พ์ตาแหน่งที่สูงขึ้น ตัวเลขที่นอ้ ยลงจะพิมพ์ต่าลง

6.18 การตั้งตาแหน่งพิมพ์ (ซ้าย/ขวา)
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 15
กดปุ่ ม + หรื อ – เพื่อเลือกตาแหน่งพิมพ์ (0-4) แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

6.19 เปลี่ยนรหัสผ่าน
กดปุ่ ม Enter หรื อ Back เพื่อไปที่โปรแกรม Code 16
กดปุ่ ม + หรื อ – เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน
แล้วกด Enter จะได้ยนิ เสี ยง “บีบ” แล้วเลขรหัสจะกระพริ บ กด Enter อีกครั้งเพื่อบันทึก
ข้อมูล

7. การตั้งสัญญาณเสี ยง (01~24 ครั้ง)
กดปุ่ ม MODE เลือกโปรแกรม P002
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กดปุ่ ม Enter
กดปุ่ ม

+

หรื อ – เพื่อตั้งระยะเวลาที่ตอ้ งการให้เสี ยงดังนาน (ตั้งได้นานสู งสุ ด 99 วินาที) ค่า

ที่ต้ งั มาจากโรงงานคือ10 วินาที
กด Enter อีกครั้งเพื่อบันทึกข้อมูล
กดปุ่ ม

+

หรื อ – เพื่อตั้งชัว่ โมง แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

กดปุ่ ม

+

หรื อ – เพื่อตั้งนาที แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

กดปุ่ ม

+

เพื่อเลือกวันในสัปดาห์ที่ตอ้ งการให้เสี ยงดัง

กดปุ่ ม – เพื่อยกเลิกวัน
กดปุ่ ม Clear เพื่อเลือกวันทั้งหมด
จากนั้นกดปุ่ ม
บันทึกข้อมูล

+

หรื อ – เพื่อเลือกสัญญาณเสี ยงตามตารางข้างล่างนี้ แล้วกด Enter เพื่อ

โปรแกรม

ค่าทีต่ ้ งั

0001

เสี ยงเพลงในเครื่ อง

0002

สัญญาณออดภายนอก

0003

เสี ยงเพลงในเครื่ อง + สัญญาณออดภายนอก

จากนั้นเลือกตั้งโปรแกรมสัญญาณเสี ยงลาดับถัดไป จนครบที่ตอ้ งการ (สู งสุ ด 24 ครั้ง)

8. การตั้งช่องพิมพ์เข้า/ออกอัตโนมัติ (01~24 ครั้ง)
กดปุ่ ม MODE เลือกโปรแกรม P003
กดปุ่ ม Enter
กดปุ่ ม

+

หรื อ – เพื่อตั้งชัว่ โมง แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

กดปุ่ ม

+

หรื อ – เพื่อตั้งนาที แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

กดปุ่ ม

+

เพื่อเลือกวันในสัปดาห์ที่ตอ้ งการให้โปรแกรมทางาน
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กดปุ่ ม – เพื่อยกเลิกวัน
กดปุ่ ม Clear เพื่อเลือกวันทั้งหมด

กดปุ่ ม

+

หรื อ – เพื่อตั้งตาแหน่งช่องที่จะตอกบัตร (ดูตารางข้างล่าง)

แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

ตาแหน่งช่องพิมพ์
ช่องในบัตรตอก

0001

0002

A.M. IN

A.M. OUT

0003

0004

0005

0006

P.M. IN P.M. OUT O.T. IN O.T. OUT

จากนั้นเลือกตั้งโปรแกรมลาดับถัดไป จนครบที่ตอ้ งการ (สู งสุ ด 24 ครั้ง)

9. การตั้งสีในการพิมพ์ (01~24 ครั้ง)
กดปุ่ ม MODE เลือกโปรแกรม P004
กดปุ่ ม Enter

กดปุ่ ม

+

หรื อ – เพื่อตั้งชัว่ โมง แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

กดปุ่ ม

+

หรื อ – เพื่อตั้งนาที แล้วกด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล
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กดปุ่ ม + เพื่อเลือกวันในสัปดาห์ที่ตอ้ งการให้โปรแกรมทางาน
กดปุ่ ม – เพื่อยกเลิกวัน
กดปุ่ ม Clear เพื่อเลือกวันทั้งหมด
เครื่ องหมายแสดงสี ที่พิมพ์จะปรากฏที่มุมล่างขวาของจอ โปรแกรมแรกจะเป็ นการตั้งสี แดง
โปรแกรมที่ 2 ตั้งสี ดา สลับกันไป
จากนั้นเลือกตั้งโปรแกรมลาดับถัดไป จนครบที่ตอ้ งการ (สู งสุ ด 24 ครั้ง)

10. การรีเซทเครื่อง
กดปุ่ ม “Reset” เพื่อรี เซทเครื่ องใหม่ท้ งั หมด
กดปุ่ ม

+

& Clear & Mode (Key 1, 5, 6) พร้อมกันเพื่อรี เซทค่าที่ต้ งั ไว้สาหรับโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งเวลาที่ต้ งั

ไว้ดว้ ย

11. การแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น
◎ กดปุ่ ม RESET เพื่อรี เซทเครื่ องใหม่ หากเครื่ องไม่สามารถทางานได้ตามปกติ
ปัญหา

สาเหตุ

การแก้ไข

1.
2.
3.
เครื่ องตอกบัตรไม่รับ 4.
บัตร

ไฟดับ
บัตรตอกชารุ ด
ปลัก๊ ไฟหลุด
ดึงหรื อดันบัตรตอก

1.
2.
3.
4.

รอจนกว่าไฟจะมา
เปลี่ยนบัตรใหม่
เสี ยบปลัก๊ ให้แน่ น
ถอดปลัก๊ ออกแล้วเสี ยบใหม่อีกครั้ง

นาฬิกาเดินเร็ วหรื อช้า 1.
ไป
2.

ตั้งนาฬิกาผิด
ไฟดับหรื อไฟตก

1.
2.

ตั้งเวลาใหม่
รี เซทเครื่ องใหม่

ปัญหา
พิมพ์ไม่ชดั

พิมพ์ผดิ ตาแหน่ง
วันที่ไม่ตรง

สาเหตุ
1.
2.
1.
2.

การแก้ไข

ใส่ ตลับผ้าหมึกไม่ถูกต้อง
ผ้าหมึกหมด
ตั้งเวลาเปลี่ยนวันผิด
ใช้เครื่ องผิดวิธี

1. ใส่ ตลับผ้าหมึกใหม่ให้ถูกต้อง
2. เปลี่ยนตลับผ้าหมึกใหม่
1. ตั้งโปรแกรมใหม่ให้ถูกต้อง
2. ใส่ บตั รในช่องใส่ บตั รให้เครื่ องดึงบัตรเข้าไปเองแล้ว
รับบัตรคืนเมื่อเครื่ องคืนบัตรออกมา อย่าดึงหรื อดัน
บัตร

ตั้งวันที่ผดิ

ตั้งวันที่ให้ถูกต้องใหม่
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12. การเปลี่ยนผ้าหมึก
เปิ ดฝาปิ ดด้านบน แล้วเลื่อนสวิทซ์โหมดโปรแกรมไปทางขวา ตลับผ้าหมึกพร้อมหัวพิมพ์จะเลื่อนมาที่ตาแหน่งช่องที่ 4 โดย
อัตโนมัติ
.2. ใช้นิ้วชี้และนิ้ วกลางดึงแกนล็อคตลับหมึกตามรู ปเข้าหาตัว ดึงค้างไว้แล้วใช้อีกมือจับที่ handle ด้านบนตลับผ้าหมึกเพื่อยก
ตลับผ้าหมึกออกมา
1.

3. ใส่ ตลับผ้าหมึกใหม่โดยให้ผา้ หมึกอยูร่ ะหว่างหัวพิมพ์ (printer head) กับแผ่นกั้นผ้าหมึก (ribbon guide) แล้วดัน
ตลับหมึกให้เข้าที่จนได้ยนิ เสี ยงดังคลิก หมุนปุ่ มบนตลับผ้าหมึก (knob) ตามเข็มนาฬิกาเพือ่ ให้ผา้ หมึกตึง แล้วเลื่อนสวิทซ์โหมด
โปรแกรมกลับไปทางซ้ายมือเพื่อใช้งานต่อไป

13. ข้อระวัง
1. เพื่อป้ องกันไฟฟ้ าลัดวงจรและไฟไหม้ อย่าวางเครื่ องในตาแหน่งที่อาจโดนฝนสาดหรื อมีความชื้นสู งจัด
2. อย่าวางเครื่ องในที่ที่ถูกแสงแดดส่ องถึงโดยตรง
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14. Specifications

กินไฟ

AC220V~240V 50/60 Hz
DC Output : 12.5V 1.5A
Standby : 2 W | work 10 W

ขนาด

ประมาณ 193x123x244 มม. ( L x W x H )

น้ าหนัก

2.4 กก.

ใช้ไฟ

-30℃~40℃

สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
ขนาดบัตรตอกที่ใช้ได้

10%RH~80%RH
85 x 188 x 0.35 มม. ( W x L x H )

15. ข้อความเตือนข้อผิดพลาด (Error Code)
เมื่อปรากฎข้อความเตือนข้อผิดพลาด Err1， Err2， Err3， Err4 บนหน้าจอ กรุ ณาติดต่อฝ่ ายบริ การของบริ ษทั ฯ
Err1—ตาแหน่งพิมพ์ ขึ้น/ลง ผิดพลาด
Err2—ตาแหน่งพิมพ์ ซ้าย/ขวา ผิดพลาด
Err3—หน่วยความจาภายในชารุ ด
Err4—รหัสผ่านผิด

ขอแนะนำให้ท่ำนใช้ผำ้ หมึกของแท้เพือ่ ไม่ให้เกิ ดปั ญหำกับหัวพิมพ์ของเครื ่อง
ชำรุดได้และถื อว่ำอยู่นอกเหนือขอบเขตกำรรับประกันสิ นค้ำ

กำรเติ มหมึกจะทำให้หวั พิมพ์

ในกรณีทีม่ ีปัญหำกำรใช้งำนหรื อเครื ่องชำรุด กรุณำแจ้งฝ่ ำยบริ กำร บ.สเต็ป คอมเมอร์ เชียล จำกัด
1449 ถนนสุขุมวิ ท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กทม.10110
โทร . 02381-2494-9
แฟ็ กซ์ . 02390-2714
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