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1. เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของทาน 
อุปกรณรักษาความปลอดภยั DSC ของทานถูกออกแบบมาใหยดืหยุนและสะดวกสบายท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได กรุณา
อานคูมือใหละเอียดและรับคําแนะนําจากชางผูติดต้ังเกี่ยวกับการใชงานระบบและอุปกรณเพิ่มเติม โดยทุกคนท่ีใช
ระบบนี้ควรไดรับคําแนะนําในการใชงานเหมือนกนั ควรใสขอมูลตางๆ ลงใน “ขอมูลตางๆ ของระบบ” รวมท้ังขอมูล
ของโซน และรหัสรักษาความปลอดภัยและเก็บคูมือนีใ้นท่ีๆ ปลอดภัยเพื่อท่ีจะสามารถนํามาใชงานไดในอนาคต  

1.1 การตรวจจับอัคคีภัย 
อุปกรณรักษาความปลอดภยันี้สามารถตอกับอุปกรณตรวจจับอัคคีภัย เชน อุปกรณตรวจจับควัน และสามารถเตือนเม่ือ
อุปกรณตรวจจับทํางาน การตรวจจับอัคคีภยัท่ีดีควรมีจํานวนอุปกรณตรวจจับท่ีเพียงพอเหมาะสมกับสถานท่ีนั้นๆ 
อุปกรณตางๆ จะตองถูกติดต้ังใหถูกตองตามมาตรฐาน N.F.P.A. standard # 74. (N.F.P.A., Battery March Party 
Quincey MA 02269) พิจารณาออกแบบทางหนีไฟ ตามคูมือนี้เพื่อเปนแนวทาง 

1.2 ตัวตรวจจับคารบอนมอนออกไซด 
อุปกรณตรวจจับชนิดนีจ้ะทําหนาท่ีตรวจจบัแกสคารบอนมอนออกไซดซ่ึงมีอัตรายถึงชีวิตและมีสัญญาณเตือนท่ีตัว
ตรวจจับเม่ือมีการตรวจจับได อานรายละเอียดเพิ่มเติมในคูมือเลมนี้ 

1.3 การทดสอบ 
เพื่อประกนัวาระบบทํางานปกติถูกตองตามท่ีออกแบบไว คุณควรจะทดสอบทุกสัปดาห โดยทําตามหัวขอ “การ
ทดสอบระบบ” ในคูมือเลมนี้ ถาระบบไมทํางานตามท่ีออกแบบไว ใหติดตอบริษัทผูติดต้ังเพื่อทําการแกไข 

1.4 การแจงเหตุ 
ระบบนี้สามารถสงสัญญาณเตือนภัย, รายงานปญหาตาง ๆ และแจงเหตุฉุกเฉินผานสายโทรศัพทไปท่ีศูนยรับแจงเหตุ 
ถาคุณทําใหสัญญาณเตือนภยัถูกสงออกไปโดยไมเจตนากรุณาโทรแจงไปท่ีศูนยรับแจงเหตุทันที เพื่อปองกันการเขามา
ระงับเหตุโดยไมจําเปน  
หมายเหตุ  การแจงเหตุจะใชงานไดเม่ือมีการโปรแกรมจากชางผูชํานาญงานการแจงเหตุจะถูกหนวงเวลา 30 วินาทีโดย
ระบบ ซ่ึงสามารถยกเลิกหรือโปรแกรมเพ่ิมเวลาเปน 45วนิาที จากชางผูชํานาญงาน 
1.5 การบํารุงรักษา 
ในการใชงานปกติ ระบบตองการบํารุงรักษานอยมากโดยมีขอสําคัญดังตอไปนี ้

 หามลางอุปกรณรักษาความปลอดภัยหรือเช็ดดวยผาเปยก ควรใชผาแหงหรือบิดผาใหหมาดกอนเช็ด 
 ทางบริษัท DSC แนะนําใหทานเปล่ียนแบตเตอรร่ีสํารองทุกๆ 3-5 ป (ควรเปล่ียนใหมอยาดัดแปลงแกไข) 
 สําหรับอุปกรณอ่ืนๆในระบบ เชน อุปกรณตรวจจับ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือของอุปกรณนั้นๆ 

1.6 การทํางานท่ัวไปของระบบ 
ระบบความปลอดภัยของคุณประกอบดวยตูควบคุมท่ีมีปุมกดในตัวและอุปกรณตรวจจับตางๆ โดยระบบจะถูกติดต้ังท่ี
บริเวณทางเขา/ออกหลัก ระบบประกอบดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแบตเตอร่ีสํารองเก็บอยูภายใน 
หมายเหตุ  การบํารุงรักษาระบบควรทําโดยผูติดต้ังหรือผูใหบริการที่ชํานาญเทานั้น 
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2. การควบคุมและแสดงผล 
 

 
3. การเลือกภาษาของคียแพด 
ภาษาท่ีแสดงบนหนาจอของคียแพดสามารถเปล่ียนไดดงันี้ 
1. โดยการกดปุมลูกศร  คางไวท้ังสองปุมพรอมกัน 
2.  กดปุมลูกศร  เล่ือนดูภาษาท่ีตองการ 
3.  กดปุมลูกศร  เพื่อเลือกภาษาท่ีตองการ 

4. การเปดระบบและปดระบบรักษาความปลอดภัย  

4.1 เปดระบบเมื่ออยูในบาน (Stay Arming)  
การเปิดระบบเม่ืออยู่ในบา้น โซนภายในบานจะถูกยกเลิกการทํางาน(เชนอุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหว) และระบบ
จะทํางานเฉพาะโซนรอบบาน(เชน ประตูและหนาตาง) ดงันั้นทานสามารถจะอยูในบานไดในขณะที่เปดระบบอยู  
ปดอุปกรณตรวจจับท้ังหมด (ไมเคล่ือนไหวและปดประตู-หนาตางทุกบาน) ไฟ “Ready” () จะติด  
กดปุ่ ม Stay ( ) คา้งไว ้ 2 วินาที และ/หรือ ใ ส่รหสัรักษาความปลอดภยั หรือทาบคียแท็ก และอยาออกจากพ้ืนท่ี

ปองกัน ระหวางท่ีระบบเร่ิมทํางาน (หนวงเวลาขาออก) ไฟ Armed ( ) และไฟ “Ready” () จะติด คียแ์พดจะร้องบี๊บ
ทุกๆ  3 วินาที เม่ือหมดเวลาหน่วงขาออก ระบบจะถูกเปิดและไฟ “Ready” () จะดบั, ไฟ “Armed” ( ) จะติดคา้งอยู่
และคียแ์พดจะเงียบ ไฟ “Armed” ( ) จะติด และหนา้จอแสดงขอ้ความแจง้เตือนการยกเลิกโซน ระบบจะยกเลิกการ
ทาํงานของโซนภายในบา้นอตัโนมติั 

ไฟแสดงสถานะ 
        Ready 
        Armed 

         Trouble 
        Power

< > สําหรับเล่ือนตําแหนงท่ีตองการตามตัวเลือกจอ LCD  
ขนาด 2x16 ตัวอักษร 

ปุมสําหรับเล่ือน 
 
 

ปุมแจงเหตุอัคคีภัย 
ปุมขอความชวยเหลือ 

ปุมแจงเหตุบุกรุก 

ปุมสําหรับเลือก 
ปุมสําหรับยอนกลับ

ปุมคําส่ังตางๆ 
เปดระบบเมื่ออยูในบาน   
เปดระบบเมื่อออกจากบาน   

เปดปดเสียงกระด่ิงเตือน  
การปดโซน (Bypass)  
ออกจากระบบอยางรวดเร็ว  
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4.2 การเปดระบบในโหมดกลางคืน (Night Arming) 
การเปดระบบในโหมดกลางคืนเม่ือระบบทํางานในโหมดมีคนอยูในบาน ใหทานกดปุม  ท่ีคียแพดโซน
ภายในท้ังหมดจะทํางานยกเวนอุปกรณตรวจจับท่ีถูกกําหนดใหเปนโซนกลางคืน 
โซนกลางคืนจะทํางานตอนเปดระบบเม่ือออกจากบานเทานั้น  ทานจะถูกจํากดัการเขาพื้นท่ีปองกันท่ีไมไดถูก
กําหนดใหเปนโซนกลางคืนเม่ือระบบทํางานแบบเต็มระบบ ทานตองแนใจวาชางติดต้ังโปรแกรมอุปกรณตรวจจับท่ี
ทานตองการใหเปนโซนกลางคืนถูกตอง 
เม่ือโซนภายในบานทํางาน(จากการกดปุม  ท่ีคียแพด) ทานจะตองกดรหัสรักษาความปลอดภยัเพื่อปด
ระบบกอนหากทานตองการเขาสูพื้นท่ีปองกันท่ีไมไดถูกกําหนดใหเปนโซนกลางคืน 

4.3 การเปดระบบโดยไมมีเสียงหนวงเวลา (Silent Exit Delay) 
ถาระบบถูกเปดโดยการกดปุม Stay (  ) หรือเปดระบบโดยไมหนวงเวลาขาเขา ( และกดรหัสรักษา
ความปลอดภยั) เสียงหนวงเวลาขาออกจะถูกปด 

4.4 การเปดระบบเมื่อออกจากบาน (Away Arming) 
ปดอุปกรณตรวจจับท้ังหมด (ไมเคล่ือนไหวและปดประตู-หนาตางทุกบาน) ไฟ “Ready” () จะติด แตถาไฟ “Ready” 
ดับ ระบบจะไมสามารถเปดไดควรตรวจดูประตูหนาตางวาปดสนิททุกบานหรือไม และอุปกรณตรวจจับการเคล่ือน-
ไหวหยดุทํางานหรือยังโดยไฟ “Ready” จะเปนไฟแสดงวาโซนทุกโซนเรียบรอยและระบบพรอมท่ีจะเปดระบบ 
การเปดระบบใหกดปุม Away ( ) คางไว 2 วินาที และ/หรือ ใสรหัสรักษาความปลอดภัย, ทาบคียแท็ก, หรือกด 

 โดยจะมีเสียงปบท่ีคียแพดเม่ือกดรหัสแตละหลัก ถาใสรหัสไมเรียบรอยคียแพดจะรองดัง 1 วนิาที แกไข

โดยกด  และใสรหัสใหมอีกคร้ัง เม่ือใสรหัสถูกตองคียแพดจะรองบ๊ีบส้ัน 1 คร้ัง และไฟ Armed ( ) และไฟ 
“Ready”() จะติดใหทานออกจากบริเวณน้ันทางประตูท่ีต้ังหนวงเวลาไว ระบบจะหนวงเวลาตามท่ีกําหนดไว โดยจะ
มีเสียงบ๊ีบท่ีคียแพดเตือนใหทานออกจากบริเวณนั้นโดยไมเกดิ Alarm เม่ือหมดเวลาหนวงขาออก ไฟท่ีคียแพดทุกดวง

จะดับ ยกเวนไฟ “Armed” ( ) ระบบจะถูกเปดเวลาหนวงขาออกสามารถต้ังไดโดยบริษัทผูติดต้ัง ทานสามารถยกเลิก
การเปดระบบโดยการกดรหสัของทานหรือทาบคียแท็ก 
ทานสามารถเปด/ปดระบบไดโดยใชรีโมทไรสายหรือทาบคียแท็ก ดูรายละเอียดจากหัวขอการโปรแกรมคียแท็ก และ
การใชงานรีโมทแบบ 2 Way (WT4989, WT8989) 
การเปดระบบแบบนี้โซนภายในบานและโซนรอบบานท้ังหมดจะทํางาน ถามีโซนใดโซนหน่ึงถูกบุกรุกระบบจะเขาสู
สภาวะ Alarm วิธีการเปดระบบแบบนี้ ทําโดยกดรหสัรักษาความปลอดภัยและออกจากบานทางประตูท่ีต้ังหนวงเวลา
เอาไว ระบบจะเช็ความีการออกไปเรียบรอยแลว เม่ือหมดเวลาหนวงขาออกระบบจะถูกเปดอยางสมบูรณ 
ถาระบบอยูในสภาวะพรอมท่ีจะเปดระบบไฟ “Ready” () จะติด  

4.5 ออกจากพ้ืนท่ีอยางรวดเร็ว(Quick Exit) 
ถาทานตองการออกจากพ้ืนท่ีปองกันระหวางท่ีระบบถูกเปดอยู ทานจะตองใชฟงกช่ันออกจากพ้ืนท่ีอยางรวดเร็ว 

(Quick Exit) เพื่อหลีกเล่ียงการปดระบบและเปดระบบใหม โดยกดปุม  คางไว 2 วนิาที หรือกด   
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ทานจะมีเวลา 2 นาทีเพื่อออกจากพืน้ท่ีปองกันระหวางนีท้านสามารถเปดปดไดเฉพาะโซนหนวงเวลาเทานั้น เม่ือประตู
ถูกปดเวลาหนวงจะถูกยกเลิกทันที ถาทานตองการใชฟงกช่ันนี้ ควรปรึกษากับบริษัทผูติดต้ัง 

4.6 เสียงกระดิ่ง/ไซเรนดังหลังจากเปดระบบเมื่อออกจากบาน (Away Arming) 
เสียงเตือนเมื่อการออกไมเรียบรอย (Audible Exit Fault) 
เพื่อลดการเกดิ Alarm โดยไมเจตนาเม่ือมีการออกจากพ้ืนท่ีปองกันอยางไมสมบูรณเนื่องจากไมทันเวลาหนวงขาออก
หรือปดประตูไมสนิท ถามีการโปรแกรมไวระบบจะแจงใหทานทราบ 2 อยางคือ คียแพดจะรองดังยาวตอเนื่อง และ
กระดิ่งหรือไซเรนจะรองทันทีหลังจากหมดเวลาหนวงขาออก ถาเกิดเหตุการณนี้ข้ึนใหทานทําตามข้ันตอนตอไปนี้ 
1. กลับเขามายังพื้นท่ีปองกัน 
2. ใสรหัสเพื่อปดระบบโดยทานจะตองทํากอนหมดเวลาหนวงขาเขา 
3. ทําการเปดระบบใหมอีกคร้ังหนึ่ง และตองแนใจวาประตูเขาออกถูกปดเรียบรอยแลว 
 

การเปดระบบผิดพลาด (Arming Error) 
เม่ือระบบไมสามารถเปดไดคียแพดจะมีเสียงรองปบยาว ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือระบบยังไมพรอมทํางาน (เชน หนาตางถูก
เปด), หรือใสรหัสไมถูกตอง หากเกิดเหตุการณเชนนี้ทานตองแนใจวาอุปกรณตรวจจับทุกตัวถูกปด จากนัน้กดปุม 

และพยายามเปดระบบอีกคร้ังหนึ่ง กรุณาติดตอผูใหบริการหากทานไมสามารถเปดระบบไดจากสาเหตุอ่ืน 

4.7 การปดระบบ (Disarming/ Turning Off /Unsetting) 
กดรหัสรักษาความปลอดภยัท่ีคียแพดเพื่อปดระบบไดตลอดเวลาท่ีระบบถูกเปดอยู คียแพดจะรองเตือนใหปดระบบเม่ือ
ทานเขาสูภายในบานทางประตูท่ีหนวงเวลาไว ถาเขาประตูอ่ืนท่ีไมไดหนวงเวลาไวระบบจะ Alarm ทันที กดรหัสรักษา
ความปลอดภยัท่ีคียแพดไฟ “Armed” จะดับและคียแพดจะหยดุรอง ถาใสรหัสผิดใหทําการใสรหสัอีกคร้ัง และจะตอง
กดรหัสเรียบรอยกอนหมดเวลาหนวงขาเขา ถาไมกดรหัสใหเสร็จภายในเวลาหนวงขาเขา ระบบจะ Alarm เวลาหนวงขา
เขาสามารถเปล่ียนไดโดยบริษัทผูติดต้ัง 
การเปดระบบผิดพลาด (Disarming Error) 
ถาทานกดรหสัไมถูกตอง ระบบจะไมถูกปดและคียแพดจะมีเสียงรองปบยาว2วินาที ใหทานกดปุม และพยายาม
ปดระบบอีกคร้ังหนึ่ง 

 
4.8 การเปดและปดระบบดวยรีโมท 
ระบบสามารถเปดและ/หรือปดโดยใชอุปกรณควบคุมระยะไกล(รีโมทไรสาย) เม่ือเปดระบบโดยกดปุมเปดระบบท่ี
รีโมทไรสายระบบจะตอบรับคําส่ังโดยมีเสียงไซเรนรองส้ันๆ 1 คร้ัง (ถาโปรแกรมไว) และเม่ือปดระบบโดยกดปุมปด
ระบบท่ีรีโมทไรสายระบบจะตอบรับคําส่ังโดยมีเสียงไซเรนรองส้ันๆ 2 คร้ัง (ถาโปรแกรมไว) หรือมีเสียงไซเรนรอง
ส้ันๆ 3 คร้ังถาเกิดอะลามข้ึนระหวางท่ีเปดระบบ ซ่ึงถาหากทานสามารถไมทราบสาเหตุของการเกดิอะลามทานตองเขา
พื้นท่ีปองกันดวยความระวัง 
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5. ปุมฉุกเฉิน (Emergency Keys) 
กดปุม        คางไวพรอมกนั 2 วินาทีเพื่อแจงเหตุอัคคีภยั, ขอความชวยเหลือ, แจงเหตุบุกรุก  
โดยจะมีเสียงตอบรับท่ีคียแพดเม่ือสงสัญญาณเขาศูนยรับแจงเหตุสําเร็จ ซ่ึงจะมีเสียงดังท่ีไซเรนดวยหรือไมข้ึนอยูกับ
การโปรแกรมโดยชางติดต้ัง 
หมายเหตุ: ปุมแจงเหตุอัคคีภยัสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยชางติดต้ัง 
หมายเหตุ: ปุมแจงเหตุขอความชวยเหลือไมไดมีวัตถุประสงคท่ีจะใชสําหรับแจงขอความชวยเหลือดานพยาบาล 

 
6. เสียงของสัญญาณเตือนภัย 
ระบบจะมีเสียงเตือน 3 แบบดังตอไปนี ้
เสียงดังยาวตอเนื่อง = เสียงเตือนเม่ือเกดิเหตุบุกรุก 

เสียงดังเปนชวงๆ = เสียงเตือนเม่ือเกิดอัคคีภัย 
บ๊ีบ 4 คร้ังทุกๆ 5 วินาที = เสียงเตือนเม่ือตัวตรวจจับคารบอนมอนออกไซดทํางาน 
 

6.1 เสียงเตือนเมื่อเกิดเหตุบุกรุก 

ถาเกิดเหตุบุกรุกกระด่ิงหรือไซเรน จะดังยาวตอเนื่อง ทานสามารถปดเสียงไดโดยกดรหัสรักษาความปลอดภัย 
หากทานไมแนใจสาเหตุของการเกิด Alarm หรือถาสัญญาณเตือนเกิดข้ึนโดยเหตุบังเอิญ ใหติดตอศูนยรักษาความ
ปลอดภัยของคุณเพื่อหลีกเล่ียงการเขามาตรวจสอบโดยไมจําเปน 
 

6.2 เสียงเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย 

ถาระบบติดต้ังอุปกรณตรวจจับอัคคีภัยเม่ือเกิดเหตุจะเกดิเสียงดังเปนชวงๆ ใหรีบออกจากบริเวณน้ันทันที  
ถาสัญญาณเตือนเกิดข้ึนโดยเหตุบังเอิญ (เชน ควันจากการทําอาหาร, ไอน้ําจากหองอาบน้ํา, ฯลฯ),  
กดรหัสรักษาความปลอดภยัของคุณเพื่อปดเสียงสัญญาณ โทรแจงศูนยรักษาความปลอดภัยของคุณเพื่อหลีกเล่ียงการ
เขามาตรวจสอบโดยไมจําเปน สอบถามขอมูลกับบริษัทติดต้ังของคุณถาระบบของคุณไดถูกติดต้ังอุปกรณตรวจจับ
อัคคีภัยไว การรีเซตอุปกรณตรวจจับใหดูรายละเอียดในหัวขอ “การรีเซตอุปกรณตรวจจับควัน” 
หมายเหตุ  ถาเกิดเหตุการณ Alarm ตางๆ พรอมกันระบบจะเตือนการเกิดอัคคีภยักอนเสมอ  

6.3 เสียงเตือนเมื่อตัวตรวจจับคารบอนมอนออกไซดทํางาน 

เม่ือตัวตรวจจับทํางาน แสดงวามีแกสคารบอนมอนออกไซดซ่ึงมีอัตรายถึงชีวิตอยู ระหวางท่ีระบบมีสัญญาณเตือน ไฟ
สีแดงที่ตัวตรวจจับจะกระพริบถ่ีพรอมกับมีเสียงบัซเซอรรองเร็วๆ 4 คร้ังทุกๆ 5 วินาที เม่ือมีสัญญาณเตือนใหทํา
ดังตอไปนี ้

1. ปดเสียงสัญญาณ 
2. เรียกหนวยฉุกเฉินหรือเจาหนาท่ีดับเพลิง 
3. รีบออกไปภายนอกทันทีหรือเปดประตู-หนาตาง 
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7. การใชงานฟงกช่ัน 2-Way/1-Way Audio (เฉพาะรุน SCW9057) 
8. การต้ังวันที่และเวลาของระบบ 

เราสามารถตั้งเวลาของระบบโดยกด  ตามดวยรหัสหลัก
แลวใชปุม เพื่อเล่ือนดูหวัขอการต้ังเวลาจากเมนู แลวกด 

เพื่อเลือกใสช่ัวโมงและนาทีในแบบ 24 ช่ัวโมง (00.00-23.59) [4 
หลัก] ตามดวยวันท่ี โดยใส เดือน, วันท่ี และ ป ตามลําดับ [6 หลัก] แลวกด เพื่อออกจากโปรแกรม ถาทานเห็น
ขอความ “Loss of Clock” ในเมนู Trouble ทานสามารถต้ังวันเวลาโดยกดปุม ไดโดยตรงจากเมนนูี ้
หมายเหตุ  บริษัทผูติดต้ังอาจจะต้ังใหวนัท่ีและเวลาแสดงบนหนาจอดังนั้นกอนจะเปดระบบใหผูใชกด [#] เพื่อลบ
หนาจอกอน 
 

9. การปดโซน (Bypass) 
การปดโซนจะถูกใชเม่ือมีความตองการที่จะผานเขาไปในพ้ืนท่ีปองกนัระหวางท่ีเปดระบบอยู หรือเม่ือโซนมีปญหา
แลวมีการซอมแซมโซนนั้น การปดโซนจะทําใหโซนน้ันไมเกิด Alarm การปดโซนจะทําใหการปองกันความปลอดภัย
ลดลง ถาคุณปดโซนท่ีไดรับความเสียหายเนื่องจากสายหรืออุปกรณชํารุด กรุณาเรียกชางมากทําการแกไขทันทีเพื่อให
ระบบกลับมาทํางานเหมือนเดิม ทานไมสามารถปดโซนไดขณะท่ีมีการเปดระบบอยู การปดโซนจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
เม่ือปดระบบ และทานจะตองปดโซนใหมกอนท่ีจะเปดระบบคร้ังตอไป 
หมายเหตุ: สําหรับเหตุผลดานความปลอดภัย, ผูติดตัง้ของคุณไดโปรแกรมระบบเพื่อปองกันคุณจากการปดโซนใน 
พื้นท่ีสําคัญ (เชน อุปกรณตรวจจับอัคคีภัย) 
 

การปดโซน 
ขณะการปดโซนจะตองปดระบบ แลวทําตามดังตอไปนี้ 

 1. กด  เพื่อเขาสูการเลือกฟงกช่ันใชงาน หนาจอจะแสดงตามรูปดานซาย 
2. กด  หรือ  เพื่อเลือกการปดโซน 

 

3. แลวใสรหัสรักษาความปลอดภัยถาระบบของทานมีการโปรแกรมไว 
 

4. กดปุมลูกศร [< >] เพื่อเลือกโซนท่ีตองการปดแลวกด  เพื่อปดโซน
หรือใสหมายเลขโซน 2 หลัก (01 ถึง 64) 

 ออกจากการปดโซนและเขาสูสภาวะปกติโดยการกดปุม [#] 
การยกเลิกการปดโซนท้ังหมด 
1. กด  [ใสรหัสรักษาความปลอดภัย](ถาโปรแกรมไว) 
2. กด  
3. กด เพื่อกลับสูสภาวะเตรียมพรอม 

Press (*) for< > 
Zone Bypass 

Enter Your 
Access Code 

Scroll to 
Bypass Zones
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เรียกปดโซนท่ีเคยถูกปดคร้ังลาสุดท้ังหมด  
1. กด  [ใสรหัสรักษาความปลอดภัย](ถาโปรแกรมไว) 
2. กด  
3. กด เพื่อกลับสูสภาวะเตรียมพรอม 
 
9.1 การปดโซนเปนกลุม 
 
การบันทึกโซนตองการปดเปนกลุม 
1. กด  [รหัสรักษาความปลอดภยั](ถาโปรแกรมไว) 
2. เลือกโซนท่ีตองการปดเปนกลุม 
3. กด  ระบบจะเก็บบันทึกโซนท่ีถูกปดไวท้ังหมด 
4. กด เพื่อกลับสูสภาวะเตรียมพรอม 
 
การเรียกใชโซนท่ีถูกบันทึก 
1. กด  [รหัสรักษาความปลอดภยั](ถาโปรแกรมไว) 
2. กด  ระบบจะปดโซนท่ีเก็บบันทึกไวท้ังหมด 
3. กด เพื่อกลับสูสภาวะเตรียมพรอม 
หมายเหต ุ ขณะเปดระบบไมสามารถปดโซนได และเม่ือปดระบบโซนท่ีถูกปดไวจะกลับมาทํางานเหมือนเดิม และใน
กรณีท่ีใชรหัสในการปดโซน การบักทึกโซนท่ีถูกปด จะใชไดเฉพาะรหัสหลักและรหัส Supervisory เทานั้น 

 
10. การดูปญหาท่ีเกิดกับระบบ (Trouble) 
ตูควบคุมจะทําการตรวจสอบปญหาตาง ๆ  ของระบบตลอดเวลา ถาระบบมีปญหาคียแพดจะรองบ๊ีบทุก 10 วินาที จนกวา
จะมีการกดปุมใด ๆ ท่ีคียแพด 
หมายเหตุ:  ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับระบบจะทําใหการรักษาความปลอดภยัของระบบลดนอยลงกวาปกติ กรุณาตดิตอบริษัท
ผูตดิตัง้มาแกไขทันที 
 
การดูปญหาท่ีเกิดกับระบบ: 

เม่ือเกิดปญหาขึ้นกับระบบไฟ “Trouble”  จะติดและคียแพดจะมีเสียงบ๊ีบทุกๆ 10 วินาที กดปุม เพือ่ปดเสียง

รอง กด ดูชนดิของปญหาท่ีเกิดข้ึน ไฟ “Trouble” จะกระพริบ ใหปุมลูกศร  ปญหานั้นจะ
ถูกแสดงตามขอความดังตอไปนี้  
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ขอความ ชนิดของปญหา 
Alternate Communicator 
Trouble 

ซิมการดถูกล็อครหัส,จีเอสเอ็มมีปญหา,ระบบเน็ตเวิรกมีปญหา,ศูนยรับแจงเหตุมีปญหา,
การตั้งคา SMS ผิดพลาด กด  เพื่อดูปญหาที่เกิดข้ึน 

Service Required  
(Press [1] for more 
information) 

ตองเรียกบริษทัผูติดต้ังมาแกไข ใหกด [1] เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
 Low Battery : แบตเตอร่ีออน  
 System Trouble : ระบบเกิดปญหาหรือไมสามารถติดตอกับอุปกรณตรวจจับได 
 System Tamper : มีการเปดฝาหลังตูควบคุม 
 RF Jam detected : ตรวจพบคล่ืนวิทยุรบกวนเกิน 20 วนิาที 

Loss of AC Power ไฟเล้ียงระบบดับ โดยระบบจะยังทํางานตอไปไดโดยใชพลังงานจากแบตเตอร่ีสํารอง 
Telephone Line Fault สายโทรศัพทมีปญหาถูกตัดสายสัญญาณ 
Failure to Communicate เคร่ืองไมสามารถสงขอมูลกับศูนยรับแจงเหตุได 
Module/Sensor Fault อุปกรณไรสาย มีปญหากด  เพื่อดูอุปกรณท่ีมีปญหา 
Module/Sensor Tamper อุปกรณไรสาย ถูกเปดฝา กด  เพื่อดูอุปกรณท่ีมีปญหา 
Module/Sensor Low 
Battery 

แบตเตอร่ีของอุปกรณไรสายออน กด  เพือ่ดูรายละเอียดตามขางลางนี้ 
- เม่ือกดปุม  คร้ังท่ี 1 ระบบจะแสดงโซนท่ีแบตเตอร่ีออน 
- เม่ือกดปุม  คร้ังท่ี 2 ระบบจะแสดงหมายเลขของปุมกดไรสายท่ีแบตเตอร่ีออน 

Loss of Time & Date ยังไมต้ังเวลาใหระบบ ใหดหูัวขอ “การตั้งวันท่ีและเวลาของระบบ” หรือกดปุม  
หนาจอไมแสดงผล/ไม
ตอบรับการส่ังงาน 

แบตเตอร่ีของคียแพดหมด 

ข้ึนขอความวา “Panel 
Response Not Received”  

คียแพดไมสามารถติดตอกับตูควบคุมได หรือมีคล่ืนวิทยุรบกวน 

กดปุม เม่ือออกจากการดูปญหาของระบบจะเขาสูสภาวะเตรียมพรอม 

 
11. สัญญาณแจงเหตุในหนวยความจํา 
เม่ือสัญญาณแจงเหตุเกิดข้ึน, หนวยความจาํหรือตัวบอกสถานะของระบบ (และตัวบอกสถานะการเกิดอัคคีภยั, ถาถูกใช
งาน) จะถูกแสดง การที่จะดูอุปกรณตรวจจับตัวไหนวาทําใหเกิดสัญญาณแจงเหตุ ใหกด สําหรับคียแพด
ของระบบ ใหใชปุมลูกศร เพือ่ดูโซนท่ีมีสัญญาณแจงเหตุเกิดข้ึน กดปุม เพื่อออก การลบสัญญาณแจง
เหตุในหนวยความจําใหทําการเปดและปดระบบ เม่ือสัญญาณแจงเหตุเกิดข้ึนระหวางเปดระบบ คียแพดจะแสดงวามี
สัญญาณแจงเหตุในหนวยความจําหลังจากปดระบบ แสดงวาอาจมีผูบุกรุกอยูในพื้นท่ีปองกัน 
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12. เสียงกระดิ่ง 
เม่ือใชฟงกช่ันนี้คียแพดจะมีเสียงเม่ือเปดประตูหรือหนาตาง ฟงกช่ันนี้จะใชเม่ือมีการโปรแกรมจากบริษัทผูติดต้ัง การ
เปดปดเสียงกระด่ิงเตือนเปดประตูหรือหนาตางใหกดปุม  คางไว 2 วนิาทีหรือกด   

 
13. รหัสรักษาความปลอดภัย 
ทานสามารถโปรแกรมรหัสใชงานไดสูงสุดถึง 16 รหัส ถามีการใชงานรีโมทไรสาย (Key Fobs) รีโมทตัวท่ี 1 จะถูก
โปรแกรมรวมกับรหัสใชงานท่ี 1 ถารหสัใชงานท่ี 1 มีการโปรแกรม รหัสใชงานท่ี 1-16 จะถูกเก็บขอมูลการใชงาน
รวมกับคียแทกและรีโมทตัวท่ี 1-16 ตามลําดับดวย  
1. ปดระบบ (ถาระบบถูกเปดอยู) 
2. กดปุม  ตามดวยรหัสหลัก ไฟ Program หรือ System จะกระพริบและไฟ Armed ( ) จะติด 
3. ใสลําดับของรหสัท่ีตองการโปรแกรม 2 หลัก (เชน 06 สําหรับรหัสใชงานลําดับท่ี 6; ใส 40 สําหรับรหัสหลัก) ใหใช
ปุมลูกศร เพื่อเล่ือนหารหัสท่ีตองการและกดปุม  เพื่อเลือก  

4. ใสรหัสใชงานใหม 4 หรือ 6 หลัก หรือกดปุม  เพื่อลบรหัส เม่ือโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว ใสลําดับของรหัส
อ่ืนๆท่ีตองการหรือกดปุม เพื่อออก  
รหัสสามารถกําหนดคุณสมบัติในการใชงานเชน ปดโซน, รหัสฉุกเฉิน, ผูดูแลระบบ, ส่ังงานทางโทรศัพท, หรือใช
งานคร้ังเดียว 
สําหรับคียแพดรุน WT5500P ทานสามารถโปรแกรมคียแทกตอจากโปรแกรมรหัสทันที การลบคียแท็กจะตองลบ
รหัสใชงานกอน แลวโปรแกรมรหัสเขาไปใหมถาตองการใชงานตอ 

 
13.1 รหัสรักษาความปลอดภัยตางๆ 
รหัสใชงานท่ัวไป – รหัสใชงานลําดับท่ี 1-16 
รหัสนี้สามารถใชเปด-ปดระบบ และสามารถตั้งใหปดโซนไดในกรณท่ีีโปรแกรมใหมีการใสรหสัเม่ือปดโซน  
รหัสหลัก – รหัสใชงานลําดบัท่ี 40 
รหัสนี้สามารถใชต้ังรหัสใชงานไดทุกรหสั รวมท้ังกําหนดคุณสมบัติตางๆของรหัสดวย สามารถกําหนดคุณสมบัติของ
รหัสนี้ไดตามหัวขอถัดไปยกเวนต้ังเปนรหัสฉุกเฉิน(ขอ2) และรหัสใชงานคร้ังเดยีว(ขอ8) โดยสามารถกําหนดใหไม
สามารถเปล่ียนรหัสหลักไดโดยการโปรแกรม  เม่ือใชตัวเลือกนีจ้ะสามารถแกไขไดโดยชางผูติดต้ังเทานั้น 
รหัสฉุกเฉิน 
รหัสฉุกเฉินจะใชงานเหมือนกับรหัสใชงานท่ัวไปแตจะสงรายงานเขาศูนยดวย กําหนดจากคุณสมบัติของรหัสใชงาน 
หมายเหตุ รหัสฉุกเฉินไมสามารถใชงานในฟงกชั่น [*][5],[*][6],หรือ[*][8] และไมสามารถตัง้เหมือนกับรหัสใชงานอ่ืน
หรือคลายกับรหัสอ่ืนเชน “รหัสอ่ืน+/-1” ได 
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รหัสสําหรับผูดูแลระบบ 
รหัสนี้สามารถโปรแกรมรหัสใชงานท่ัวไปและรหัสฉุกเฉินรวมท้ังการกําหนดคุณสมบัติของรหัสดวย 
รหัสสําหรับใชเปด-ปดระบบเพียงคร้ังเดียว (รหัสชั่วคราว) 
รหัสนี้จะอนุญาตใชงานระบบไดช่ัวคราวในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ในชวงระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ผูใชรหัสช่ัวคราวสามารถ
ปดระบบไดคร้ังเดียว โดยผูใชช่ัวคราวสามารถเปดระบบไดโดยไมจํากัดจํานวนคร้ัง 
หมายเหตุ : รหัสฉุกเฉินไมสามารถใชในเมนู [*] [5], [*] [6] หรือ [*] [8] 
หมายเหตุ : รหัสใชงานจะไมสามารถต้ังซํ้ากันหรือใกลเคียงกันเปน “รหัส + / - 1” ได 

13.2 การกําหนดคุณสมบัติของรหัสใชงาน 
1. คุณลักษณะที่เร่ิมตนของรหัสใชงานใหมจะมีคุณลักษณะของรหัสท่ีใชในการปอนไมวาจะเปนรหัสใหมหรือรหัสท่ีมี
อยูจะถูกโปรแกรม 
2. รหัสใชงานหลัก(ลําดับท่ี40)คุณสมบัติท่ี 3 ถูกเปดใชเปนคุณสมบัติเร่ิมแรก 
 

13.3 การกําหนดคุณสมบัติการใชงานเบื้องตน(ของทุกรหัสยกเวนรหัสชาง) 
 เปด/ปดระบบ - รหัสใชงานทุกรหัสสามารถเปดปดระบบไดตามพารติช่ันท่ีกําหนด 
 ควบคุมเอาทพุท ([*][7][1], และ [*][7][2]) – ถาการส่ังงานเอาทพทุถูกกําหนดใหใสรหัส ทานสามารถส่ังงาน

เอาทพุทไดโดยกด [*][7][1-2][รหัสใชงาน] 
 การกําหนดคณุสมบัติการใชงานของรหัส ([*] [5] [รหัสหลัก] [9] [ใสลําดับของรหัสใชงาน]) มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

ตัวเลข คณุสมบัต ิ ตัวเลข คุณสมบัต ิ
1 รหัสสําหรับผูดูแลระบบ 5-6 สําหรับใชในอนาคต
2 รหัสฉุกเฉิน 7 มีเสียงไซเรนรองส้ัน ๆเม่ือมีการเปด/ปดระบบ
3 สามารถปดโซน (Bypass) ได 8 เปนรหัสสําหรับใชงานเพียงคร้ังเดียว (รหสัช่ัวคราว)
4 ส่ังงานทางโทรศัพท  

13.4 คุณสมบตัิการสามารถปดโซน (Bypass) ได 
คุณสมบัตินี้ชวยใหผูใชสามารถปดโซนดวยตนเอง ถาตองใชรหัสผานในการปดโซน 
 

13.5 คุณสมบตัิการสั่งงานทางโทรศัพท 
คุณสมบัตินี้ชวยใหผูใชกําหนดรหัสส่ังงานทางโทรศัพทหรือทางขอความส้ัน SMS  
 

13.6 การตั้งใหมีเสียงรองท่ีไซเรนส้ันๆเมื่อมีการเปด/ปดระบบ 
คุณสมบัตินี้ถูกใชเพื่อใหมีเสียงรองท่ีไซเรนส้ันๆเม่ือมีการเปด/ปดระบบ รีโมทไรสายและรหัสใชงานสามารถ
กําหนดใหมีเสียงรองท่ีไซเรนส้ันๆเม่ือมีการเปด/ปดระบบ ใหสอบถามขอมูลกับบริษัทผูติดต้ังสําหรับการใชงาน
คุณสมบัตินี้  
NOTE: รหัสหลักไมสามารถกําหนดใหมีเสียงรองท่ีไซเรนส้ันๆเมื่อมีการเปด/ปดระบบได แตสามารถกําหนดรหัสอ่ืน
ใหใชคุณสมบตัินี้ได 



คูมือการใชงานระบบสัญญาณเตือนภัยไรสาย   MPASSA 
 

13

13.7 การลบรหัสใชงาน 
การลบรหัส, เลือกลําดับของรหัสและใสเคร่ืองหมาย  ในหลักแรก เม่ือใส  ระบบจะลบรหัสทันทีและจะ
รอรับลําดับของรหัสอ่ืนตอไป 
 

14. การโปรแกรม Proximity Tag – คียแท็ก (PT4/PT8) 
เคร่ืองอานคียแท็กจะใชไดเฉพาะคียแพดรุน WT5500P ดูท่ีสต๊ิกเกอรดานบนของคียแพดเพื่อยืนยนัรุนท่ีคุณมี 
 

การโปรแกรมคียแท็ก 

1. ใส [*] [5] [รหัสหลัก] เพือ่เขาสูโหมดโปรแกรมสําหรับรหัสผูใช 
2. เล่ือนไปท่ีรหัสผูใชท่ีตองการ (01-16 หรือ 40 สําหรับรหัสหลัก) แลวกด [*] 
3. ปอนท่ีรหัสท่ีตองการ 4 หรือ 6 หลัก ขอความตอไปนีจ้ะแสดงผลหลังจากปอนรหัสผูใชแลว: 
 
 
 

4. ทาบคียแท็กใกลตําแหนงสําหรับอานแท็ก ( ) ท่ีดานซายของจอแสดงผล เพื่อท่ีจะกําหนดใหใชกับรหัสผูใช
ขอความตอไปนี้จะแสดง: 
 
 
 

5. หากพยายามท่ีจะกําหนดคียแท็กไปยังรหัสผูใชท่ีมีคียแท็กอยู ขอความตอไปนี้จะแสดง: 
 
 
 

การเลือกรหัสผูใชอ่ืนหรือลบรหัสผูใชท่ีมีคียแท็กอยูและโปรแกรมคียแท็กใหม ใหยอนกลับไปยังข้ันตอนท่ี 2 อีกคร้ัง 
หมายเหตุ : เม่ือตองการออกจากโหมดโปรแกรมกด [#] 

การลบรหัสผูใชงาน / คียแท็ก 

ใส [*] [5] [รหัสหลัก] เลือกรหัสผูใชท่ีตองการ ใส [*] เพื่อลบรหัสผูใชงานและคียแท็กท่ีเกีย่วของ คียแพดจะแสดง
หมายเลขผูใช (เชน 01) ดวยตัวอักษร"P"ถารหัสผูใชท่ีมีการโปรแกรมอยู และตัวอักษร"T"ถารหัสและคียแท็กมีการ
โปรแกรมอยู 
หมายเหตุ : รหัสผูใชงานท่ี 40 ของรหสัหลักไมสามารถลบได; การพยายามท่ีจะลบรหัสผูใชนี้จะเปนการลบคียแท็ก
เทานั้น คียแท็กจะตองโปรแกรมใหมอีกคร้ังกอนท่ีจะสามารถใชงานไดอีกคร้ัง 

การใชงานคียแท็ก 

1. ทาบคียแท็กใกลตําแหนงสําหรับอานแท็ก ( ) ท่ีดานซายของจอแสดงผล เพื่อท่ีจะเปด/ปดระบบของคุณ เม่ือระบบ
ถูกเปด ขอความตอไปนี้จะแสดง : 
 

Present Tag or 
Press # to Exit 

Tag Enrolled
Successfully 

Duplicate 
Tag/User Code 

Exit Delay in
Progress 
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2. เม่ือระบบถูกปด ขอความตอไปนี้จะแสดง: 
 
 
3. หากมีความพยายามท่ีจะใชงานคียแท็กท่ียังไมไดโปรแกรม จะมีเสียงบ๊ีบยาวเตือนและขอความตอไปนี้จะแสดง: 
 
 
 
ยอนกลับไปยงัข้ันตอนท่ี 1 สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวธีิการโปรแกรมคียแท็ก 
คําเตือน : เก็บคียแท็กใหพนจากมือเดก็เล็ก 
วัสดุท่ีเกีย่วกับผลิตภัณฑนี้ (แบตเตอร่ีลิเธียมอ่ืน ๆ) จะตองนํามารีไซเคิลตามกฎระเบียบขอบังคับในแตละทองถ่ิน 
 
15. ฟงกชัน่คําส่ังตางๆของผูใชงาน 
เม่ืออยูในสถานะปดระบบ กดปุม  [รหัสหลัก] หรือ  [รหัสใชงาน] ถาถูกโปรแกรมไวโดยชาง
ติดต้ัง เพื่อเขาสูโหมดคําส่ังของผูใชงาน (เชน กด[5]เพื่อรอรับการดาวนโหลดจากคอมพิวเตอร) 
คําส่ัง ถูกใชตามรายการตางๆของรหัสหลักของระบบตอไปนี ้
[1] Time and Date - ตัง้เวลาและวันท่ี 
ใสเวลา 4 หลักในแบบ 24 ช่ัวโมง (HH-MM) ใสคาต้ังแต 00-00 ถึง 23-59  
ใสวันท่ี 6 หลักในแบบ เดือน-วนัท่ี-ป ค.ศ. (MM-DD-YY) 
[2] - [3] สําหรับใชในอนาคต 
[4] System Test - ทดสอบระบบ 
ไซเรน(กระดิ่ง) จะดัง 4 วินาที (สัญญาณเสียงไซเรนจะดังปานกลาง 2 วินาทีและดังเต็มท่ีอีก 2 วินาที) หลอดไฟแสดงผล
และหนาจอแสดงผลทั้งหมดจะติด และการติดตอส่ือสารจะถูกทดสอบโดยการทดสอบนี้จะทดสอบการทํางานของ
แบตเตอร่ีสํารองดวย 
[5] Enable DLS / Allow Remote System Service - การรอรับการดาวนโหลดจากคอมพิวเตอร 
ถามีการโปรแกรมไว, เม่ือชางติดต้ังระบบของทานตองการรับหรือสงขอมูลกับระบบรักษาความปลอดภัยของทาน ชาง
ติดต้ังสามารถทําไดโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรหมุนโทรศัพทมายังระบบรักษาความปลอดภัยของทาน ทานสามารถ
กําหนดใหระบบรอรับการดาวนโหลดจากคียแพดโดยใชชวงเวลาในการอนุญาต 6 ช่ัวโมงหลังจากนัน้ระบบจะไม
อนุญาตใหมีการดาวนโหลดอีกจนกวาจะมีการใชงานฟงกช่ันนี้อีกคร้ัง 
[6] User Call-up - ส่ังใหระบบดาวนโหลดไปยังคอมพวิเตอร 
ถามีการโปรแกรมไว,ผูใชสามารถส่ังใหระบบหมุนโทรศัพทเพื่อดาวนโหลดไปยังคอมพิวเตอรตามหมายเลขโทรศัพท
ท่ีมีการโปรแกรมไวลวงหนา 
[7] สําหรับใชในอนาคต 

System Disarmed 

Invalid Tag 
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[8] User Walk Test – การเดินทดสอบระบบ ดูรายละเอียดในหวัขอท่ี 20.2 การเดินทดสอบระบบ 
[9] Late to Open Enable/Disable - คุณลักษณะน้ีใชเปดหรือปดการแจงเตือนเม่ือปดระบบลาชากวาเวลาท่ีโปรแกรม
ไวในคําส่ังท่ี [0] 
[0] Late to Open Time of Day - คุณลักษณะนี้ใชต้ังเวลาการแจงเตือนเม่ือปดระบบลาชาในคําส่ังท่ี [9] 
หมายเหตุ: ดูรายละเอียดในหัวขอ “การแจงเตือนเม่ือปดระบบลาชา” 

15.1 การปรบัความสวาง/ปรับความคมชัด 

สามารถเลือกปรับความสวางพื้นหลังได 4 ระดับ และความคมชัดได 10 ระดับ โดยมีวิธีดังตอไปนี ้
1. กด  [รหัสหลัก] 
2. กดปุมลูกศร เพื่อเลือกการปรับความสวางหรือความคมชัด(‘Brightness Control’หรือ‘Contrast Control’) 
3. กดปุม เพื่อเลือกฟงกช่ันท่ีตองการ 
4. ใชปุมลูกศร  เปนตัวเลือกปรับระดับความสวางพื้นหลังหรือความคมชัด 
5. กดปุม เม่ือตองการออก  

15.2 การต้ังโทนเสียงของคียแพด 
ระบบสามารถเลือกปรับโทนเสียงไดถึง 21 ระดับ โดยมีวิธีดังตอไปนี ้
1. กด [รหัสหลัก] 
2. กดปุมลูกศร  เพื่อเลือกการปรับระดับโทนเสียง “Buzzer Control” 
3. กดปุม  เพื่อเลือกฟงกช่ันท่ีตองการ 
4. ใชปุมลูกศร  เปนตัวเลือกปรับระดับโทนเสียงท้ัง 21 ระดับ 
5. กดปุม เม่ือตองการออก  

15.3 การดูเหตุการณยอนหลัง 
ตูควบคุมจะเกบ็เหตุการณซ่ึงเกิดข้ึนกับระบบท่ีผานมาลาสุด 128 เหตุการณ ทานสามารถดูเหตุการณไดดังตอไปนี้ 
1. กด [รหัสหลัก] 
2. ใหเลือกฟงกช่ัน “View Event Buffer” กดปุม  เพื่อเลือก 
3. คียแพดจะแสดงลําดับเหตุการณ, พารติช่ัน, เวลาและวนัท่ีของเหตุการณ กดปุม  เพื่อเลือกดูระหวางขอมูล
และรายละเอียดของเหตุการณ  
4. กดปุมลูกศร  เพื่อเลือกดูเหตุการณท้ังหมดในระบบ 
5. กดปุม เม่ือตองการออกจากการดูเหตุการณ 
 

16. การเปลีย่นหมายเลขโทรศัพทสําหรับสงขอความสัน้ SMS 
หัวขอนี้เปนการเปล่ียนหมายเลขโทรศัพทสําหรับสงขอความส้ัน SMS ซ่ึงทานสามารถทําไดดังตอไปนี ้
1. กด [รหัสหลัก] 
2. ใหกดปุมลูกศร  เพื่อเล่ือนไปยังฟงกช่ัน “SMS Programing prompt” ตามรูป 
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3. กดปุม  เพื่อเลือกเปล่ียนหมายเลขโทรศัพทสําหรับสงขอความส้ัน จากนั้นหนาจอจะแสดงขอความ 
   "P" หมายถึงหมายเลขโทรศัพทท่ีมีการโปรแกรมแลว 

 
 หากตองการดหูมายเลขโทรศัพทมือถือ ใหกดปุมลูกศร  เพื่อเล่ือนไปยงัขอความตอไปนี้ 

 
จากนั้นกดปุม  เพื่อดูหมายเลข 
 

4. กดปุม  เพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพทท่ี 1 หมายเลขโทรศัพท 26 หลักจะแสดงท่ีหนาจอ ดังตอไปนี ้
X = 1 ถึง 5 (หรือ 1 ถึง 8 สําหรับขอความส้ัน) เพื่อแสดงหมายเลข
โทรศัพทท่ีโปรแกรมไว (เชน X = 1 สําหรับโทรศัพทหมายเลข 1) 

5. โปรแกรมหมายเลขโทรศัพทใหมหรือลบหมายเลขโทรศัพทท่ีมีอยูดังตอไปนี ้
• การปอนหมายเลขโทรศัพทใหม (เชน 0818889999) เร่ิมตนใสหมายเลขของคุณท่ี F ตัวแรก (หลังจากตัว D) ดู
ดานลาง 
 
 
• การลบหมายเลขโทรศัพทท่ีมีอยูแทนท่ีตัวอักษร D ดวยตัวอักษร F โดยการกดปุม [*] [6] [*] แลวกด # เพื่อออก 
หมายเลขโทรศัพทนี้จะถูกลบ 
 
 

6. ใชปุม  เพื่อเล่ือนไปยังหมายเลขโทรศัพทอ่ืนท่ีจะโปรแกรม 
7. ทําซํ้าจากข้ันตอนท่ี 4 เพื่อปอนหมายเลขโทรศัพทเพิ่มเติม กดปุม เม่ือตองการออกจากการโปรแกรม 

 

17. แจงเตือนเมื่อปดระบบลาชา 
คุณลกัษณะน้ีช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บทราบว่าระบบเตือนภยัของพวกเขาไม่ถูกปิดระบบตามเวลาท่ีโปรแกรมไวใ้นแต่ละวนั 
หมายเหตุ : คุณสมบติัน้ีจะใชง้านร่วมกบัศูนยรั์บแจง้เหตุเพ่ือทาํการแจง้ใหก้บัผูใ้ชง้าน ตรวจสอบกบัช่างติดตั้งเม่ือเปิด
ใชง้านฟังกช์ัน่น้ี 
[9] Late to Open Enable/Disable - เปดหรือปดการแจงเตือนเมื่อปดระบบลาชา 
คุณลกัษณะน้ีใชเ้ปิดหรือปิดการแจง้เตือนเม่ือปิดระบบล่าชา้กว่าเวลาท่ีโปรแกรมไวใ้นคาํสัง่ท่ี [0] 
มนัมกัจะใชใ้นการติดตามเด็กหลงัเลิกโรงเรียน ตวัอย่างเช่นถา้พ่อแม่ผูป้กครองเลิกงานและกลบับา้นตอน 17.00 น. และ
เด็กกลบับา้นตอน16:00 น.อาจจะโปรแกรมตั้งเวลาตอน 4:15 น. หากระบบไม่ไดถู้กปิดตามเวลาท่ีตั้งไว ้  การแจง้เตือน

Select Option < > 
SMS Programming 

Press (*) for < > 
Phone No.1  P 

Press (*) for < > 
Cell Phone No. 

DFFFFFFFFFFFFFFF 
FFFFFFFFFFFFPH#X 

D0818889999FFFFF 
FFFFFFFFFFFFPH#1 

F0818889999FFFFF 
FFFFFFFFFFFFPH#1 
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จะถูกส่งไปยงัศูนยรั์กษาความปลอดภยั คียแ์พดจะแสดงขอ้ความ  “Late to Open Enable” และมีเสียงบี๊บ 3 คร้ัง ถา้มีการ
กดปุ่ ม [9] ภายในเมนูคาํสัง่ของผูใ้ชง้าน เม่ือคุณลกัษณะน้ีถูกปิดอยู่ และคียแ์พดจะแสดงขอ้ความ  “Late to Open is 
Disabled”  และมีเสียงบี๊บยาว 1 คร้ัง เม่ือมีการกดปุ่ ม [9] ภายในเมนูคาํสัง่ของผูใ้ชง้าน เม่ือคุณลกัษณะน้ีถูกเปิดใชง้าน
อยู่  
  

[0] Late to Open Time of Day - ต้ังเวลาการแจงเตือนเม่ือปดระบบลาชา 
คุณลกัษณะน้ีใชต้ั้งเวลาการแจง้เตือนเม่ือปิดระบบล่าชา้ท่ีถูกเปิดใชใ้นคาํสัง่ท่ี [9] ฟงกชันนีใ้ชโปรแกรมเวลาแจงเตือน
เม่ือปดระบบลาชาของวันท้ัง 7 วันในสัปดาห 
• คาท่ีถูกตองสําหรับการต้ังคาเวลาคือ 00:00 – 23:59 
• การใ ส่ค่า 99:99 จะเป็นปดการใชงานคุณลักษณะน้ีของวัน 
• หลังจากกด   [รหัสหลัก]  จะมีเสียงเตือนและมีขอความ “Press (*) for < > Sunday” แสดงบนหนาจอ
คียแพด 
• กดปุม  เล่ือนไปทางขวาจะแสดงวันของสัปดาหจากวนัอาทิตยถึงวนัเสาร ระหวางอยูในเมนูปอนเลข 1-7 เพื่อ
เลือกวันต้ังแตวันอาทิตยถึงวนัเสารตามลําดับ 
• หากมีการกด  เพื่อเลือกวันของสัปดาห จะไมมีเสียงบ๊ีบและหนาจอคียแพดจะแสดง “Set 24hr Time” “Enter 
HH:MM 9999” หากมีการกด  จากเมนนูี้ ผูใชจะกลับไปสูเมนูกอนหนานี ้
• หากระบบเตือนภัยท่ีถูกเปดในโหมดใด ๆ เม่ือเวลาแจงเตือนเม่ือปดระบบลาชาตรงกับเวลาของวนั การแจงเตือนเม่ือ
ปดระบบลาชาจะถูกเก็บบันทึกเปนขอมูลยอนหลัง และมีการสงรายงานไปยังศูนยรับแจงเหตุ 

 
18. การสงขอความสัน้แจงเหตุ (SMS) 
การสงขอความส้ันแจงเหต ุ จะเกิดข้ึนเม่ือระบบควบคุมสงขอความส้ันใหกับผูใชสําหรับแจงเหตุแตละเหตุการณท่ีเกิด
ข้ึนกับระบบ โดยสามารถสงขอความไดสูงสุด 32 ตัวอักษร 
การสั่งงานผานขอความสั้น ทําใหผูใชสามารถสงขอความตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ) ไปยังแผงควบคุมและดําเนินการตั้ง
คาของฟงกช่ันบนแผงควบคุม มีคําส่ังท่ีกําหนดไวลวงหนา 12 คําส่ัง สําหรับขอความที่ผูใชสามารถสงไปท่ีแผงควบคุม 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีหัวขอดานลาง 

18.1 ขั้นตอนการสงขอความส้ันแจงเหตุ 
ระบบควบคุมจะสงขอความแจงเหตุทุกเหตุการณท่ีระบบสามารถสงได ซ่ึงสามารถโปรแกรมโดยชางติดต้ังผานทางคีย
แพดหรือคอมพิวเตอรโดยขอความจะเปนภาษาอังกฤษ  
สามารถสงขอความได 8 หมายเลขที่รองรับการสงขอความ ซ่ึงสามารถโปรแกรมโดยผูใชงานผานเมนู [*][6][รหัส
หลัก] ดูรายละเอียดในหวัขอ “การเปล่ียนหมายเลขโทรศัพทสําหรับสงขอความแจงเหตุ” 

18.2 ขั้นตอนการส่ังงานผานขอความส้ัน 
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คุณลักษณะนีจ้ะชวยใหคุณสามารถเช่ือมตอกับระบบรักษาความปลอดภัยของคุณและควบคุมระบบจากระยะไกลผาน
ทางการสงขอความส้ัน 
1. เลือกคําส่ังท่ีตองการใชส่ังงานระบบ โปรดดูคูมืออางอิงสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกบัวิธีการปอนขอความท่ีตองการ 
รายการตอไปนี้เปนตัวอยางของคําส่ังใชได 

คําส่ัง  
• stay arm : เปดระบบแบบอยูในบาน • activate command output 2: เปดเอาทพุท 2 
• away arm: เปดระบบแบบออกจากบาน • deactivate command output 1: ปดเอาทพุท 1 
• disarm: ปดระบบ • deactivate command output 2: ปดเอาทพุท 2 
• bypass : ปดโซน •status request: ยกเลิกการปดโซน 
• unbypass : ยกเลิกการปดโซน • alarm memory request:ดูการแจงเหตุในหนวยความจํา
• activate command output 1 : เปดเอาทพุท 1 • help (list of available commands) :ดูรายการคําส่ัง

หมายเหตุ:  ขอความเร่ิมตน ท่ีใชในการดําเนินการแตละเหตุการณสามารถแกไขเปล่ียนแปลงโดยชางติดต้ังของคุณ 
2. สงขอความส้ันท่ีประกอบดวยขอความคําส่ัง, ชองวาง, ขอความขยาย (ถาจําเปน) ชองวาง, และรหัสใชงาน 4 หลัก

หรือ 6 หลัก (เชน“Stay arm”(คําส่ัง)<space>“2234”(รหัสใชงาน)) และสงไปยังหมายเลขโทรศัพทของชุดควบคุม 
3. ชุดควบคุมจะเปรียบเทียบหมายเลขโทรศัพทท่ีเขามากบัหมายเลขโทรศัพทในรายการสําหรับสงขอความในระบบ 
4. ชุดควบคุมจะตรวจสอบขอความและดาํเนินการตามคําส่ัง 
5. เม่ือดําเนินการเสร็จส้ินแลวชุดควบคุมจะสงขอความตอบกลับวา “function successful” ยอนกลับไปยังผูใช ถาคําส่ัง

หรือรหัสใชงานไมถูกตองทานจะไดรับขอความตอบกลับวา “function successful” 
หมายเหตุ : “ระบบล็อก” เปนเวลาหนึ่งช่ัวโมงเกิดข้ึนจากการใสรหัสใชงานท่ีไมถูกตองมากเกินไป หากคุณพยายามท่ี
จะสงขอความสั้น(SMS) เม่ือมีเหตุการณนี้เกิดข้ึน คุณจะไดรับขอความตอบกลับวา “function failed” 

18.3 การสง SMS เพ่ือแสดงบนหนาจอคียแพดของคุณ 
นอกเหนือไปจากการส่ังงานระบบผาน SMS แลว คุณยังสามารถสงขอความ SMS เพื่อใหแสดงผลบนหนาจอคียแพด
ของคุณจากโทรศัพทมือถือโดยใชคําส่ัง “keypad message” เม่ือขอความของคุณปรากฏบนหนาจอคียแพดจะมีเสียงรอง
เตือนดังตอเนือ่ง 10 วินาที ขอความนี้จะแสดงคางไวจนกวาคุณจะกดปุมใด ๆ เพื่อลางหนาจอแสดงผล จํานวนการกด
ปุมท่ีใชในการลบขอความดังกลาวข้ึนอยูกบัการโปรแกรมโดยชางติดต้ังของคุณ ข้ันตอนการสง SMS เพื่อแสดงบน
หนาจอคียแพดของคุณ: 
1. พิมพขอความ Keypad Message<เวนวรรค>1<เวนวรรค><รหัสผูใช><เวนวรรค><ขอความของคุณ> 
2. สงขอความไปยังหมายเลขโทรศัพทมือถือของชุดควบคุม 
หมายเหตุ: หนาจอคียแพดสามารถแสดงไดสูงสุด 32 ตัวอักษร 
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19. รีโมทไรสายแบบสองทาง (WT4989, WT8989) 

รีโมทไรสายแบบสองทางส่ือสารโดยตรงกับแผงควบคุม สามารถทํางานไดหลายฟงกช่ันท่ีคียแพดแบบไรสายทํางาน
ได โปรดดูคูมือการใชงานรีโมทไรสายแบบสองทาง WT4989/8989 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
รีโมทไรสายแบบสองทาง WT4989 และ WT8989 มีปุมส่ังงาน 4 ปุม ต้ังโปรแกรมการทํางานได 6 คําส่ัง แตละไอคอน
ท่ีจอแสดงผลสามารถแสดงสถานะของระบบโดยใชการแสดงผลรวมกนั 7 ไอคอนและมีเสียงรองเตือนภายใน 
ยกเวนกรณีท่ีผูใชงานกําหนดเองโดยปกติบริษัทติดต้ังจะโปรแกรมฟงกช่ันของปุมตางๆใหส่ังงานดงันี้ 
 

19.1 การใชงานปุมกดตางๆ 

          Status Request - กดปุมนี้เปนเวลา 1 วินาทีเพื่อดสูถานะของระบบผานทางหนาจอ แอลซีดไีอคอน 

         Stay Arming - กดเพื่อเปดระบบแบบอยูบานโซนรอบบานท้ังหมดจะทํางานแตโซนภายในบานจะไมทํางาน 

           Away Arming - กดเพื่อเปดระบบของทานโซนท้ังหมดท้ังภายในและภายนอกบานจะทํางาน 

             Disarm - กดเพ่ือปดระบบของทาน 

             Panic Alarm - กดปุมท้ังสองคางไวพรอมกันเปนเวลา 3 วนิาทีเพื่อแจงเหตุบุกรุก 

 ส่ังงานเอาทพทุ 1 – กดปุมท้ังสองคางไวพรอมกันเปนเวลา 3 วินาทีเพือ่เปดใชงานเอาทพุทไดต้ังไว 

 ส่ังงานเอาทพทุ 2 - กดปุมท้ังสองคางไวพรอมกันเปนเวลา 3 วินาทีเพือ่เปดใชงานเอาทพุทไดต้ังไว 
 

19.2 สัญลักษณไอคอนแสดงผลของ WT4989/WT8989 
ตารางสรุปสถานะท่ีสามารถแสดงบนหนาจอแอลซีดีของ WT4989/WT8989 LCD: 

ไอคอนแสดงผล (S=ติดคาง, F=กระพริบ)  

       (S) ระบบมีปญหา         (S) มีสัญญาณแจงเหตุในหนวยความจํา 

       (F) ปุมกดถูกล็อค         (F) มีสัญญาณแจงเหตุ 

             (S) ระบบถูกปด        (F) เปดระบบแบบไมอยูบานและไมหนวงเวลา 

           (S) เปดระบบแบบไมอยูบาน        (F) เปดระบบแบบอยูบานและไมหนวงเวลา 

         (S) เปดระบบแบบอยูบาน  (F) เปดระบบในโหมดกลางคืนและไมหนวงเวลา 

 (S) เปดระบบในโหมดกลางคืน        (S) แบตเตอร่ีรีโมทออน 

       (F) แบตเตอร่ีรีโมทกําลังหมด  
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19.3 เสียงบซัเซอร 
มีเสียงยืนยันการกดปุมหรือยืนยนัวาคําส่ังไปยังแผงไดรับการดําเนนิการ 

19.4 โหมดการล็อคปุมกด 

เพื่อใหแนใจวาระบบจะไมเกิดการเปดระบบหรือปดระบบโดยไมต้ังใจจากการกดปุมรีโมท 
การล็อกปุมกด : 
1. กดปุม Status และ Away  คางไวพรอมกัน 3 วนิาที 
2. หลังจาก 3 วินาทีรีโมทจะมีเสียงบ๊ีบตอบรับและไอคอนแสดงปุมกดถูกล็อก ( ) จะกระพริบ เพือ่แสดงวาปุมกด
ถูกล็อดแลว 
 
การปลดล็อกปุมกด : 
1. กดปุม Status และ Away  คางไวพรอมกัน 3 วนิาที 
หมายเหตุ : การกดปุม Panic  คางไว 3 วนิาทีจะเปนการออกจากโหมดการล็อกปุมกด 
2. เม่ืออกจากโหมดการล็อกปุมกดสถานะการทํางานของระบบจะถูกแสดงอัตโนมัติ 

 
20. การทดสอบระบบของทาน 
หมายเหตุ: ถาทานตองการทดสอบระบบกรุณาแจงศูนยรักษาความปลอดภัยของทานกอนและหลังจบการทดสอบ 

20.1 ทดสอบสัญญาณเสียงและการแสดงผล 
การทดสอบนี้เปนการทดสอบจอแสดงผลและไฟแสดงผลท้ังหมด, และสญัญาณเสียงจะดัง 4 วินาที โดยสามารถทําได
ขณะระบบอยูในสภาวะปกติ ดังนี ้
1. กด  [รหัสหลัก]  
2. จะปรากฏดงัตอไปนี้: 
- สัญญาณเสียงไซเรนจะดังปานกลาง 2 วนิาทีและดังเต็มท่ีอีก 2 วินาที หลอดไฟแสดงผลและหนาจอแสดงผลจะติด 
- ไฟ Ready, Armed, Trouble, และ Power จะกะพริบตอเนื่องตลอดการทดสอบ 
3. เพื่อออกเมนูกด  
 

เมื่อแบตเตอรี่ของคียแพดออน 

ไฟแสดงปญหาของระบบ  จะกระพริบแสดงวาแบตเตอรี่ของคียแพดออน 

การเปลี่ยนแบตเตอรี่คียแพด 

1. เล่ือนคียแพดข้ึนดานบนและดึงออกจากฐานยึดดานหลัง(ขันสกรูออกกอนถามี) ฝาปดแบตเตอร่ีท้ัง 4 กอนจะถูก
เปดและสามารถมองเห็นไดอยูท่ีดานหลังคียแพด 

2. เปล่ียนแบตเตอร่ีกอนใหมเขาไปทีละกอนใหถูกข้ัว 
3. ใสคียแพดคืนเขากับฐานยดึ 
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การทดสอบแบตเตอรี่ของไซเรนไรสาย WT4901/WT8901 
การทดสอบวาไซเรนตัวไหนแบตเตอร่ีออนตองทําการกดปุมทดสอบท่ีฝาดานหนาคางไว 5 วนิาที 

 ถาไซเรนรองดังนาน 4 วินาทีแสดงวาแบตเตอรี่ปกติ 
 ถาไซเรนไมมีเสียงรองแสดงวาแบตเตอร่ีออน 

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของไซเรนไรสาย WT4901/WT8901 
เปดฝาหนาออกและถอดแบตเตอร่ีเกาออกกอน รอประมาณ 30 วนิาทีจงึเปล่ียนแบตเตอร่ีกอนใหมเขาไป 
หมายเหตุ: ควรใชแบตเตอร่ี Energizer 1.5V AA alkaline batteries เทานั้น 
เปล่ียนแบตเตอร่ีใหมใหถูกตองตามข้ัวท่ีระบุในแตละชองหากใสแบตเตอร่ีกลับข้ัวไซเรนจะไมทํางานในการใชงาน
ปกติควรเปล่ียนแบตเตอร่ีของไซเรนไรสาย WT4901/WT8901ควรเปล่ียนทุกๆสองป 
หามประจุไฟแบตเตอร่ีเหลานี้ซํ้าและท้ิงแบตเตอร่ีท่ีใชแลวในสถานท่ีสําหรับท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชแลวตามจดุตางๆ 
ซ่ึงแบตเตอร่ีจะสามารถนํากลับไปรีไซเคิลได 

 
20.2 การเดินทดสอบระบบ (Walk Test) 
การเดินทดสอบระบบเปนการทดสอบการทํางานของอุปกรณแตละตัวในระบบ โดยในระหวางทําการทดสอบระบบ
ไฟ Ready, Armed, และ Trouble เพื่อแสดงการทํางาน และการทดสอบจะถูกปดเม่ือกด  [รหัสหลัก]  
อีกคร้ัง ระบบจะออกจากการเดินทดสอบระบบอัตโนมัติ เม่ือมีเสียงเตือน (ดังบ๊ีบ 5 คร้ังทุกๆ 10 วินาที) ดัง 5 นาทีกอน
ทําการออกจากการเดนิทดสอบระบบอัตโนมัติ 
1. ตรวจสอบระบบใหอยูในสภาวะเตรียมพรอม ( ไฟ Ready ติด ) และปดระบบอยู 
2. กดปุม และปดประตูและหนาตางท้ังหมดใหอยูในสภาวะเตรียมพรอม 
3. ทําการทดสอบระบบตามหวัขอดานบน 
4. กด  [รหัสหลัก] เพื่อเขาโหมดการเดนิทดสอบระบบ 
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5. ทดสอบโซนโดยทําใหอุปกรณตรวจจับแตละตัวทํางาน (เปดประตู/หนาตาง หรือ เดนิในพ้ืนท่ีตรวจจบัของอุปกรณ
ตรวจจับการเคลื่อนไหว)  

6. ระบบจะแสดงขอความตอไปนี้เม่ือโซน (อุปกรณตรวจจับ) ทํางาน: 
“Secure System Before Arming < >”, หรือ “Secure or Arm System” ใชปุม เพื่อดโูซนท่ีถูกเปดและ
ขอความนี้จะไมแสดงถาโซนกลับสูปกติ  

 
20.3 การรอรับการดาวนโหลดจากคอมพิวเตอร 
เม่ือชางติดต้ังระบบของทานตองการรับหรือสงขอมูลกับระบบรักษาความปลอดภยัของทาน ทานสามารถกําหนดให
ระบบรอรับการดาวนโหลดจากคียแพดตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว ไดโดย 
1. การกด  [รหสัหลัก]  ท่ีคียแพดโดยระหวางชวงเวลานี้ระบบจะทําการตอบรับการดาวนโหลดท่ีเรียก
เขามา กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทผูติดต้ัง 
 

 
21. ขอมูลอางอิง 
กรุณากรอกขอมูลลงในตารางตอไปนี้ เพื่อใชอางอิงในอนาคต และเก็บเอกสารนี้ไวในท่ีปลอดภัย  

ขอมูลตางๆในระบบ 
การใชงานปุมฉุกเฉิน 
           FIRE         AUXILIARY        PANIC  
 
  เวลาหนวงขาออก  _____ วนิาที 
 

เวลาหนวงขาเขา   _____ วินาที 
 

สําหรับการใหบริการ 
ขอมูลสําหรับศูนยรับแจงเหต ุ
รหัสลูกคา : ___________ หมายเลขโทรศัพท: __________ 
ขอมูลสําหรับชางติดตัง้ ชื่อบริษัท : ___________ หมายเลขโทรศัพท: __________ 
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21.1 รหัสใชงาน  

รหัสหลัก [40]: _______________________ คียแท็ก :  
 

ลําดับ 
ของรหัส 

รีโมท 
ไรสาย 

คียแท็ก รหัสใชงาน 
ลําดับ 

ของรหัส 
รีโมท 
ไรสาย 

คียแท็ก รหัสใชงาน 

01    09    
02    10    
03    11    
04    12    
05    13    
06    14    
07    15    
08    16    

 

21.2 ขอมูลการติดต้ังอุปกรณตรวจจับในแตละโซน 
ขอความสําหรับระบุสถานท่ีเม่ือแจงเหตุ : 
หมายเลขโทรศัพท : 
 

ลําดับ สง SMS อุปกรณตรวจจับ 
01   
02   
03   
04   
05   
06   
07   
08   
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21.3 ขอมูลการติดต้ังอุปกรณตรวจจับในแตละโซน 
โซนท่ี พื้นท่ีปองกัน อุปกรณตรวจจับ โซนท่ี พื้นท่ีปองกัน อุปกรณตรวจจับ 

01   33  
02   34  
03   35  
04   36  
05   37  
06   38  
07   39  
08   40  
09   41  
10   42  
11   43  
12   44  
13   45  
14   46  
15   47  
16   48  
17   49  
18   50  
19   51  
20   52  
21   53  
22   54  
23   55  
24   56  
25   57  
26   58  
27   59  
28   60  
29   61  
30   62  
31   63  
32   64  
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22. การใชงานคียแพดอยางยอ 
ไฟแสดงสถานะ

 
ไฟ Ready จะตองติดกอนเปดระบบทุกคร้ัง ทุกโซนจะตองไมตรวจจับ หรือโซนถูก
ปดไว และระบบปดอยูไฟนีจ้ึงจะติด 

 
ไฟ Armed จะติดเม่ือระบบถูกเปด ถาติดพรอมกับไฟ Ready แสดงวาระบบอยูใน
ชวงเวลาหนวงขาออก 

 

ไฟ Trouble จะติดเม่ือระบบไมปกติหรือมีการเปดฝาอุปกรณ  
จะกระพริบเม่ือแบตเตอร่ีของคียแพดออน ใหทานทําตามคําแนะนําท่ีแสดงบน
หนาจอหรือกดปุม เพื่อดูปญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบ  
และจะดับเม่ือปญหาท่ีเกิดกบัระบบไดรับการแกไขเรียบรอยแลว 

 ไฟ AC Power ติดเม่ือระบบไฟ220โวลทปกติ ดับเม่ือไมมีไฟเล้ียงระบบ 
  

ปุมสําหรับส่ังงานระบบ 

 Stay เปดระบบเม่ืออยูในบาน 

 Away เปดระบบเม่ือออกจากบาน 

 Chime เหมือนการกดปุม บนคียแพด 

 Bypass เหมือนการกดปุม บนคียแพด 

 Quick Exit เหมือนการกดปุม บนคียแพด 
   

ปุมส่ังงานพิเศษ 

 
เลือกภาษา กดปุมพรอมกนัคางไว 2 วินาทีเพื่อเขาเมนูจากนัน้กดปุม

ลูกศรเลือกภาษาท่ีตองการแลวกดปุม เพื่อเลือก 

 ปุม Fire - กดคางไว 2 วนิาทีเพื่อแจงเหตุอัคคีภัย ปุมฉุกเฉินจะใชงานได
เม่ือโปรแกรมไว
เทานั้น 

 ปุม Auxiliary - กดคางไว 2 วินาทีเพื่อขอความชวยเหลือ 

 ปุม Panic - กดคางไว 2 วินาทีเพื่อแจงเหตุบุกรุก 
   

คําส่ังสําหรับผูใช 
กดปุม เพื่อเลือก, กดปุม เพื่อเล่ือนหัวขอ, กดปุม เพื่อออก 

การกดปุม การทํางาน  

 ปดโซน  
 กด  ยกเลิกการปดโซนท้ังหมด 
 กด  เรียกปดโซนท่ีเคยถูกปดคร้ังลาสุดท้ังหมด 
 กด  บันทึกโซนตองการปดเปนกลุม 
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 กด  เรียกใชโซนท่ีถูกบันทึก 

 ดูปญหาของระบบ กดปุมลูกศรเล่ือนดูปญหาท้ังหมด 

 ดูสัญญาณแจงเหตุใน
หนวยความจํา 

กดปุมลูกศรเล่ือนดูดูสัญญาณแจงเหตุในหนวยความจํา 

 เปด/ปดเสียงกระด่ิง กดเพื่อเปด/ปดเสียงกระดิ่ง 

 ต้ังรหัสและคุณสมบัติ กดปุม เพื่อเลือกหัวขอ User Code แลวกด  
[รหัสหลัก][9][xx] เพื่อเลือกรหัสใชงาน (xx = 1-16). 
[1] รหัสสําหรับผูดูแลระบบ 
[2] ใชรหัสฉุกเฉินได 
[3] ปดโซนได 
[4]-[6] สําหรับใชในอนาคต 
[7] มีเสียงเตือนท่ีไซเรนเม่ือเปด/ปดระบบ 
[8] รหัสใชงานไดคร้ังเดยีว 

 กดปุม   

 
 

เพื่อเลือก 

Event Buffer : ดูเหตุการณยอนหลัง 
System Test : ทดสอบระบบ 
Time and Date : ต้ังเวลาและวนัท่ี 
System Service/DLS : รอรับการดาวนโหลดขอมูล 
User Call-up : เรียกดาวนโหลดขอมูล 
Walk Test : เขาโหมดเดนิทดสอบระบบ 
Brightness Control : ปรับความสวางจอแสดงผล 
Buzzer Level Control : ปรับระดับเสียงของคียแพด 
Contrast Control : ปรับความเขมจอแสดงผล 
Late to Open : ต้ังการเตือนเมื่อระบบถูกปดเกินเวลา 

 ส่ังงานเอาทพทุ ถามีการโปรแกรมไว ผูใชสามารถส่ังงานเอาทพุท เชน 
เปด-ปดประตูโรงรถได 

 เขาโปรแกรมระบบ ตองใชรหัสสําหรับเขาโปรแกรม 

 ยกเลิกเวลาหนวงขาเขา ระบบจะเปดระบบในโหมด Stay หลังจากหมดเวลาหนวง
ขาออก เวลาหนวงขาเขาจะถูกยกเลิก 

 เปดระบบ/ออกจาก
ระบบอยางรวดเร็ว 

เปดระบบ : เหมือนกับการกดรหัสเปดระบบ 
ออกจากระบบอยางรวดเร็ว: ทานสามารถออกจากพ้ืนท่ี
ปองกันไดโดยไมตองปดระบบ 

 


