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บทนํา 
ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่เลือกใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ โปรดศึกษาคูมือนี้อยางละเอียด 

              กอนการใชงานเคร่ือง 

คุณลักษณะ 
1. สามารถตั้งคาโปรแกรมตางๆ ในหลายๆ ฟงกช่ันได 

สามารถแสดงสัญลักษณของเวลาดวยผาหมึก 2 สี ซ่ึงแกไขและเปล่ียนวันที่ไดโดย
อัตโนมัติ 

2. มีระบบปรับวันที่เองอัตโนมัติ 
หลังจากต้ังโปรแกรม เคร่ืองจําทําหนาทีด่วยระบบปรับวันที่อัตโนมัติ โดยทุกๆส้ินเดือน
จํานวนวันจะถูกปรับใหตรงกับเดือนนั้นๆ รวมถึง ปอธิกวาร (ปที่เดือนกุมภาพันธ มี 29 วัน) 

3. ฟงกช่ันการบอกเวลา 
เสียงสัญญาณเตือนบอกเวลาสามารถต้ังเปน 5,10,15 หรือ 20 วินาทีได 

4. ฟงกช่ันการแสดงผล 
แสดงผลวันที่/ช่ัวโมงและนาทีเปน LCD 

5. ฟงกช่ันกําหนดตําแหนงเขาออก 
สามารถกําหนดโปรแกรมอัตโนมัติ (เฉพาะรุนที่เปนคอลัมนอัตโนมัติ) หรือปรับแกดวย
ตนเอง 

6. การใชงานงาย 
ดวยโปรแกรมที่ใชงาย ทําใหงายและสะดวกที่จะเขาถึงขอมูลเพื่อเปล่ียนแปลงการต้ังคาได
ทุกเวลา 

คําเตือน 
 เคร่ืองนี้สามารถใชกําลังไฟฟา 220 VAC 50Hz 
 เคร่ืองนี้เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นจึงควรหลีกเล่ียงการใชงานในสภาพแวดลอม

ดังตอไปนี้ 
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 1. ถูกแสงแดดโดยตรง 
2. สถานที่ที่มีผุนเยอะ 
3.  สถานที่ที่มีความช้ืนสูง 
4. ที่ที่มีอุณหภูมิตํ่ามากๆ หรือ สูงมากๆ (แนะนําที่อุณหภูมิ -5 °C ~ +50 °C) 
 

 
 
 
 

 

 เม่ือหยุดใชเคร่ืองเปนระยะเวลานาน  ควรถอดฟวสและแบตเตอร่ีออก  
 ไมวากรณีใดๆก็ตาม การซอมและบํารุงรักษาเคร่ือง ควรใหชางผูชํานาญการทําเทานั้น 
 ควรถอดปล๊ักไฟเสมอ กอนการเปล่ียนแบตเตอร่ีหรือฟวส 

  
 
 
 
 

การติดต้ัง 
 กอนการใชเคร่ือง ควรทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้  

1. ใชกุญแจปลดล็อก และถอดฝาครอบออก 
2. กรณีติดกับกําแพง: ถอดตัวแผนหลังของเคร่ืองออกจากตัวเคร่ือง ยึดตัวแผนหลังเขากับ

กําแพงโดยใชนอตจํานวน 3 ตัว แลวประกอบตัวเคร่ืองเขากับแผนหลังของเคร่ือง 
3.  กรณีต้ังโตะ  :  สามารถต้ังเคร่ืองบนโตะหรือขาต้ังสําหรับต้ังเคร่ืองไดทันที 
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กอนการใชงาน 
1. ใส ฟวส 1.6 amps ที่ FUSE HOLDER ซ่ึงอยูบนแผนวงจร 
2. เสียบสายแบตเตอร่ีในชองแบตเตอร่ี (Battery Block) 
3. เสียบสายไฟกับปล๊ักใหแนน จะทําใหไฟที่หนาจอนาฬิกาติดขึ้น 
4. การลางขอมูลทั้งหมด โดยปลดสายแบตเตอร่ีออกนานกวา 30 วินาที 
5.  SW2-1 : กําหนดตําแหนง IN/OUT โดยอัตโนมัติ (สําหรับรุนจัดคอลัมนอัตโนมัติ) 

ON: ปรับเล่ือนชองตอกบัตร IN/OUT ดวยมือ ซ่ึงชองจะกลับไปตําแหนงที่ระบุโดยอัตโนมัติ
หลังจาก 5 วินาที 
OFF: ชองตอกบัตรจะเล่ือนโดยอัตโนมัติ ถาปรับดวยมือ การตอกบัตรจะไมสามารถทําได
และกลับไปตําแหนงที่ระบุโดยอัตโนมัติ 

6. SW2-2:สวิทซเปด-ปดเสียง (Buzzer) 
ON:เปดใชงานสวิทซเสียง Buzzer 
OFF:หยุดการทํางานสวิทซเสียง Buzzer 
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1.หนาจอนาฬิกา 8.ช่ัวโมง 15.เพิ่มขึ้น / ลดลง 
2.จอแสดงผล LCD 9.วันที่ 16.ซาย / ขวา 
3.ต้ังสัญญาณเตือน 10.แสดงขอผิดพลาด 17.Enter ตกลง 
4. AM/PM 11.แสดงการหยุด 18.Cancel ยกเลิก 
5.โปรแกรม 12.แสดงการเปด 19. ปุมตัวเลข  0-9 
6.ทุกวัน 13.ปรับเข็มนาที  

7.นาที 14.ปุมตัวเลข  

ปุมฟงกช่ันพิเศษ 

 
Forward key : กดสองปุมพรอมกัน เพื่อใหเข็มนาทีและเฟองพิมพเข็มนาทีเล่ือน
ไป 1 นาทีพรอมๆกัน 

 
Pause key : กดสองปุมพรอมกัน เพื่อหยุดเข็มนาที ไฟ STOP LED จะติดขึ้น   กด
สองปุมนี้อีกคร้ังเพื่อเร่ิมทํางาน  ไฟ STOP LED จะดับไป 

 
Set zero key : กดสองปุมนี้พรอมกันเพื่อต้ังคาวินาทีเปนศูนย 

 ตรวจสอบขอมูล : กดสองปุมนี้พรอมกัน เพื่อแสดงขอมูลที่ต้ังไวโดยอัตโนมัติ 
ในสวนนี้จะเปนการต้ังเวลาเพื่อเปล่ียนแปลงบรรทัดพิมพ เลือกสีหมึก ต้ังเวลาเตือน,วันที่และเวลา
ของเคร่ืองทั้งหมด 
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การตั้งคาโปรแกรมตาง  ๆ
1.ตั้งคาโปรแกรมอยางไร 

 กด  สองปุมพรอมกันเพื่อต้ังโปรแกรม (ปรากฏ ‘HOUR’ ที่ขางขวาดานบนของ LCD  
กด  หรือ  เพื่อเลือกการต้ังคา 
2.การตั้งเวลา (HOUR) ตัวอยางเชน  15:08 PM 

 
3.การตั้งวันที่ (DATE) ตัวอยางเชน  28 สิงหาคม 2001 

 
ตําแหนงที่ตอกบัตรเขา/ออก สีน้ําเงินหรือสีแดง  (PROG,BLUE,RED) 
 
4.การตั้งหมึกพิมพสีน้ําเงิน (BLUE) ตัวอยางเชน 9:00 สีน้ําเงิน  (8 โปรแกรม) 

 
มุมบนขวา ปรากฏ (BL 02) เหมือนขั้นตอนดานบนเพื่อต้ังไปจนถึง  (BL 08) หรือ กด  เพื่อออก
จากโปรแกรม 
5.การตั้งหมึกพิมพสีแดง (RED) ตัวอยางเชน 9:10 สีแดง (8 โปรแกรม) 

 
มุมบนขวา ปรากฏ (RE 02) เหมือนขั้นตอนดานบนเพื่อต้ังไปจนถึง  (RE 08) หรือ กด  เพื่อออก
จากโปรแกรม 

ต้ังโปรแกรมโดยกดปุม หรือ   เพื่อเลือก HOUR (เวลา)  

ต้ังโปรแกรมโดยกดปุม หรือ   เพื่อเลือก  Date (วันที่)  

ต้ังโปรแกรมโดยกดปุม หรือ   เพื่อเลือก  BLUE (สีน้ําเงิน)  

ต้ังโปรแกรมโดยกดปุม หรือ   เพื่อเลือก  RED(สีแดง)  
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หมายเหตุ: เม่ือเลือกสัปดาห กด  เพื่อยืนยันวันที่มีผลในสัปดาห กด เพื่อยกเลิกวันที่มีผลใน
สัปดาห ถารูป   กระพริบแสดงวายังไมไดยืนยันการทํางาน ถารูป      ไมกระพริบแสดงวายืนยัน
แลว (EY หมายถึง ทุกวันในสัปดาห) 
ตําแหนง เขา/ออก,ผาหมึกสีน้ําเงิน,แดง,ขอมูลการตั้งเตือน 

ขอมูล รายละเอียด ช่ัวโมง นาที สัปดาห 
PROG 
เลือกตําแหนงตกบัตร
เขา/ออก(รุนคอลัมน
อัตโนมัติ) 

P1/I (เขาเชา) 
P1/O (ออกเชา) 
P2/I (เขาบาย) 
P2/O (ออกบาย) 
P3/I (เขา OT) 
P3/O (ออก OT) 

ไมสามารถกําหนด 
ตัวตอตัวได 

BLUE 
เลือกสีน้ําเงิน 

BL01-BL08 
สีน้ําเงิน 1-8 โปรแกรม 

RED 
เลือกสีแดง 

RE01-RE08 
สีแดง 1-8 โปรแกรม 

AL** 
สัญลักษณต้ังเตือน 

AL01-AL16 
สัญลักษณต้ังเตือน 1-
16 โปรแกรม 

 
00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 

สามารถเซ็ทเปน
สัปดาหหรือรายวัน

ได 

6.ตั้งเวลาเตือน (AL**) ตัวอยางเชน 10:00  

 
มุมบนขวา ปรากฏ (AL 02) เหมือนขั้นตอนดานบนเพื่อต้ังไปจนถึง  (AL 16) หรือ กด  เพื่อ ESC 
*ต้ังวินาทีเวลาเตือน ไดดังนี้ 0 วินาที,10 วินาที ,15 วินาที, 20 วินาที 
*ถาเลือก 0 วินาที จะไมมีเสียงเตือน แตขอมูลจะถูกเก็บไว 
 

ต้ังโปรแกรมโดยกดปุม หรือ   เพื่อเลือกเวลาเตือน(AL**)  
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7.กําหนดตําแหนง เขา/ออก (PROG) ตัวอยางเชน 8:00 เชา (P1/I) 

 
มุมบนขวา ปรากฏ (P1/O) เหมือนขั้นตอนดานบนเพื่อต้ังไปจนถึง  (P3/O) หรือ กด  เพื่อ ESC 
*หมายเหตุ   การกําหนดตําแหนง เขา/ออก (PROG) นั้น สําหรับรุนคอลัมนอัตโนมัติ 
8.การตั้งเวลาเปลี่ยนบรรทัดบัตรตอก (LINE) ตัวอยางเชน 3:00  เปลี่ยนบรรทัด 

 
 
9.การเวนบรรทัดบัตรตอก (CARD) ตัวอยางเชน เวนบรรทัด 01 

 
 
*หมายเหตุ  บัตรตอกมาตรฐานของ NIDEKA ใชรหัส 01 

 
 
 
10.ออกจากการตั้งโปรแกรม (END) 

กด  หรือ  เพื่อเลือกออกจากการต้ังโปรแกรม (END)     เพื่อจบการต้ังโปรแกรมและ
กลับไปแสดงเวลา 
 
 

ต้ังโปรแกรมโดยกดปุม หรือ   เพื่อเลือกตําแหนง เขา/ออก (PROG)  

ต้ังโปรแกรมโดยกดปุม หรือ   เพื่อเลือก LINE (เปล่ียนบรรทัด)  

ต้ังโปรแกรมโดยกดปุม หรือ   เพื่อเลือก CARD (เวนบรรทัด)  

รหัสสําหรับการดทั้ง 4 ดานบนคือ 
       0 1                   2 1   2 6     0 1     
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11.ตรวจสอบและเปลี่ยนขอมูลไดอยางไร 

กด  สองปุมพรอมกันเพื่อต้ังโปรแกรม กด  หรือ  เพื่อเลือกการต้ังคา 
ตัวอยางเชน    

                       

 
การตรวจสอบขอมูล ขณะอยูในสถานะเวลาปกติ กด    พรอมกัน  จอ LCD   จะแสดงจาก 
HOUR (ช่ัวโมง)  แลวแสดง  CARD (บรรทัดที่เวน) และจุดจบ 
*เพื่อยกเลิกขอมูลโปรแกรมเด่ียว (สีแดง,สีน้ําเงินและ การกําหนด เขา/ออก (PROG)) 

ตัวอยางเชน : เลือก RE01,กด   คางไวจนกระทั่งช่ัวโมงกระพริบ กดปุมเลข   การต้ังสีแดง 
(RE01) ถูกยกเลิกแลว 
*รุนคอลัมนอัตโนมัติจะตรวจสอบขอมูลโดยหนาจอ LCD จะแสดงจาก HOUR (ช่ัวโมง) ถึง P3/O 
(ลวงเวลา) และจบ      

ปรับเฟองลอพิมพ 
การแกไขช่ัวโมง วันที่ และนาที เชนเฟองลอการพิมพ ดังรูปถัดไป  
การกดคันโยก 1 คร้ัง มันจะขามไป 1 คร้ัง  

เม่ือ ปรับเฟองลอพิมพ “Minute” เปน 30-59 แลวจะไมสามารถปรับเฟอง “Hour” ได 
เม่ือ ปรับเฟอง “HOUR” ตํ่าลง   จะเปนการเล่ือนไป 2 คร้ัง และ กดเบาๆแลวปลอย จะไดยิน

เสียง ‘ติก ติก’ แสดงวาเล่ือนไป 1 คร้ัง 
*เพื่อใหงายตอการปรับเปล่ียนชุดตัวเลขนี้ อันดับแรกใหกําหนดชุดตัวเลข “นาที” เปน 00 

นาที แลวปรับชุดตัวเลข “ช่ัวโมง” และ “วันที่” ตามลําดับ หลังจากนั้นจึงปรับชุดตัวเลข “นาที” อีกคร้ัง  
 (การปรับเฟอง “Minutes” เปน 00 ใหปรับเฟอง ช่ัวโมงแลวมันจะขามไปทันที เม่ือมันขาม
แสดงวาเฟอง “Minutes” จะอยูตําแหนง 00 ) 
 
 

ต้ังโปรแกรมโดยกดปุม หรือ   เพื่อเลือก RED (แดง)  
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การปรับบรรทัดการพิมพ 
กดคันโยกบรรทัดการพิมพ ตามรูปดานลาง เพื่อปรับบรรทัดสําหรับการพิมพบนบัตรใหเล่ือน
ตําแหนงเขามาทางซาย โดยดันคันโยก S จนกระทั่งบัตรเล่ือนตกจากตําแหนงสูงสุดลงมายัง
ตําแหนงลางสุด แลวจึงปรับบรรทัดการพมิพไปยังตําแหนงที่ตองการ 

 
 

 
 
 
 

คันโยกเฟองลอพิมพ 
 นาที (M) 

 วันที่ (D) 
ช่ัวโมง (H) 
ปรับบรรทัด (S) 

คันโยก นาที Minute (M) 
 ช่ัวโมง Hour (H) 
 วันที่ Date (D) 
 เปล่ียนบรรทัด (S) 
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การเปล่ียนตลับผาหมึก 
ทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ใหถอดสลักที่อยูดานขวาขางบล็อกหัวพิมพ (2) โดยกดไปขวาเพื่อเอาหัวสลักออก แลวดัน
แทงเหล็ก (3) ออกทางขวา 

2. ถอดตลับผาหมึกออก โดยปลดล็อคกานทั้งดานซายและขวาของตลับหมึก (1) 
3. ดึงหัวน็อต (4) เขาหาตัวเพื่อใหบล็อกหัวพิมพเอนออก (รูป 7.2) 
4. กดแผนเหล็ก (5) และดึงตลับผาหมึกออก (6) แลวใสตลับหมึกอันใหมแทน (รูป 7.2) 
5. หมุนหัวนอตบนตลับหมึก (7) เพื่อใหผาหมึกตึง โดยใหผาหมึกอยูระหวางหัวพิมพกันแผน

ก้ันหนาหัวพิมพ (8) และตลับหมึกตองตรงเขารองกับเฟองเล่ือนผาหมึก (9) 
6. ดันบล็อกพิมพใหต้ังตรงเขาที่เดิม สอดแทงเหล็กเขาที่แลวใสสลักที่อยูดานขวาขางบล็อก

หัวพิมพเขาที่เดิม 
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การตอสัญญาณเสียงเตือนภายนอก 
การตอสัญญาณเสียงภายนอก จําเปนจะตองเพิ่มวงจรรีเลย สําหรับใชกับกระด่ิง 220 VAC แตถาเปน 
Buzzer 24 VAC สามารถตอตรงไดทันที 

 

การดําเนินการหลังจากไฟฟาขัดของและการใชแบตเตอรี่สํารอง 
1.การใชงานปกติหลังจากไฟฟาขัดของ 
 หลังไฟฟาขัดของแลวนาฬิกายังแสดงเวลาไดถูกตอง แสดงวาแบตเตอร่ีสํารองยังใชงานได
ดีอยู เม่ือไฟฟาขัดของนานเกิน 12 ช่ัวโมง เคร่ืองจะปด/หยุดการทํางาน  แลวถาไฟยังไมมาโปรแกรม
ขอมูลอาจหายไป 
2.เม่ือกําลังไฟมา 
-เสียบบัตร เวลาและเวลาที่พิมพปกติและทํางานไดตอไป 
-เสียบบัตร เวลาและเวลาที่พิมพไมตรงกัน ใหปรับแกไขเวลาใหถูกตอง  
3.เม่ือหนาจอไมปกติ 
หากแบตเตอร่ีเหลือนอย จะมีผลกระทบกับโปรแกรมที่ต้ังไว ตองกลับไปต้ังโปรแกรมใหม 
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คุณสมบัต ิ
กระแสไฟฟา  : A/C 220 V 50/60 Hz  
น้ําหนัก   : ประมาณ 8 กิโลกรัม 
กําลังไฟฟา  : นอยกวา 3 W 
นาฬิกา   :  ระบบควอทช (ความเที่ยงตรง ± 3s ตอสัปดาห) 
การสํารองไฟ  : 12 ช่ัวโมง 
ที่ต้ัง   : ติดกําแพง หรือ ต้ังโตะ 
สภาวะแวดลอมการทํางาน : ความช้ืน 30%-85%  อุณหภูมิ -5 °C ~ +50 °C 
ขนาดบัตรตอก  : 186 มม.(ยาว)  x  86มม.(กวาง) 
 
การแกไขปญหาเบื้องตน 

ปญหาที่เกิดข้ึน สาเหตุ วิธีการแกไข 

ไมเปล่ียนสี 1.ไมไดต้ังโปรแกรม 
2.ผาหมึกไมตรงรอง 
3.ผาหมึกแนนไป 
4.ผาหมึกหลวมไป 
5.ตลับหมึกชํารุด 

1.ต้ังโปรแกรม 
2.ปรับต้ังอีกคร้ัง 
3,4.ตรวจสอบตลับผาหมึกและ
ใสน้ํามันหลอล่ืน 
5.เปล่ียนตลับหมึกใหม 

เสียงสัญญาณไมดัง 1.ไมไดต้ังโปรแกรม 
2.ไมไดเสียบปล๊ัก 
3.ระบบเสียงสัญญาณชํารุด 
4.รีเลยชํารุด 

1.ต้ังโปรแกรม 
2.เสียบปล๊ักใหแนน 
3.เปล่ียนใหม 
4.เปล่ียนใหม 

เคร่ืองไมรับบัตรตอก  
(ตอกบัตรไมได) 

1.ใสบัตรผิดหนา 
2.สวิตชเสีย 
3.สวิตชสกปรก 

1.เปล่ียนหนาบัตร 
2.เปล่ียนใหม 
3.ทําความสะอาดหรือเปล่ียน
ใหม 
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