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คู่มือการใช้ งานกริ่งโรงงาน กริ่งโรงเรียน PS-T 9932
1.ฟังก์ ชั่นการใช้ งานและปุ่ มกด
1.1ด้านหน้าเครื่ อง

-Power ทาหน้าที่เปิ ดและปิ ดเครื่ องตั้งเวลากริ่ งโรงงาน กริ่ งโรงเรี ยน PS-T 9932
-LCD Display แสดงผลหน้าจอระหว่างเครื่ องกับผูใ้ ช้งานเครื่ องตั้งเวลากริ่ งโรงงาน กริ่ งโรงเรี ยน
PS-T 9932
-SET กดเข้าเมนูเพือ่ ตั้งค่าต่างๆของเครื่ องตั้งเวลากริ่ งโรงงาน กริ่ งโรงเรี ยน PS-T 9932 และออกจาก
เมนู
-UP เลื่อนขึ้นและเปลี่ยนเมนูและค่าของเครื่ องตั้งเวลากริ่ งโรงงานและกริ่ งโรงเรี ยน
-DOWN เลื่อนลงและเปลี่ยนเมนูและค่าของเครื่ องตั้งเวลากริ่ งโรงงานและกริ่ งโรงเรี ยน
-ENTER บันทึกค่าที่เปลี่ยนของการตั้งค่า
-Emergency ปุ่ มฉุกเฉินเพือ่ จ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับ 200 โวล์ ให้กบั อุปกรณ์กริ่ งเพือ่ แจ้งเหตุฉุกเฉิ น
-SD Card ช่องเสียบ SD CARD ที่มีขอ้ มูลเสียง
1.2 ด้านหลังเครื่ อง

-

Audio Out ช่องสัญญาณ output ของเสียงไปยังเครื่ องขยาย
-AC Out ช่องปล่อยกระแสไฟฟ้ าที่ต้งั เวลาในโปรแกรมเพือ่ จ่ายไฟฟ้ าให้เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
-Emergency ปล่อยสัญญาณไฟฟ้ า 200 Vเมือกดปุ่ ม Emergency ด้านหน้าเครื่ อง
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-

AC Line ไฟฟ้ า 220 V เข้าเครื่ องตั้งเวลากริ่ งโรงงานกริ่ งโรงเรี ยน PS-T 9932
-Fuse ฟิ วส์ 220 V 5 A

2.การตั้งเวลาของระบบ
1.กดปุ่ ม SET หนึ่งครั้งหน้าจอ LCD จะแสดงผลเป็ นเมนู Clock Setting ดัง รู ป

2.จากนั้นกดปุ่ ม ENTER เพือ่ เข้าแก้ไขโปรแกรม เมือกด Enter หนึ่งครั้งแล้ว หน้าจอ LCD จะ
แสดงผลเปลี่ยนไปคือมี * หน้า Clock Setting ให้ทาการกด ปุ่ ม ENTER เพือ่ เลื่อนเคอร์เซอร์( _ )เพือ่ ตั้งเวลา
ชัว่ โมง นาทีและวินาที โดยการกดปุ่ ม UP หรื อ ปุ่ ม DOWN เมื่อได้ค่าที่ตอ้ งการให้กดปุ่ ม ENTER เพือ่
บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง
3.การตั้งวันที่ของระบบ
1.กดปุ่ ม SET หนึ่งครั้งหน้าจอ LCD จะแสดงผลเป็ นเมนู date Setting ดังรู ป

2.จากนั้นกดปุ่ ม ENTER เพือ่ เข้าแก้ไขโปรแกรม เมื่อกด Enter หนึ่งครั้งแล้ว หน้าจอ LCD จะ
แสดงผลเปลี่ยนไปคือมี * หน้า Date Setting ให้ทาการกด ปุ่ ม ENTER เพือ่ เลื่อนเคอร์เซอร์( _ )เพือ่ ตั้งเวลา
วันที่ เดือนและปี โดยการกดปุ่ ม UP หรื ปุ่ ม DOWN เมื่อได้ค่าที่ตอ้ งการให้กดปุ่ ม ENTER เพือ่ บันทึกค่าที่
เปลี่ยนแปลง
4.การตั้งวันในสัปดาห์
1.กดปุ่ ม SET หนึ่งครั้งหน้าจอ LCD จะแสดงผลเป็ นเมนู Day of week ดังรู ป

เครื่ องตังเวลากริ
้
่งโรงงาน กริ่งโรงเรี ยน

PS-T 9932|

2

บริษัท ปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชัน่ ซิสเต็ม จากัด

2.จากนั้นกดปุ่ ม ENTER เพือ่ เข้าแก้ไขโปรแกรม เมือกด Enter หนึ่งครั้งแล้ว หน้าจอ LCD จะ
แสดงผลเปลี่ยนไปคือมี * หน้า Day of week ให้ทาการกด ปุ่ ม ENTER เพือ่ เลื่อนเคอร์เซอร์( _ )เพือ่ ตั้งเวลา
วันที่ เดือนและปี โดยการกดปุ่ ม UP หรื ปุ่ ม DOWN เมื่อได้ค่าที่ตอ้ งการให้กดปุ่ ม ENTER เพือ่ บันทึกค่าที่
เปลี่ยนแปลง
โดยมีตวั เลขการแทนค่าวันในหนึ่งสัปดาห์ดงั นี้
1 = วันจันทร์
2 = วันอังคาร
3 = วันพุธ
4 = วันพฤหัสบดี
5 = วันศุกร์
6 = วันเสาร์
7 = วันอาทิตย์
5.ตั้งวันที่จะให้ เครื่องทางานในหนึ่งสัปดาห์ (วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ )
1.กดปุ่ ม SET หนึ่งครั้งหน้าจอ LCD จะแสดงผลเป็ นเมนู Working day ดังรู ป

2.จากนั้นกดปุ่ ม ENTER เพือ่ เข้าแก้ไขโปรแกรม เมื่อกด Enter หนึ่งครั้งแล้ว หน้าจอ LCD จะ
แสดงผลเปลี่ยนไปคือมี * หน้า Working day ให้ทาการกด ปุ่ ม ENTER เพือ่ เลื่อนเคอร์เซอร์( _ )เพือ่ ตั้งวันที่
ต้องหารให้เครื่ องทางาน โดยการกดปุ่ ม UP หรื ปุ่ ม DOWN ตัวย่างเช่นต้องการให้ทางาน 6 วันใน หนึ่ง
อาทิตย์ ให้เรากดปุ่ ม UP ให้เลข 1-6 แสดงบนหน้าจอ LCD โดยที่เลย 7 ไม่ตอ้ งแสดง เพียงเท่านี้เครื่ องจะ
ทางานตั้งแต่วนั จันทร์ถึงวันเสาร์เมื่อได้ค่าที่ตอ้ งการให้กดปุ่ ม ENTER เพือ่ บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง
โดยมีตวั เลขการแทนค่าวันในหนึ่งสัปดาห์ดงั นี้
1 = วันจันทร์
2 = วันอังคาร
3 = วันพุธ
4 = วันพฤหัสบดี
5 = วันศุกร์
6 = วันเสาร์
7 = วันอาทิตย์
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6.การโปรแกรมเวลา
1.กดปุ่ ม SET หนึ่งครั้งหน้าจอ LCD จะแสดงผลเป็ นเมนู Clock Setting ให้กดปุ่ ม UP ให้
เมนูเปลี่ยนเป็ น Program 1 Off

2.จากนั้นกดปุ่ ม ENTER เพือ่ เข้าแก้ไขโปรแกรม เมื่อกด Enter หนึ่งครั้งแล้ว หน้าจอ LCD จะ
แสดงผลเปลี่ยนไปคือมี * หน้า Program 1 Off ให้ทาการกด ปุ่ ม ENTER เพือ่ เลื่อนเคอร์เซอร์( _ )เพือ่ ตั้งวัน
สถานะของโปรแกรมว่าทางานหรื อไม่ (On = โปรแกรมนี้ทางาน,Off =1Fโปรแกรมนี้ไม่ทางานแม้มีการตั้ง
เวลาก็ตาม) โดยการกดปุ่ ม UP หรื ปุ่ ม DOWN
3.จากนั้นกดปุ่ ม ENTER เพือ่ เลื่อนเคอร์เซอร์( _ )ไปตั้งเวลาในส่วนของชัว่ โมง
4.จากนั้นกดปุ่ ม ENTER เพือ่ เลื่อนเคอร์เซอร์( _ )ไปตั้งเวลาในส่วนของนาที
5.จากนั้นกดปุ่ ม ENTER เพือ่ เลื่อนเคอร์เซอร์( _ )ไปตั้งเวลาในการเล่นเสียงเพลงจาก SD card ได้
สูงสุด 999 วินทีต่อหนึ่งโปรแกรม
6.จากนั้นกดปุ่ ม ENTER เพือ่ เลื่อนเคอร์เซอร์( _ )ไปตั้งเพลงที่ต้งั การให้เล่นในโปรแกรมนั้น
7.กดปุ่ ม ENTER เพือ่ บันค่าการโปรแกรม
8.กดปุ่ ม UP เพือ่ เลื่อนเมนูไปเป็ นการตั้งค่าโปรแกรม(มีท้งั หมด 32 โปรแกรม)ต่อไปและทาตาม
ขั้นตอนที่ 1- 7 ข้างบนที่กล่าวมา

เปิ ด/ปิ ด โปรแกรม
หมายเลขไฟล์เสียง MP3

ระยะเวลาในการเล่นเสียง
เวลาเริ่ มต้นการทางานของโปรแกรม ชัว่ โมง/นาที
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7.การหน่ วงเวลาการเล่ นเพลงของทุกโปรแกรม

1.กดปุ่ ม SET ค้างไว้แล้วกดปุ่ ม DOWN เพือ่ เข้าเมนู Sound Delay
2.กดปุ่ ม ENTER เพือ่ เข้าแก้ไขโปรแกรม
3.กดปุ่ ม UP หรื อ DOWN เพือ่ เปลี่ยนแปลงค่าเวลาในการหน่วง
4.กดปุ่ ม ENTER เพือ่ บันทึกค่า
5.กดปุ่ ม SET เพือ่ ออกจากเมนู
8.การตั้งหน่ วงเวลา Relay Output

1.กดปุ่ ม SET ค้างไว้แล้วกดปุ่ ม DOWN เพือ่ เข้าเมนู Sound Delay
2.กดปุ่ ม UP เพือ่ เลือกเมนู Off Delay O/P
3.กดปุ่ ม ENTER เพือ่ เข้าแก้ไขโปรแกรม
4.กดปุ่ ม UP หรื อ DOWN เพือ่ เปลี่ยนแปลงค่าเวลาในการหน่วง
5.กดปุ่ ม ENTER เพือ่ บันทึกค่า
6.กดปุ่ ม SET เพือ่ ออกจากเมนู
9.การตั้งวันหยุด ( 20 ต่ อ1ปี )

1.กดปุ่ ม SET ค้างไว้แล้วกดปุ่ ม UP เพือ่ เข้าเมนู Special Day1
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2.กดปุ่ ม ENTER เพือ่ เข้าแก้ไขโปรแกรม
3.กดปุ่ ม UP หรื อ DOWN เพือ่ ตั้งสถานการณ์ทางานของโปรแกรมวันหยุด
4.กดปุ่ ม ENTER เพือ่ เลื่อนเคอร์เซอร์
5.กดปุ่ ม กดปุ่ ม UP หรื อ DOWN เพือ่ ตั้งวันที่
6.กดปุ่ ม ENTER เพือ่ เลื่อนเคอร์เซอร์
7.กดปุ่ ม กดปุ่ ม UP หรื อ DOWN เพือ่ ตั้งเดือน
8.กดปุ่ ม ENTER เพือ่ เลื่อนเคอร์เซอร์
9.กดปุ่ ม กดปุ่ ม UP หรื อ DOWN เพือ่ ตั้งปี
10.กดปุ่ ม ENTER เพือ่ บันทึกค่าการเปลี่ยนแปลง
11.กดปุ่ ม SET เพือ่ ออกจากเมนู
10.คุณสมบัติของ SD Card
1. Format ของ SD-CARD ต้อง เป็ น FAT32 และ SD-CARD ต้องมีขนาดความจุไม่เกิน 2 GB.
2. เก็บไฟล์เสียงภายใต้ Folder ชื่อ ADVERT 01
3. ชื่อไฟล์เสียงเพลงจะต้องเป็ นตัวเลข 3หลัก ดังนี้ 001.mp3,002.mp3
*สามารถกาหนดได้ต้งั แต่ 001-099
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