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การตั้งวัน / เวลาปัจจุบนั

๏

กด “Enter” หน้าจอจะแสดภาพ

๏

กดปุ่ มตรง RIGHT เลือก “Timer Setting” กด “Enter” หน้าจอจะแสดง

๏

ป้ อนข้อมูล ปี -เดือน-วันที่-วัน และเวลาปั จจุบนั จากนั้นเลือก “OK” กด “Enter”
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การตั้งโปรแกรมสัญญาณนาฬิ กา
๏

กด “Enter” หน้าจอจะแสดงภาพ

๏

กดปุ่ ม RIGHT เลือก “Edit Program” กด “Enter” หน้าจอจะแสดง

๏

P.NO คือ Pattern มี 9 Pattern (เฉพาะ Pattern 9 ใช้ในกรณี พิเศษ)
คือ ลาดับการป้ อนโปรแกรม
คือ ชัว่ โมง : นาที : วินาที
Add
คือ การ Store โปรแกรมที่ป้อน
Del
คือ การลบโปรแกรม
Del All
คือ การลบโปรแกรมทั้งหมด
Exit
คือ ออกจากโปรแกรม

-2-

ต้องการป้ อนโปรแกรมให้นาฬิกาทางานและส่ งสัญญาณเสี ยงที่บนั ทึกไว้
ออกมา ทุกวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ โดยในแต่ละวันให้มีสัญญาณเสี ยงออกมา
เวลา 8.00 น. , 12.00 น. และ 17.00 น.
1.กดปุ่ ม RIGHT เลือก “Add” กด “Enter” หน้าจอจะแสดง

ตัวอย่ าง

2.ที่ P.NO ให้เลือก 1 จากนั้นเลื่อน Cursor
ไปที่
3.ป้ อน 08 : 00 จากนั้นเลื่อน Cursor ไปที่ Power
4.กดปุ่ ม Up เพื่อเลือก MP3 จากนั้นเลื่อน Cursor ไปที่ Play All
5.กดปุ่ ม Up จะเป็ น Play One จากนั้นเลื่อน Cursor ไปที่ No.01
6.กดปุ่ ม Up เพื่อเลือก เพลงที่ตอ้ งการ จากนั้นเลื่อน Cursor ไปที่ Add
แล้วกด “Enter”
หน้ าจอจะแสดง

7.ขั้นตอนการป้ อนเวลา 12.00 น. และ 17.00 น. ให้ทาตามขั้นตอนที่ 1-6
และออกจากโปรแกรม โดยการกดปุ่ ม Exit
หน้ าจอจะแสดง
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๏

เลือก System Setting กด “Enter” หน้าจอจะแสดง

จะเห็นว่าวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ใช้ Pattern 1 อยูแ่ ล้ว จึงไม่ตอ้ งแก้ไขโปรแกรม
หากต้องการแก้ไขโปรแกรมให้เลื่อน Cursor ไปวันที่ตอ้ งการแก้ไข และกดปุ่ ม Up
เพื่อเลือก “ - “ จากนั้นให้เลื่อน Cursor ไปที่ “ OK “ แล้วกด “Enter” หน้าจอจะ
กลับมาสู่ หน้าเดิมให้เลื่อน Cursor ไปที่
(Exit) แล้วกด “Enter” เพื่อกลับเข้าสู่
หน้าจอปกติ
การตั้งโปรแกรมสารอง (ใช้ ในกรณีพเิ ศษ)
๏ วิธีต้ งั โปรแกรมสารองให้ทาตามขั้นตอน 1-6 แต่ตอ้ งตั้งโปรแกรมใน Pattern
ที่ 9 เท่านั้น
การใช้ งานโปรแกรมสารอง
๏ ให้ กด “ SWIFT “ หน้ าจอจะแสดง 1,2,12
1 : การใช้โปรแกรมสารองสาหรับวันปั จจุบนั
2 : การใช้โปรแกรมสารองสาหรับวันพรุ่ งนี้หรื อวันถัดไป
12 : การใช้โปรแกรมสารองสาหรับวันปั จจุบนั และวันพรุ่ งนี้
หมายเหตุ :โปรแกรมสารองจะทางานตามโปรแกรมใน Patter ที่ 9 เพียงครั้งเดียวเท่านั้น.
๏
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