
คู่มอืการต ัง้ค่า  
Programmable Timer 8(16) Channel  

คณุสมบติัของเคร่ือง  
 ใชแ้หลง่จา่ยไฟ DC12 โวลท ์

 ตัง้เวลา เปิด-ปิด อปุกรณไ์ฟฟ้าไดส้งูสดุ 16 ชอ่ง (8 ชอ่งบนบอรด์ และ 8 
ชอ่งผ่านบอรด์เสรมิ) 

 รเีลย ์รองรบักระแสไดส้งูสดุ 5 แอมป์ 

 มโีหมดการทาํงานแบบแยกอสิระ (Mode A) และแบบตอ่เน่ือง (Mode B) 

 แตล่ะชอ่งสามารถตัง้เวลาเปิด-ปิดได ้10 คร ัง้/Channel 

 กาํหนดวนัในแตแ่ละสปัดาหไ์ด ้

 ตัง้เวลาในการควบคมุการเปิด-ปิดไดล้ะเอยีดระดบั วนิาท ี

 มแีบตเตอรร์ ีแ่บ็คอพัฐานเวลา นาฬกิายงัเดนิเทีย่งตรงแมไ้ม่มไีฟเลีย้ง 

 บอกอณุหภมูเิป็น องศาเซลเซยีส 

 หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 128X64 

 ปุ่ มกดเลอืกใช ้NKK Switch จากญีปุ่่ นทีร่องรบัการกดมากถงึ 5 ลา้นคร ัง้ 
ทีม่ ีLED Backlight แยกสสีวยงาม 

 

                 

       

      วดีโีอการใชง้านเคร ือ่ง  >>>  



หน้าท่ีของปุ่ มกดและส่วนต่างๆของเครือ่ง  

1. ปุ่ม S1(PRG) ใชใ้นการเขา้เมนูโปรแกรมเวลาและทําหนา้ทีบ่นัทกึในเมนูย่อย 

2. ปุ่ม S2(SET) ใชใ้นการเขา้ไปตัง้วนั-เวลาหลกัของเคร ือ่งและใชใ้นการเลอืกในเมนูย่อย 

3. ปุ่ม S3(UP) ใชเ้ลือ่นขึน้ และใชใ้นการเปลีย่น Channel ในเมนูโปรแกรมเวลา 

4. ปุ่ม S4(DOWN) ใชเ้ลือ่นลง และเปลีย่นโปรแกรมในเมนูโปรแกรมเวลา 

5. ชือ่เคร ือ่งหรอืจะตัง้เป็น ชือ่สวนหรอืฟารม์ของตวัเองก็ได ้เป็นภาษาองักฤษ จาํกดัไม่
เกนิ 18 ตวัอกัษร (Option ตอ้งแจง้กอ่นสัง่ซ ือ้) 

6. แสดงเวลาปัจจบุนั วนั - วนัที ่/ เดอืน / ปี 

7. ตารางแสดงการทํางานของแตล่ะ Channel 

8. แสดงอณุหภมู ิและโหมดทีเ่คร ือ่งกาํลงัทํางานอยู ่

9. จดุตอ่ไฟเลีย้งของเคร ือ่ง และ OUTPUT แบบ NO จาํนวน 8 ชอ่ง 

10. Connector เพิม่ชอ่งของ Channel 9-16 อกีจาํนวน 8 ชอ่ง (ขายแยกเป็นบอรด์เสรมิ) 
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การเปล่ียนโหมดและการตัง้วนั/เวลาหลกัของเครื่อง  

การเปลีย่นโหมดการทาํงานของเคร ือ่ง 
 1.  กดปุ่ ม  S1+S2 พรอ้มกนัประมาณ 10 วนิาท ีจะเขา้สูเ่มนูการเลอืกโหมด 

 2.  กดปุ่ ม  S3 หากตอ้งการเลอืก Mode A 

 3.  กดปุ่ ม  S4 หากตอ้งการเลอืก Mode B 

 4.  กดปุ่ ม  S1 เพือ่บนัทกึและออกจากเมนูการเลอืกโหมด 

การตัง้คา่เวลาหลกัของเคร ือ่ง 
 1.  กดปุ่ ม S2 คา้งประมาณ 10 วนิาท ีจะเขา้สูห่นา้การตัง้คา่ Set Date & Time 

 2.  กดปุ่ ม S3 เพือ่เพิม่ หรอื S4 เพือ่ลดคา่ 

 3.  กดปุ่ ม S2 เพือ่เลือ่นไปยงัตาํแหน่งตอ่ไป (หากกดเกนิใหก้ดซํา้เพือ่กลบัมายงั
ตาํแหน่งทีต่อ้งการเปลีย่นแปลง) 

 4.  ตัง้คา่เสรจ็กดปุ่ ม S2 มาที ่Save แลว้กดปุ่ ม S1 เพือ่ทาํการบนัทกึ 

Note: Mode A คอืเป็น Timer ปกตสิามารถตัง้เวลาเปิด-ปิดไดอ้สิระทัง้ 16 ชอ่ง สว่น 

Mode B จะเหมอืน Mode A ตา่งตรงทีจ่ะไม่สามารถโปรแกรมเวลาใน Channel 1 ได ้
เน่ืองจาก Channel 1 นีจ้ะทาํงานเองอตัโนมตัเิมือ่ชอ่งใด ๆ ก็ตามทีท่าํงาน 

รปูแบบเวลา: วนัที ่/ เดอืน / ปี(ค.ศ.) / วนั 

เมนูการเปล่ียนโหมด เมนูการตัง้เวลา 



การโปรแกรมเวลา  

 1.  กดปุ่ ม S1 คา้งประมาณ 10 วนิาท ีจะเขา้สูห่นา้การโปรแกรมเวลาของแตล่ะชอ่ง (หากเลอืก 
Mode A เคร ือ่งจะแสดงโปรแกรมตัง้แต ่Channel 1 หากเลอืก Mode B จะแสดงตัง้แต ่Channel 2) 

 2.  หนา้จอจะแสดงโปรแกรม P1-P10 

 3.  กดปุ่ม S3 เพือ่เปลีย่นชอ่งทีจ่ะโปรแกรม (Channel 1-16 ใน Mode A, Channel2-16 ใน Mode B) 

 4.  กดปุ่ ม S4 เพือ่เลือ่นไปยงัโปรแกรม P1-P10 ทีต่อ้งการตัง้คา่หรอืแกไ้ข  

 5.  เมือ่เลอืกโปรแกรมทีต่อ้งการแลว้ กดปุ่ ม S2 

 6.  กดปุ่ ม S2 เพือ่ทําการตัง้คา่เวลาเร ิม่ตน้ในการเปิด และ เวลาปิด โดยใช ้S3 เพือ่เพิม่ หรอื S4 
เพือ่ลดเมือ่ไดเ้วลาตามทีต่อ้งการ กดปุ่ ม S2 เพือ่เลือ่นไปตาํแหน่งตอ่ไป หากกดเกนิก็ใหก้ดวนไปเร ือ่ย ๆ 
เมือ่ไดเ้วลาเปิด-ปิดตามทีต่อ้งการแลว้ใหก้ดปุ่ ม S1 เพือ่บกัทกึ 

 7.  กดปุ่ ม S3 หรอื S4 เพือ่เลอืกวนั ทีต่อ้งการจะใหโ้ปรแกรมนีทํ้างาน เลือ่น > อยู่ตรงตาํแหน่งไหน
กดปุ่ ม S2 เพือ่เลอืก กดอกีคร ัง้จะเป็นการยกเลกิ เมือ่เลอืกเสรจ็แลว้กดปุ่ ม S1 เพือ่บกัทกึ (หากเลอืก > 
Clear จะเป็นการลา้งคา่ทีโ่ปรแกรมทัง้หมดเฉพาะในหนา้นี ้Px) 

 8.  กด S1 อกีคร ัง้จะออกจากหนา้โปรแกรมกลบัสูห่นา้หลกัหลกั (หากโปรแกรมไหนทีต่ ัง้แลว้จะมี
สญัลกัษณ ์x อยู่หนา้ P1-P10) 

 9.  ทําซํา้จนครบทกุโปรแกรมทีต่อ้งการ 

 10.  ออกจากหนา้เมนูกด S1 

เมนูโปรแกรมเวลาในโหมด A 

เมนูโปรแกรมเวลาในโหมด B 


