


MX-10 คือนาฬกิาเพอืการควบคมุอปุกรณไ์ฟฟา้  โดยสามารถสงัเปิดและปิดไดต้าม “เวลา” ทีตอ้งการ รวมถงึสงัเปิดไฟลเ์สียง MP3

เพือการแจง้คาบเวลาผา่นระบบกระจายเสียง และมี Solid-State-Relay เพือการเปิดเครอืงขยายเสียงใหด้ว้ย  และมี Relay

อีก  ตวัเพือเปิดปิดอปุกรณไ์ฟฟา้ใด ๆ  ไดต้ามตอ้งการ  และขยายเพมิไดอี้ก  ตวั  เหมาะสาํหรบัการใชบ้อกคาบเวลาในโรงเรยีน,

โรงงาน  การตงัเปิดปิดอปุกรณใ์นบา้น,โรงงาน,สาํนกังาน,หอพกั
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Page 1/7

Master Control Clock

MX-10
v2.0 (2019)



ทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร ์82E54 ใชค้วามถี .  MHz
ชิพนาฬิกาความแมน่ยาํสงู DS3232  คา่เวลาผิดพลาดไม่เกิน  นาที / ปี  พรอ้มระบบ Battery Backup ไดน้าน  ปี
ในขณะทไีฟฟา้ดบั (ตวั Battery ใชรุ้น่ CR2032)
ขอ้มลูโปรแกรมและการตงัคา่ตา่ง ๆ  เก็บใน EEprom เบอร ์BR24G1M
แสดงผลดว้ยตวัเลข 7-Segment LED สีแดง ความสงู .  นวิ จาํนวน  หลกั
มคีีย ์  ปุ่ ม เพอืการปอ้นขอ้มลูและตงัคา่ไดส้ะดวก พรอ้มเสียง Beep ตอบสนองการทาํงาน
มรีะบบเสียงทีใชก้บัไฟลเ์สียง MP3 ได ้โดยใสล่งใน Micro-SD-Card 8G โดยปรบัเปลียนไฟลไ์ดต้ามตอ้งการ
มขีวั Jack เล็กตวัเมยีแบบ Stereo เป็นแบบ Line-Out เพือการตอ่กบัเครอืงเสียง
สามารถสงัเลน่เสียงไดต้ามเวลา พรอ้มมี Solid-State-Relay (สวทิชเ์ปิดปิดแบบอีเล็กทรอนกิส)์ เพอืการเปิดเครอืงขยายเสียงได้
มขีวัปลกัตวัเมยีใหพ้รอ้ม โดยตงัหนว่งเวลาก่อนเลน่เสียงไดด้ว้ย
สามารถกดปุ่มบนหนา้ปัดเพอืเปิดปิดเครอืงขยายเสียงไดโ้ดยตรง (เชน่ กรณีใชป้ระกาศเสียงดว้ยไมค)์
ม ีRelay ภายในอีก  ตวั ตงัเปิดปิดไดอ้ยา่งอสิระ และสามารถขยายเพมิไดอี้ก  ตวั (รวมสงูสดุ  ตวั)
สามารถตงัโปรแกรมเปิดปิดตามเวลาไดถ้งึ  โปรแกรม และสามารถหยดุการทาํงานของโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งลบโปรแกรมออก
(เชน่ ใหห้ยดุทาํงานชว่งปิดเทอม)
สามารถตงัโปรแกรมได ้  ชดุ (A,B) และเลือกใชช้ดุใดก็ไดต้ามตอ้งการ (เชน่ ชว่งเปิดเทอมทาํงานแบบหนงึ และชว่งปิดเทอม
ทาํงานอกีแบบหนงึ)
มีระบบสรา้งตารางเปิดปิด สาํหรบักรณีการเปิดปิดอุปกรณไ์ฟฟ้าตามเวลา ทีไม่ใช่การเปิดไฟลเ์สียง  เพือใหส้ามารถ
คืนสถานะทีถกูตอ้งไดเ้มอืไฟฟา้ดบั และไฟมาอีกครงั (เชน่ ตงัเปิด :  และปิด :  แตเ่มอืเวลา :  เกิดไฟฟา้ดบั
และไฟมาอีกครงัในเวลา :  เครอืงก็จะเปิดไดต้ามทีควรจะเป็น)
สามารถตงั Lock ปุ่ มบนหนา้ปัด (Key On/Off) เพือปอ้งกนัการกดเลน่ แลว้เปลียนการตงัคา่ไป
ใชไ้ฟเลียง  VAC กาํลงัไฟสงูสดุเพยีง 4W

ขนาดสนิคา้ กวา้ง  x สงู  x หนา  mm
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เมือเปิดเครอืง จะมเีสียง Beep และแสดงหมายเลข Version ของ Firmware เป็น vX.X ชวัขณะ จากนนัก็แสดงเวลาดงันี

Wk  HH-MM

Wk คือวนัในสปัดาห ์ ซงึจะแสดงเป็นอกัษรยอ่ภาษาองักฤษในแบบทีเขา้ใจไดท้วัไป  และ HH-MM ก็คอืเวลาเป็น ชวัโมง และ นาที

โดยขีดกลางจะกระพรบิตามจงัหวะวินาทีดว้ย และในจงัหวะทีมกีารเปลียนเลขนาที (วนิาที = ) ขีดกลางจะแสดงเป็นขีดบน

หรอืขีดลา่งแทน เพอืแสดงวา่จะทาํการเปิดหรอืปิด Relay ตามทีตงัไวด้ว้ย  โดยขีดบนหมายถึง  มกีารตรวจสอบกบัโปรแกรมทีตงัไว้

สว่นขีดลา่งหมายถงึ ใชวิ้ธีตรวจสอบกบัตารางทีสรา้งไว ้(ใหท้าํความเขา้ใจในหวัขอ้ เมน ู  อีกที) ณ จดุนีคือ “โหมดพรอ้มใชง้าน”

โดยเครอืงจะทาํงานตามโปรแกรมทตีงัคา่ไว ้ และปุ่มทงั  ปุ่ มจะทาํหนา้ทีดงันี

ดา้นลา่งของเครอืง

สามารถเพมิชอ่งปลกัได ้(Option)

ชอ่งเสียบ Micro-SD-Card และ Jack Audio Out

รวมทงัปลกัสาํหรบัเครอืงขยายเสียง

ขวัสาํหรบัขยาย Relay-2,3

( .  และ .  ตามลาํดบั)

บรเิวณ Relay-1

บรเิวณ Relay-0 (SSR)แผงบอรด์ภายใน
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(โหมดพรอ้มใชง้าน)

SET สาํหรบัการแสดงวนั,เดือน,ปี และเลน่ไฟลเ์สียง หรอืพดูบอกเวลา

ADJ สาํหรบัการเขา้สูเ่มนกูารตงัคา่ตา่ง ๆ

BACK สาํหรบัเปิดปิด Relay-0 (SSR) โดยตรง

และกรณีปิด Relay-0 จะทาํการหยดุเพลงทีเปิดอยูด่ว้ย

และสาํหรบัการตงั On/Off โปรแกรมทงัหมด

เมือกดปุ่ม SET เครอืงจะแสดงท ีDisplay ดงันี

dd_mm_yy คือแสดงวนั,เดือน,ปี โดยเมอืปลอ่ยมอืจากปุ่มทีกด ก็จะยอ้นกลบัไปที

โหมดพรอ้มใชง้านตามเดมิ แตถ่า้กดคา้งไวน้าน  วินาที ก็จะเขา้สูโ่หมด

เพือการทดสอบไฟลเ์สียง หรอืพดูบอกเวลา ดงันี

PLAY__XX เพือใสห่มายเลขไฟล ์  หลกั

ผูใ้ชส้ามารถตงัตวัเลข  หลกั ซงึก็คือหมายเลขไฟลเ์สียง MP3 ทีตอ้งการใหเ้ลน่  วิธีการตงัคา่ตวัเลขจะเป็นแบบตงัทีละหลกั

โดยหลกัทีกาํลงักระพรบิอยู ่คอืหลกัทีกาํลงัตงัคา่อยู ่โดยปุ่มทงั  มคีวามหมายดงันี

(ณ ขณะกาํลงัปอ้นขอ้มลู มีตวัเลขหลกัใด ๆ กระพรบิ)

SET กดเลือนตอ่ไป

ADJ กดเปลียนแปลงตวัเลข

BACK กดยอ้นหลงั

หมายเลขไฟล์จะเป็นได้ตั งแต่ -   ซึ งจะต้องไฟล์ที มีอยู่ จริงใน SD-Card ด้วย  และถ้าใส่ เป็นหมายเลข 

ก็จะเป็นการพูดบอกเวลา  เช่น ถา้เวลาเป็น :  ก็จะพูดเป็น “เวลาเก้านาฬิกา สามสิบนาที” เมือป้อนตวัเลขเสร็จแลว้

เครืองก็จะทาํงานตามทีตอ้งการทนัที  โดยเปิดเครืองขยายเสียงผ่าน Relay-0 ก่อน และหน่วงเวลาเล็กนอ้ยตามคา่ทีตงัไว้

แลว้จงึเลน่ไฟลเ์สียงตามตอ้งการ และเมอืเพลงจบแลว้  กจ็ะปิดเครอืงขยายเสียงใหด้ว้ย

ส่วนเมื อกดปุ่ ม BACK เครื องจะทาํการเปิดหรือปิด Relay-0 ให้ทันที สาํหรับกรณีต้องการเปิดเครื องขยายเสียง

เพือการใชก้ับไมคโ์ดยตรง หรือสาํหรบัการหยุดเล่นไฟลพ์รอ้มกับปิดเครืองขยายเสียงไปดว้ย และจะแสดงที Display ดงันี

(แสดงขอ้มลูเป็นตวัอยา่ง)

0 _ 2 _ คอืแสดงสถานะของ Relay ทงั  ตวั ในทีนีหมายถึง Relay-0 และ Relay-2

เป็น ON นอกนนัเป็น OFF

ปุ่ม BACK ยงัใชเ้พือการตงั On/Off โปรแกรมทงัหมดอีกดว้ย  โดยถา้กดคา้งไวน้าน  วนิาทีจนมเีสียง Beep  ก็คอืการตงั On/Off

สลบักนัไป  การตงั On หมายถงึเครอืงก็จะทาํงานตามโปรแกรมทีตงัไวเ้ป็นปกต ิตวัเลขทีแสดงก็เป็นไปตามปกต ิ แตถ่า้ตงั Off

เครืองก็จะหยุดการทาํงานตามโปรแกรมทงัหมด  โดยโปรแกรมทีตงัไวย้งัคงมีอยู่ ไม่ตอ้งไปลบออก เช่น กรณีใชห้ยุดเสียง

ในโรงเรยีนชว่งปิดเทอม โดยตวัเลข HH-MM จะกระพรบิทงัหมดเพือใหร้บัทราบสถานะ Off ของโปรแกรมดว้ย
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สว่นปุ่ม ADJ สาํหรบัการเขา้สูเ่มนเูพอืการตงัคา่ในรายละเอียด หรอืการตงัโปรแกรมตา่ง ๆ   โดยจะแสดงหวัขอ้ใหท้ราบ และกด ADJ
เพือเลือนหวัขอ้ไปเรอืย ๆ  โดยม ี  เมนดูงันี

1_Dirt  (Direct) สาํหรบัการเปิดปิด Relay โดยตรง
2_ProG  (Program) สาํหรบัตงัโปรแกรมเวลา
3_LIST  (List) สาํหรบัแสดงหรอืลบโปรแกรมทีมอียู่
4_TiME  (Set Time) สาํหรบัตงัเวลานาฬกิา
5_ConF (Config) สาํหรบัตงัคณุสมบตักิารใชง้าน
6_tAbE  (Table) สาํหรบัสรา้งตารางเปิดปิดตามโปรแกรม

การกด SET หมายถึงเขา้สู่การใชง้านเมนนูนั ๆ  แต่ถา้กด BACK หมายถึงกลบัเขา้สู่โหมดพรอ้มใชง้าน  ในการเขา้สู่เมนู
หรอืเขา้ไปรายละเอียดการตงัคา่ใด ๆ ถา้ไมมี่การกดปุ่มเลยเป็นเวลา  นาทีเครอืงจะกลบัสูโ่หมดพรอ้มใชง้านใหโ้ดยอตัโนมตัิ
ทังนี เพือป้องกันการกดอย่างไม่ตังใจ  เพราะการค้างอยู่ ที เมนู  หรืออยู่ในการตังค่าต่าง ๆ เครืองจะหยุดการทาํงาน
ตามโปรแกรมเวลาไวด้ว้ย แตถ่า้อยูใ่นโหมดพรอ้มใชง้าน  เครอืงกจ็ะทาํงานตามโปรแกรมเวลาทีตงัไว้


1_Dirt (Direct)
สาํหรบัการเปิดปิด Relay ทงั  ตวัโดยตรง  โดยเมือเขา้เมนนีู  เครอืงจะแสดงท ีDisplay ดงันี

_ _ _ _

โดยจะกระพรบิทีหลกัแรกกอ่น  ขีดทงั  ก็แทน Relay ทงั  ตวันนัเอง  ถา้เป็นขีดหมายถึง Relay เป็น Off แตถ่า้เป็นตวัเลข หมายถงึ
Relay เป็น On  ปุ่ ม ADJ สาํหรบัเปลียนเป็น On หรอื Off ไดต้ามตอ้งการ  สว่นปุ่ม SET ก็จะเลือนไปหลกัตอ่ไป  และปุ่ม BACK
สาํหรบัออกจากเมน ู เชน่ ถา้ตงัให ้Relay 0,1,3 เป็น On ก็จะแสดงที Display ดงันี

0 1 _ 3

สาํหรบั Relay 0 ทีเป็น Solid-State-Relay (SSR) นนั จะหมายถงึการเปิดปิดตวั Relay เทา่นนั  ไมเ่กียวกบัการเลน่ไฟลเ์สียงแตอ่ยา่งใด


2_ProG (Program)
สาํหรบัการตงัโปรแกรมเวลา  ซงึตงัไดถ้งึ  โปรแกรม  และมกีารกระทาํในรอบสปัดาห ์(Weekly) คือสามารถตงัเวลาแตกตา่งได้
ตงัแตว่นัอาทติยถึ์งเสาร ์ เมือเขา้เมนจูะแสดง Display ใหต้งัคา่ได ้  หนา้ (Page) โดยเป็นดงันี

X - HH.MM.CC X คือหมายเลข Relay
HH คือชวัโมง
MM คอืนาที
CC คอื Control Code

S M t W t F S (Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat)
คือตงัวนัในสปัดาหที์ตอ้งการใหท้าํงาน
ถา้เป็นตวัอกัษรคือทาํงาน แตถ่า้เป็นขีดคอืไมท่าํงาน
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เมือตงัจนครบ  หนา้แลว้  เครืองจะส่งเสียง Beep และแสดง Pxxx ชวัขณะ  ซึงก็คือจาํนวนโปรแกรมทีไดต้งัแลว้นนัเอง
แตถ่า้มโีปรแกรมครบ  แลว้  เครอืงก็จะแสดงเป็น FULL แทน  ตวัเลข CC จะมคีวามหมายคอื

00 คือ Relay Off
99 คือ Relay On
01-98 คือตงัแบบ Delay เป็นวนิาท ีเชน่ ถา้ตงัเป็น  จะหมายถึงให้

Relay On เป็นเวลา  วินาทีแลว้จะ Off เองโดยอตัโนมตัิ

และเฉพาะ Relay-0 (SSR) ตวัเลข CC จะแตกตา่งออกไปดงันี

00 คือ Relay Off
99 คือ Relay On
01-98 คือใหเ้ลน่ไฟลเ์สียงตามหมายเลข

Relay-0 ออกแบบไวส้าํหรบัการเปิดปิดเครอืงขยายเสียง  ซงึมีไวข้ยายเสียงจากไฟลเ์สียงไดท้นัที  และผูใ้ชไ้มจ่าํเป็นตอ้งตงั On หรอื
Off ใด ๆ   เพราะเครอืงมรีะบบเปิดปิดใหโ้ดยอตัโนมตัอิยูแ่ลว้ ผูใ้ชเ้พยีงแตต่งัหมายเลขไฟลที์จะเปิดตามเวลาเทา่นนั  อยา่งไรก็ตาม
ในบางกรณีผูใ้ชอ้าจตอ้งการเปิดปิด Relay-0 โดยตรงเอง  หรอืใชง้านโดยไมเ่กียวกบัการเลน่ไฟลเ์สียง ก็สามารถทาํไดเ้ชน่กนั
เพียงแตจ่ะไมส่ามารถตงั Delay เป็นวนิาทีได ้ตอ้งตงัเป็น On หรอื Off เทา่นนั


3_LIST (List)
สาํหรบัการแสดงโปรแกรมทีปอ้นไวท้งัหมด รวมถงึสามารถลบโปรแกรมแบบทีละอนัไดด้ว้ย โดยเครอืงจะแสดงดงันี (ตวัอยา่งสมมตุ)ิ

1 - 09.30.15 แสดง Relay - ชวัโมง . นาที . รหสัควบคมุ

ณ เมน ูList นี การกดปุ่มทงั  จะเป็นดงันี

SET เลือนไปดโูปรแกรมตอ่ไป
ถา้ถงึโปรแกรมสดุทา้ยแลว้ จะแสดง Pxxx ชวัขณะ ก็คือจาํนวนโปรแกรมทมีี

ADJ ถอยกลบัไปดโูปรแกรมกอ่นหนา้
ถา้เป็นโปรแกรมแรก จะแสดง P001 ชวัขณะ

BACK ออกจากเมนนีู

นอกจากนี ยงัมวีธีิการกดแบบพเิศษ เพอืการทาํงานตา่ง ๆ  เพมิเตมิคอื

SET คา้ง  วินาที คือตอ้งการลบโปรแกรมบรรทดันนั โดยเครอืงจะแสดงคาํวา่
dEL ConF (Delete Confirm) ถามความแนใ่จอกีที
ถา้กด SET อีกครงั ก็จะลบโปรแกรมบรรทดันนัทนัที และ
สง่เสียง Beep ใหท้ราบ แตถ่า้กดปุ่มอืน ๆ  ก็จะยกเลิก

ADJ คา้ง  วินาที คือใหแ้สดงรูปแบบของ Week คือวนัในสปัดาหที์โปรแกรม
นนัไดก้าํหนดไว ้เชน่ - M t W t F -  และถา้ปลอ่ยมอืก็จะกลบัไปแสดงคา่ตามเดมิ

ในเมนู List นี การลบโปรแกรมเป็นบางอัน จะช่วยให้ผู้ใชป้รับแต่งโปรแกรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก แต่ถ้าต้องการ
ลบโปรแกรมทงัหมดในคราวเดียว  สามารถเลือกใชว้ธีิลบแบบลา้งโปรแกรมทงัหมดได ้ ซงึดรูายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ตอ่ ๆ  ไป
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4_TiME (Set Time)
สาํหรบัตงัเวลานาฬกิา  โดยจะมลีาํดบัการตงัดงันี

dM_ DD-MM ตงัวนัที และ เดือน
YW_ YY-WW ตงัปี  หลกั (คศ) และ วนัในสปัดาห์
HM_ HH-MM ตงัชวัโมง และ นาที

(วนิาทีจะเรมิตน้ท ี  เสมอ)

เมือเรยีบรอ้ยแลว้จะสง่เสียง Beep และทาํการตงัเวลานาฬกิาใหต้ามตอ้งการ


5_ConF (Config)
สาํหรบัตงัคณุสมบตักิารใชง้าน โดยมใีหต้งัคา่ไดด้งันี (ตงัเฉพาะทีเป็นอกัษร X)

bX_KX_SX หนา้แรก
dX_PX หนา้สอง

bX คา่ความสวา่งของ LED Display ตงัแต ่ -  (default=4)
KX กาํหนดใหก้ดคียแ์ลว้มเีสียง Beep หรอืไม ่ =ไมมี่ =มี (default=1)
SX กาํหนดใหบ้อกเวลาเป็นฃาํพดู กอ่นหรอืหลงัเปิดไฟลเ์สียง

=ไมใ่ช ้ =บอกเวลากอ่นเพลง =บอกเวลาหลงัเพลง (default=0)
dX คา่หนว่งเวลาระหวา่งเปิดเครอืงขยายเสียงกบัการสงัเลน่ไฟลเ์สียง

เป็น -  วินาที เพอืรอใหเ้ครอืงขยายพรอ้มก่อน (default=1)
PX กาํหนดโปรแกรม A,B ทีจะใชง้าน 0=A 1=B (default=0)

เมือเรยีบรอ้ยแลว้จะสง่เสียง Beep และออกจากเมนไูป


6_tAbE (Table)
สาํหรบัสรา้งตารางเปิดปิดตามโปรแกรม คอืการสรา้งรูปแบบการเปิดปิดจากโปรแกรมทีตงัไวใ้หเ้ป็นตารางการทาํงานแตล่ะนาที
ทงันีจะมปีระโยชนท์ดแทนระบบ Recover ใน v1.x เดิม แตมี่ประสิทธิภาพทีดีกวา่ คือจะทาํใหคื้นสถานะของ Relay ตา่ง ๆ ได้
หลงัจากทีเกิดไฟฟา้ดบั และไฟมาอีกครงั ... ตวัอยา่งเชน่ มกีารตงั Relay-1 โดยเปิด :  และปิด :   แตเ่มือเวลา :
เกิดไฟฟา้ดบั และไฟมาอีกครงัในเวลา :  หลงัจากเครอืงเปิด เมอืใดก็ตามทีมกีารขา้มนาที เชน่ จาก :  เป็น :  สถานะของ
Relay-1 ก็จะเปิดทนัที ตามทีควรจะเป็น ... เมือเขา้ใชง้าน เครอืงจะแสดงดงันี

C r E A t E  t (Create Table) ยาํอกีทีวา่จะสรา้งตารางหรอืไม่
ถา้กด SET ก็จะดาํเนินการตอ่ไป แตถ่า้กดอนื ๆ  ก็จะยกเลิก

t 1 _ XXX กาํลงัสรา้งตารางเขา้หนว่ยความจาํ Flash ในเครอืง
t 2 _ XXX โดยจะทาํเป็น  รอบ t1,t2 และคา่ XXX จะเป็น - % นนัเอง

การสรา้งตารางจะตอ้งใชเ้วลาประมาณ  นาที
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การสรา้งตารางจะมีประโยชนส์าํหรบัการเปิดปิดทีมรีะยะหา่ง และตอ้งการให ้Recover สถานะไดเ้มอืไฟฟา้ดบัและมาอีกครงัเทา่นนั
แตถ่า้ไมมี่การเปิดปิดแบบนี เช่น การใชง้านเพือเปิดเสียงตามเวลาเท่านนั การสรา้งตารางนีก็ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํเลย (แตถ่า้ทาํ
ก็ยงัคงทาํงานไดถ้กูตอ้ง)  และหลงัจากทีมกีารสรา้งตารางไวแ้ลว้  ถา้มกีารเพมิหรอืลบโปรแกรม รวมทงัปรบัเป็นโปรแกรม A หรอื B
ระบบตารางก็จะถกูยกเลกิไป ถา้ตอ้งการใชง้าน ก็ตอ้งทาํการสรา้งตารางใหมอี่กครงัดว้ย


สาํหรบัลา้งโปรแกรมทงัหมด เพอืความสะดวกในการเรมิตน้ใหม ่ การเขา้ทาํไดโ้ดยกดปุ่ม SET คา้งไว ้จากนนัจงึคอ่ยเปิดเครอืง
รอประมาณ  วินาทีแลว้จงึปลอ่ยมอื  เครอืงจะแสดงที Display ดงันี

CLr-ALL

ถา้กดปุ่ม SET ก็จะดาํเนนิการลา้งโปรแกรมทงัหมดทนัที  (ใชเ้วลา -  วนิาที) แลว้สง่เสียง Beep พรอ้มเขา้สูโ่หมดพรอ้มใชง้านตอ่ไป
แตถ่า้กดปุ่มอนื ๆ  ก็จะยกเลกิ


มไีวเ้พอืความสะดวกในการตรวจซอ่มหรืองานผลติ การเขา้ทาํไดโ้ดยกดปุ่ม ADJ คา้งไว ้จากนนัจงึคอ่ยเปิดเครอืง รอประมาณ
 วินาทีแลว้จงึปลอ่ยมอื  เครอืงจะแสดงแตล่ะขีดบน Display และวนไปเรอืย ๆ  และสามารถกดปุ่มเพอืทดสอบ Relay ตา่ง ๆ

ดงันี

ปุ่ม SET ทาํให ้Relay-0 ทาํงาน
ปุ่ม ADJ ทาํให ้Relay-1 ทาํงาน
ปุ่ม BACK ทาํให ้Relay-2 ทาํงาน
ปุ่ม IN1 (ภายในเครอืง) ทาํให ้Relay-3 ทาํงาน
ปุ่ม IN2 (ภายในเครอืง) ทาํให ้Buzzer ทาํงาน

คือเป็นการทดสอบพืนฐานเบืองต้น  ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงการทาํงานของระบบเสียง และนาฬิกา รวมทังชิพ Flash
เพอืการเก็บโปรแกรม ซงึตอ้งทดสอบดว้ยการใชง้านจรงิอกีที


สาํหรบัการตงั Lock Key เพือปอ้งกนัไมใ่หมี้การกดเลน่ ซงึอาจจะทาํใหโ้ปรแกรมเปลียนแปลงไปโดยไมต่งัใจ ทาํไดด้ว้ยการกดปุ่ม
BACK คา้งไว ้ จากนนัจงึคอ่ยเปิดเครอืง รอประมาณ  วินาทีแลว้จงึปล่อยมอื เครืองจะปรบัเปลียนใหท้นัที  โดยสลบัไปมา
ในแตล่ะครงัทีทาํ  แสดงที Display ดงันี

K - O F F คือเขา้สูส่ถานะ Key Off  คือไมส่ามารถกดปุ่ มใด ๆ  ได้
K - O n คือเขา้สูส่ถานะ Key On  คือใชง้านไดต้ามปกติ

เมือเปลียนสภานะแลว้ จะสง่เสียง Beep อีกที และเขา้สูโ่หมดพรอ้มใชง้านตอ่ไป


สาํหรบัแผน่ SD-Card ทีจดัใหไ้ปนนั จะมีโฟวเดอร ์ “02” ซงึมีไฟลอ์ยูภ่ายใน  ไฟล ์  (001.mp3 ถึง 084.mp3) โฟวเดอรนี์

จะใชส้าํหรบัการบอกเวลาเป็นคาํพดู  สว่นไฟลเ์สียงเพอืการเปิดตามเวลานนั  จะอยูที่โฟวเดอร ์“01” ซงึจะทาํเป็นตวัอยา่งไวใ้ห ้

ไฟล ์คอื 001.mp3 ถงึ 023.mp3 โดยสามารถนาํไปใชไ้ดต้ามตอ้งการ  หรอืจะปรบัเปลียนแกไ้ขตา่ง ๆ  ไดต้ามตอ้งการ  ทงันีชอืไฟล์

 อกัษรแรกตอ้งเป็นตวัเลขตามตวัอยา่ง และมีนามสกลุเป็น .MP3 เสมอ


