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MX-10 คือนาฬกิ าเพือการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสามารถสังเปิดและปิดได้ตาม “เวลา” ทีต้องการ รวมถึงสังเปิดไฟล์เสียง MP3
เพือการแจ้งคาบเวลาผ่านระบบกระจายเสียง และมี Solid-State-Relay เพือการเปิ ดเครืองขยายเสียงให้ดว้ ย และมี Relay
อีก ตัวเพือเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ ได้ตามต้องการ และขยายเพิมได้อกี ตัว เหมาะสําหรับการใช้บอกคาบเวลาในโรงเรียน,
โรงงาน การตังเปิ ดปิดอุปกรณ์ในบ้าน,โรงงาน,สํานักงาน,หอพัก























ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 82E54 ใช้ความถี .
MHz
ชิพนาฬิกาความแม่นยําสูง DS3232 ค่าเวลาผิดพลาดไม่เกิน นาที / ปี พร้อมระบบ Battery Backup ได้นาน ปี
ในขณะทีไฟฟ้าดับ (ตัว Battery ใช้รนุ ่ CR2032)
ข้อมูลโปรแกรมและการตังค่าต่าง ๆ เก็บใน EEprom เบอร์ BR24G1M
แสดงผลด้วยตัวเลข 7-Segment LED สีแดง ความสูง . นิว จํานวน หลัก
มีคยี ์ ปุ่ ม เพือการป้อนข้อมูลและตังค่าได้สะดวก พร้อมเสียง Beep ตอบสนองการทํางาน
มีระบบเสียงทีใช้กบั ไฟล์เสียง MP3 ได้ โดยใส่ลงใน Micro-SD-Card 8G โดยปรับเปลียนไฟล์ได้ตามต้องการ
มีขวั Jack เล็กตัวเมียแบบ Stereo เป็ นแบบ Line-Out เพือการต่อกับเครืองเสียง
สามารถสังเล่นเสียงได้ตามเวลา พร้อมมี Solid-State-Relay (สวิทช์เปิดปิ ดแบบอีเล็กทรอนิกส์) เพือการเปิดเครืองขยายเสียงได้
มีขวปลั
ั กตัวเมียให้พร้อม โดยตังหน่วงเวลาก่อนเล่นเสียงได้ดว้ ย
สามารถกดปุ่ มบนหน้าปัดเพือเปิดปิดเครืองขยายเสียงได้โดยตรง (เช่น กรณีใช้ประกาศเสียงด้วยไมค์)
มี Relay ภายในอีก ตัว ตังเปิ ดปิดได้อย่างอิสระ และสามารถขยายเพิมได้อกี ตัว (รวมสูงสุด ตัว)
สามารถตังโปรแกรมเปิดปิดตามเวลาได้ถงึ โปรแกรม และสามารถหยุดการทํางานของโปรแกรมได้โดยไม่ตอ้ งลบโปรแกรมออก
(เช่น ให้หยุดทํางานช่วงปิ ดเทอม)
สามารถตังโปรแกรมได้ ชุด (A,B) และเลือกใช้ชดุ ใดก็ได้ตามต้องการ (เช่น ช่วงเปิ ดเทอมทํางานแบบหนึง และช่วงปิ ดเทอม
ทํางานอีกแบบหนึง)
มีระบบสร้างตารางเปิ ดปิ ด สําหรับกรณี การเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามเวลา ที ไม่ใช่การเปิ ดไฟล์เสี ยง เพื อให้สามารถ
คืนสถานะทีถูกต้องได้เมือไฟฟ้าดับ และไฟมาอีกครัง (เช่น ตังเปิ ด : และปิ ด : แต่เมือเวลา : เกิดไฟฟ้าดับ
และไฟมาอีกครังในเวลา : เครืองก็จะเปิดได้ตามทีควรจะเป็ น)
สามารถตัง Lock ปุ่ มบนหน้าปัด (Key On/Off) เพือป้องกันการกดเล่น แล้วเปลียนการตังค่าไป
ใช้ไฟเลียง VAC กําลังไฟสูงสุดเพียง 4W
ขนาดสินค้า กว้าง x สูง x หนา mm
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ช่องเสียบ Micro-SD-Card และ Jack Audio Out
รวมทังปลักสําหรับเครืองขยายเสียง

ด้านล่างของเครือง
สามารถเพิมช่องปลักได้ (Option)

แผงบอร์ดภายใน

บริเวณ Relay-0 (SSR)

บริเวณ Relay-1

ขัวสําหรับขยาย Relay-2,3
( . และ . ตามลําดับ)


เมือเปิ ดเครือง จะมีเสียง Beep และแสดงหมายเลข Version ของ Firmware เป็ น vX.X ชัวขณะ จากนันก็แสดงเวลาดังนี
Wk HH-MM
Wk คือวันในสัปดาห์ ซึงจะแสดงเป็ นอักษรย่อภาษาอังกฤษในแบบทีเข้าใจได้ทวไป
ั และ HH-MM ก็คอื เวลาเป็ น ชัวโมง และ นาที
โดยขีดกลางจะกระพริบตามจังหวะวินาทีดว้ ย และในจังหวะทีมีการเปลียนเลขนาที (วินาที = ) ขีดกลางจะแสดงเป็ นขีดบน
หรือขีดล่างแทน เพือแสดงว่าจะทําการเปิ ดหรือปิ ด Relay ตามทีตังไว้ดว้ ย โดยขีดบนหมายถึง มีการตรวจสอบกับโปรแกรมทีตังไว้
ส่วนขีดล่างหมายถึง ใช้วธิ ีตรวจสอบกับตารางทีสร้างไว้ (ให้ทาํ ความเข้าใจในหัวข้อ เมนู อีกที) ณ จุดนีคือ “โหมดพร้อมใช้งาน”
โดยเครืองจะทํางานตามโปรแกรมทีตังค่าไว้ และปุ่ มทัง ปุ่ มจะทําหน้าทีดังนี
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(โหมดพร้อมใช้งาน)
SET สําหรับการแสดงวัน,เดือน,ปี และเล่นไฟล์เสียง หรือพูดบอกเวลา
ADJ สําหรับการเข้าสูเ่ มนูการตังค่าต่าง ๆ
BACK สําหรับเปิ ดปิ ด Relay-0 (SSR) โดยตรง
และกรณีปิด Relay-0 จะทําการหยุดเพลงทีเปิ ดอยูด่ ว้ ย
และสําหรับการตัง On/Off โปรแกรมทังหมด
เมือกดปุ่ ม SET เครืองจะแสดงที Display ดังนี
dd_mm_yy

คือแสดงวัน,เดือน,ปี โดยเมือปล่อยมือจากปุ่ มทีกด ก็จะย้อนกลับไปที
โหมดพร้อมใช้งานตามเดิม แต่ถา้ กดค้างไว้นาน วินาที ก็จะเข้าสูโ่ หมด
เพือการทดสอบไฟล์เสียง หรือพูดบอกเวลา ดังนี

PLAY__XX

เพือใส่หมายเลขไฟล์ หลัก

ผูใ้ ช้สามารถตังตัวเลข หลัก ซึงก็คอื หมายเลขไฟล์เสียง MP3 ทีต้องการให้เล่น วิธีการตังค่าตัวเลขจะเป็ นแบบตังทีละหลัก
โดยหลักทีกําลังกระพริบอยู่ คือหลักทีกําลังตังค่าอยู่ โดยปุ่ มทัง มีความหมายดังนี
(ณ ขณะกําลังป้อนข้อมูล มีตวั เลขหลักใด ๆ กระพริบ)
SET กดเลือนต่อไป
ADJ กดเปลียนแปลงตัวเลข
BACK กดย้อนหลัง
หมายเลขไฟล์จ ะเป็ นได้ตั งแต่ - ซึ งจะต้อ งไฟล์ ที มี อยู่ จริ ง ใน SD-Card ด้ว ย และถ้ า ใส่ เ ป็ นหมายเลข
ก็จะเป็ นการพูดบอกเวลา เช่น ถ้าเวลาเป็ น : ก็จะพูดเป็ น “เวลาเก้านาฬิกา สามสิบนาที ” เมือป้อนตัวเลขเสร็จแล้ว
เครืองก็จะทํางานตามทีต้องการทันที โดยเปิ ดเครืองขยายเสียงผ่าน Relay-0 ก่อน และหน่วงเวลาเล็กน้อยตามค่าทีตังไว้
แล้วจึงเล่นไฟล์เสียงตามต้องการ และเมือเพลงจบแล้ว ก็จะปิ ดเครืองขยายเสียงให้ดว้ ย
ส่ ว นเมื อกดปุ่ ม BACK เครื องจะทํา การเปิ ดหรื อปิ ด Relay-0 ให้ท ั น ที สํา หรั บกรณี ต ้ องการเปิ ดเครื องขยายเสี ย ง
เพือการใช้กับไมค์โดยตรง หรือสําหรับการหยุดเล่นไฟล์พร้อมกับปิ ดเครืองขยายเสียงไปด้วย และจะแสดงที Display ดังนี
(แสดงข้อมูลเป็ นตัวอย่าง)
0_2_

คือแสดงสถานะของ Relay ทัง ตัว ในทีนีหมายถึง Relay-0 และ Relay-2
เป็ น ON นอกนันเป็ น OFF

ปุ่ ม BACK ยังใช้เพือการตัง On/Off โปรแกรมทังหมดอีกด้วย โดยถ้ากดค้างไว้นาน วินาทีจนมีเสียง Beep ก็คอื การตัง On/Off
สลับกันไป การตัง On หมายถึงเครืองก็จะทํางานตามโปรแกรมทีตังไว้เป็ นปกติ ตัวเลขทีแสดงก็เป็ นไปตามปกติ แต่ถา้ ตัง Off
เครืองก็จะหยุดการทํางานตามโปรแกรมทังหมด โดยโปรแกรมทีตังไว้ยงั คงมีอยู่ ไม่ตอ้ งไปลบออก เช่น กรณีใช้หยุดเสียง
ในโรงเรียนช่วงปิ ดเทอม โดยตัวเลข HH-MM จะกระพริบทังหมดเพือให้รบั ทราบสถานะ Off ของโปรแกรมด้วย
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ส่วนปุ่ ม ADJ สําหรับการเข้าสูเ่ มนูเพือการตังค่าในรายละเอียด หรือการตังโปรแกรมต่าง ๆ โดยจะแสดงหัวข้อให้ทราบ และกด ADJ
เพือเลือนหัวข้อไปเรือย ๆ โดยมี เมนูดงั นี
1_Dirt (Direct)
2_ProG (Program)
3_LIST (List)
4_TiME (Set Time)
5_ConF (Config)
6_tAbE (Table)

สําหรับการเปิ ดปิ ด Relay โดยตรง
สําหรับตังโปรแกรมเวลา
สําหรับแสดงหรือลบโปรแกรมทีมีอยู่
สําหรับตังเวลานาฬกิ า
สําหรับตังคุณสมบัตกิ ารใช้งาน
สําหรับสร้างตารางเปิดปิดตามโปรแกรม

การกด SET หมายถึงเข้าสู่การใช้งานเมนูนนั ๆ แต่ถา้ กด BACK หมายถึงกลับเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน ในการเข้าสู่เมนู
หรือเข้าไปรายละเอียดการตังค่าใด ๆ ถ้าไม่มีการกดปุ่ มเลยเป็ นเวลา นาทีเครืองจะกลับสูโ่ หมดพร้อมใช้งานให้โดยอัตโนมัติ
ทั งนี เพื อป้องกันการกดอย่างไม่ต ั งใจ เพราะการค้างอยู่ ที เมนู หรื ออยู่ ในการตั งค่าต่าง ๆ เครื องจะหยุดการทํา งาน
ตามโปรแกรมเวลาไว้ดว้ ย แต่ถา้ อยูใ่ นโหมดพร้อมใช้งาน เครืองก็จะทํางานตามโปรแกรมเวลาทีตังไว้


1_Dirt (Direct)
สําหรับการเปิ ดปิ ด Relay ทัง ตัวโดยตรง โดยเมือเข้าเมนูนี เครืองจะแสดงที Display ดังนี
____
โดยจะกระพริบทีหลักแรกก่อน ขีดทัง ก็แทน Relay ทัง ตัวนันเอง ถ้าเป็ นขีดหมายถึง Relay เป็น Off แต่ถา้ เป็ นตัวเลข หมายถึง
Relay เป็ น On ปุ่ ม ADJ สําหรับเปลียนเป็น On หรือ Off ได้ตามต้องการ ส่วนปุ่ ม SET ก็จะเลือนไปหลักต่อไป และปุ่ ม BACK
สําหรับออกจากเมนู เช่น ถ้าตังให้ Relay 0,1,3 เป็ น On ก็จะแสดงที Display ดังนี
01_3
สําหรับ Relay 0 ทีเป็น Solid-State-Relay (SSR) นัน จะหมายถึงการเปิดปิดตัว Relay เท่านัน ไม่เกียวกับการเล่นไฟล์เสียงแต่อย่างใด


2_ProG (Program)
สําหรับการตังโปรแกรมเวลา ซึงตังได้ถงึ โปรแกรม และมีการกระทําในรอบสัปดาห์ (Weekly) คือสามารถตังเวลาแตกต่างได้
ตังแต่วนั อาทิตย์ถงึ เสาร์ เมือเข้าเมนูจะแสดง Display ให้ตงค่
ั าได้ หน้า (Page) โดยเป็ นดังนี
X - HH.MM.CC X คือหมายเลข Relay
HH คือชัวโมง
MM คือนาที
CC คือ Control Code
S M t W t F S (Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat)
คือตังวันในสัปดาห์ทต้ี องการให้ทาํ งาน
ถ้าเป็ นตัวอักษรคือทํางาน แต่ถา้ เป็ นขีดคือไม่ทาํ งาน

Page 4/7

เมือตังจนครบ หน้าแล้ว เครืองจะส่งเสียง Beep และแสดง Pxxx ชัวขณะ ซึงก็คือจํานวนโปรแกรมทีได้ตงแล้
ั วนันเอง
แต่ถา้ มีโปรแกรมครบ แล้ว เครืองก็จะแสดงเป็ น FULL แทน ตัวเลข CC จะมีความหมายคือ
00
คือ Relay Off
99
คือ Relay On
01-98 คือตังแบบ Delay เป็ นวินาที เช่น ถ้าตังเป็ น จะหมายถึงให้
Relay On เป็ นเวลา วินาทีแล้วจะ Off เองโดยอัตโนมัติ
และเฉพาะ Relay-0 (SSR) ตัวเลข CC จะแตกต่างออกไปดังนี
00
คือ Relay Off
99
คือ Relay On
01-98 คือให้เล่นไฟล์เสียงตามหมายเลข
Relay-0 ออกแบบไว้สาํ หรับการเปิดปิ ดเครืองขยายเสียง ซึงมีไว้ขยายเสียงจากไฟล์เสียงได้ทนั ที และผูใ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้องตัง On หรือ
Off ใด ๆ เพราะเครืองมีระบบเปิ ดปิ ดให้โดยอัตโนมัตอิ ยูแ่ ล้ว ผูใ้ ช้เพียงแต่ตงหมายเลขไฟล์
ั
ทจะเปิ
ี ดตามเวลาเท่านัน อย่างไรก็ตาม
ในบางกรณีผใู้ ช้อาจต้องการเปิ ดปิ ด Relay-0 โดยตรงเอง หรือใช้งานโดยไม่เกียวกับการเล่นไฟล์เสียง ก็สามารถทําได้เช่นกัน
เพียงแต่จะไม่สามารถตัง Delay เป็ นวินาทีได้ ต้องตังเป็ น On หรือ Off เท่านัน



3_LIST (List)
สําหรับการแสดงโปรแกรมทีป้อนไว้ทงหมด
ั
รวมถึงสามารถลบโปรแกรมแบบทีละอันได้ดว้ ย โดยเครืองจะแสดงดังนี (ตัวอย่างสมมุต)ิ
1 - 09.30.15 แสดง Relay - ชัวโมง . นาที . รหัสควบคุม
ณ เมนู List นี การกดปุ่ มทัง จะเป็ นดังนี
SET

เลือนไปดูโปรแกรมต่อไป
ถ้าถึงโปรแกรมสุดท้ายแล้ว จะแสดง Pxxx ชัวขณะ ก็คอื จํานวนโปรแกรมทีมี
ADJ ถอยกลับไปดูโปรแกรมก่อนหน้า
ถ้าเป็ นโปรแกรมแรก จะแสดง P001 ชัวขณะ
BACK ออกจากเมนูนี
นอกจากนี ยังมีวธิ ีการกดแบบพิเศษ เพือการทํางานต่าง ๆ เพิมเติมคือ
SET ค้าง วินาที

ADJ ค้าง วินาที

คือต้องการลบโปรแกรมบรรทัดนัน โดยเครืองจะแสดงคําว่า
dEL ConF (Delete Confirm) ถามความแน่ใจอีกที
ถ้ากด SET อีกครัง ก็จะลบโปรแกรมบรรทัดนันทันที และ
ส่งเสียง Beep ให้ทราบ แต่ถา้ กดปุ่ มอืน ๆ ก็จะยกเลิก
คือให้แสดงรูปแบบของ Week คือวันในสัปดาห์ทโปรแกรม
ี
นันได้กาํ หนดไว้ เช่น - M t W t F - และถ้าปล่อยมือก็จะกลับไปแสดงค่าตามเดิม

ในเมนู List นี การลบโปรแกรมเป็ นบางอัน จะช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งโปรแกรมต่าง ๆ เป็ นไปอย่ างสะดวก แต่ถ ้าต้องการ
ลบโปรแกรมทังหมดในคราวเดียว สามารถเลือกใช้วธิ ีลบแบบล้างโปรแกรมทังหมดได้ ซึงดูรายละเอียดได้ในหัวข้อต่อ ๆ ไป
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4_TiME (Set Time)
สําหรับตังเวลานาฬกิ า โดยจะมีลาํ ดับการตังดังนี
dM_ DD-MM ตังวันที และ เดือน
YW_ YY-WW ตังปี หลัก (คศ) และ วันในสัปดาห์
HM_ HH-MM ตังชัวโมง และ นาที
(วินาทีจะเริมต้นที เสมอ)
เมือเรียบร้อยแล้วจะส่งเสียง Beep และทําการตังเวลานาฬกิ าให้ตามต้องการ


5_ConF (Config)
สําหรับตังคุณสมบัตกิ ารใช้งาน โดยมีให้ตงค่
ั าได้ดงั นี (ตังเฉพาะทีเป็ นอักษร X)
bX_KX_SX
dX_PX

หน้าแรก
หน้าสอง

bX ค่าความสว่างของ LED Display ตังแต่ - (default=4)
KX กําหนดให้กดคียแ์ ล้วมีเสียง Beep หรือไม่ =ไม่มี =มี (default=1)
SX กําหนดให้บอกเวลาเป็ นฃําพูด ก่อนหรือหลังเปิ ดไฟล์เสียง
=ไม่ใช้ =บอกเวลาก่อนเพลง =บอกเวลาหลังเพลง (default=0)
dX ค่าหน่วงเวลาระหว่างเปิดเครืองขยายเสียงกับการสังเล่นไฟล์เสียง
เป็ น - วินาที เพือรอให้เครืองขยายพร้อมก่อน (default=1)
PX กําหนดโปรแกรม A,B ทีจะใช้งาน 0=A 1=B (default=0)
เมือเรียบร้อยแล้วจะส่งเสียง Beep และออกจากเมนูไป


6_tAbE (Table)
สําหรับสร้างตารางเปิ ดปิ ดตามโปรแกรม คือการสร้างรูปแบบการเปิ ดปิ ดจากโปรแกรมทีตังไว้ให้เป็ นตารางการทํางานแต่ละนาที
ทังนีจะมีประโยชน์ทดแทนระบบ Recover ใน v1.x เดิม แต่มปี ระสิทธิภาพทีดีกว่า คือจะทําให้คนื สถานะของ Relay ต่าง ๆ ได้
หลังจากทีเกิดไฟฟ้าดับ และไฟมาอีกครัง ... ตัวอย่างเช่น มีการตัง Relay-1 โดยเปิ ด : และปิ ด : แต่เมือเวลา :
เกิดไฟฟ้าดับ และไฟมาอีกครังในเวลา : หลังจากเครืองเปิด เมือใดก็ตามทีมีการข้ามนาที เช่น จาก : เป็น : สถานะของ
Relay-1 ก็จะเปิดทันที ตามทีควรจะเป็ น ... เมือเข้าใช้งาน เครืองจะแสดงดังนี
CrEAtE t

(Create Table) ยําอีกทีวา่ จะสร้างตารางหรือไม่
ถ้ากด SET ก็จะดําเนินการต่อไป แต่ถา้ กดอืน ๆ ก็จะยกเลิก

t 1 _ XXX
t 2 _ XXX

กําลังสร้างตารางเข้าหน่วยความจํา Flash ในเครือง
โดยจะทําเป็ น รอบ t1,t2 และค่า XXX จะเป็ น - % นันเอง
การสร้างตารางจะต้องใช้เวลาประมาณ นาที
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การสร้างตารางจะมีประโยชน์สาํ หรับการเปิ ดปิดทีมีระยะห่าง และต้องการให้ Recover สถานะได้เมือไฟฟ้าดับและมาอีกครังเท่านัน
แต่ถา้ ไม่มีการเปิ ดปิ ดแบบนี เช่น การใช้งานเพือเปิ ดเสียงตามเวลาเท่านัน การสร้างตารางนีก็ไม่จาํ เป็ นต้องทําเลย (แต่ถา้ ทํา
ก็ยงั คงทํางานได้ถกู ต้อง) และหลังจากทีมีการสร้างตารางไว้แล้ว ถ้ามีการเพิมหรือลบโปรแกรม รวมทังปรับเป็นโปรแกรม A หรือ B
ระบบตารางก็จะถูกยกเลิกไป ถ้าต้องการใช้งาน ก็ตอ้ งทําการสร้างตารางใหม่อกี ครังด้วย



สําหรับล้างโปรแกรมทังหมด เพือความสะดวกในการเริมต้นใหม่ การเข้าทําได้โดยกดปุ่ ม SET ค้างไว้ จากนันจึงค่อยเปิ ดเครือง
รอประมาณ วินาทีแล้วจึงปล่อยมือ เครืองจะแสดงที Display ดังนี
CLr-ALL
ถ้ากดปุ่ ม SET ก็จะดําเนินการล้างโปรแกรมทังหมดทันที (ใช้เวลา - วินาที) แล้วส่งเสียง Beep พร้อมเข้าสูโ่ หมดพร้อมใช้งานต่อไป
แต่ถา้ กดปุ่ มอืน ๆ ก็จะยกเลิก



มีไว้เพือความสะดวกในการตรวจซ่อมหรืองานผลิต การเข้าทําได้โดยกดปุ่ ม ADJ ค้างไว้ จากนันจึงค่อยเปิ ดเครือง รอประมาณ
วินาทีแล้วจึงปล่อยมือ เครืองจะแสดงแต่ละขีดบน Display และวนไปเรือย ๆ และสามารถกดปุ่ มเพือทดสอบ Relay ต่าง ๆ
ดังนี
ปุ่ ม SET
ปุ่ ม ADJ
ปุ่ ม BACK
ปุ่ ม IN1 (ภายในเครือง)
ปุ่ ม IN2 (ภายในเครือง)

ทําให้ Relay-0 ทํางาน
ทําให้ Relay-1 ทํางาน
ทําให้ Relay-2 ทํางาน
ทําให้ Relay-3 ทํางาน
ทําให้ Buzzer ทํางาน

คื อเป็ น การทดสอบพื นฐานเบื องต้น ยังไม่ ไ ด้ครอบคลุ ม ถึ งการทํา งานของระบบเสี ยง และนาฬิ กา รวมทั งชิ พ Flash
เพือการเก็บโปรแกรม ซึงต้องทดสอบด้วยการใช้งานจริงอีกที



สําหรับการตัง Lock Key เพือป้องกันไม่ให้มกี ารกดเล่น ซึงอาจจะทําให้โปรแกรมเปลียนแปลงไปโดยไม่ตงใจ
ั ทําได้ดว้ ยการกดปุ่ ม
BACK ค้างไว้ จากนันจึงค่อยเปิ ดเครือง รอประมาณ วินาทีแล้วจึงปล่อยมือ เครืองจะปรับเปลียนให้ทนั ที โดยสลับไปมา
ในแต่ละครังทีทํา แสดงที Display ดังนี
K-OFF
K-On

คือเข้าสูส่ ถานะ Key Off คือไม่สามารถกดปุ่ มใด ๆ ได้
คือเข้าสูส่ ถานะ Key On คือใช้งานได้ตามปกติ

เมือเปลียนสภานะแล้ว จะส่งเสียง Beep อีกที และเข้าสูโ่ หมดพร้อมใช้งานต่อไป


สําหรับแผ่น SD-Card ทีจัดให้ไปนัน จะมีโฟวเดอร์ “02” ซึงมีไฟล์อยูภ่ ายใน ไฟล์ (001.mp3 ถึง 084.mp3) โฟวเดอร์นี
จะใช้สาํ หรับการบอกเวลาเป็ นคําพูด ส่วนไฟล์เสียงเพือการเปิ ดตามเวลานัน จะอยูท่ โฟวเดอร์
ี
“01” ซึงจะทําเป็นตัวอย่างไว้ให้
ไฟล์ คือ 001.mp3 ถึง 023.mp3 โดยสามารถนําไปใช้ได้ตามต้องการ หรือจะปรับเปลียนแก้ไขต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ทังนีชือไฟล์
อักษรแรกต้องเป็ นตัวเลขตามตัวอย่าง และมีนามสกุลเป็ น .MP3 เสมอ
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