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JSK VENDING MACHINE VERSION 10.1 

คู่มือการตั้งโปรแกรม  ตู้จ าหน่ายสินค้า รุ่น 6 ชนิด 

การเขา้โปรแกรม  : กดปุ่ม (PROGRAM) และปุ่ม (*) พร้อมกนัคา้งไวจ้นมีเสียงดงั BEEP  BEEP  

        หนา้จอบนแสดง Func หนา้จอล่างแสดงเลขโปรแกรม  

     : กดปุ่ม (#) 1คร้ังเพื่อเขา้โปรแกรม 

     : กดปุ่ม (#) เพื่อเล่ือนเลขโปรแกรม ข้ึน หรือ  

     : กดปุ่ม (*) เพื่อเล่ือนเลขโปรแกรมลง  

P-01  ถึง  P-10     : แสดงราคาสินคา้ในแต่ละช่อง ตั้งราคาสินคา้โดยกดเลขใหค้รบ 4 หลกั 

P-13 : โปรแกรมรหสัผา่นเขา้สู่โปรแกรมอ่ืนๆ (กดเลข111) 

P-14  : ตั้งจ  านวนสินคา้หมดก่ีชนิดจึงจะมีการเตือน (005) ชนิด 

P-17  : ตั้งจ  านวนเงินสูงสุดท่ีรับได ้(0200) บาท 

P-18 : ตั้ง MOTOR TIME OUT START (02.5) วินาที 

P-19  : ตั้ง MOTOR TIME OUT STOP (03.5) วนิาที 

P-20 : ตั้งเวลาปัจจุบนั (- -.- -) นาฬิกา 

P-21 : ตั้งเวลาเปิดไฟ (18.00) นาฬิกา  

P-22 : ตั้งเวลาปิดไฟ (06.00) นาฬิกา 

P-23 : ตั้งค่าเหรียญ (0001) บาท  

P-24 : ตั้งค่าธนบตัร (0010) บาท 

P-27  : ตั้ง MACHINE ID เพื่อต่อเขา้กบั COMPUTER (1234) 

P-31 : ตั้งเวลาเตือนถา้ใส่เงินไม่ครบตามราคาสินคา้ (060) วินาที 
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P-32 : ตั้งเวลา CLEAR หนา้จอกรณีไม่มีการใชง้าน (003) นาที 

P-33 : ตั้ง TIME OUT อุปกรณ์พ่วง (ไม่ไดใ้ช0้00) นาที 

P-35  : ใส่เงินก่อนเลือกสินคา้มีเสียงเตือนและจ่ายสินคา้ทนัทีเม่ือใส่เงินครบ (Code 1000) 

   

ใช้ส าหรับกรณมีีเคร่ืองทอนเหรียญเท่านั้น 

P-11  และ  P-12  : ตั้งจ  านวนเหรียญทอนของ HP-1 และ HP-2  เม่ือเติมเหรียญใหม่ทุกคร้ัง 

P-15 : ตั้งจ  านวนเหรียญใกลห้มด HP-1 เหรียญ 10 บาท (0050) เหรียญ 

P-16 : ตั้งจ  านวนเหรียญใกลห้มด HP-2 เหรียญ 1 บาท (0100) เหรียญ 

P-25 : ตั้งค่าเหรียญใน HP-1 (0010) บาท  

P-26 : ตั้งค่าเหรียญใน HP-2 (0001) บาท 

P-28  : ตั้งจ  านวนเหรียญทอนสูงสุดในแต่ละคร้ัง ของ HP-1 (0020) เหรียญ 

P-29  : ตั้งจ  านวนเหรียญทอนสูงสุดในแต่ละคร้ัง ของ HP-2 (0010) เหรียญ 

P-30  : ตั้ง HP TIME OUT กรณีไม่ทอนเหรียญ (07.5) วินาที 

P-34  : เปิดใชง้าน HP-1, HP-2 และค่าเงินไม่มีจุดทศนิยม (Code 1100) 

P-36 : หนา้จอเวลากระพริบเตือนเหรียญใน HP1/2 ใกลห้มด ใชก้บัมอเตอร์หมุนเร็ว (Code 1010) 

P-37  : ขายสินคา้ต่อเน่ืองและใชปุ่้มกดทอนเหรียญ ต่อPC ใช ้ RS232 (Code 1010) 
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การโปรแกรมดูจ านวนเงนิ และจ านวนสินค้า 

การเขา้โปรแกรม  : กดปุ่มโปรแกรม และปุ่ม(#)พร้อมกนั จนมีเสียงดงั BEEP BEEP 

กดเลข 1  เขา้โปรแกรมดูจ านวนเงิน  กดปุ่ม(#) เพื่อเล่ือนโปรแกรม 

 1 : แสดงจ านวนเหรียญท่ีรับมา (บาท) (กดปุ่ม 0 คา้งเพื่อลบค่า) 

 2 : แสดงจ านวนธนบตัรท่ีรับมา (บาท) (กดปุ่ม 0 คา้งเพื่อลบค่า) 

 3 : แสดงจ านวนเหรียญ 10 บาท ทอนออกของ HP-1 (อนั) (กดปุ่ม 0 คา้งเพื่อลบค่า) 

 4 : แสดงจ านวนเหรียญ 1 บาท ทอนออกของ HP-2 (อนั) (กดปุ่ม 0 คา้งเพื่อลบค่า) 

 5 : แสดงจ านวนเหรียญท่ีรับมาเป็นยอดสะสม (บาท) (ลบไม่ได)้ 

 6 : แสดงจ านวนธนบตัรท่ีรับมาเป็นยอดสะสม (บาท) (ลบไม่ได)้ 

 7 : แสดงจ านวนเหรียญ 10 บาท ทอนออกเป็นยอดสะสม (บาท) (ลบไม่ได)้ 

 8 : แสดงจ านวนเหรียญ 1 บาท ทอนออกเป็นยอดสะสม (บาท) (ลบไม่ได)้ 

กดเลข 2  เพื่อดูจ  านวนสินคา้ท่ีจ่ายออกในแต่ละช่อง กดปุ่ม(#) เพื่อเล่ือนโปรแกรม 

 01.-10. : แสดงจ านวนสินคา้ท่ีจ่ายออกไปในช่องท่ี 1-10 (กด 0 คา้งเพื่อลบค่า) 

 11.-20. : แสดงจ านวนสินคา้ท่ีจ่ายออกไปในช่องท่ี 1-10 แบบสะสม (ลบค่าไม่ได)้ 

กดเลข 3  เพื่อดู ERROR การจ่ายสินคา้แต่ละช่อง กดปุ่ม(#) เพื่อเล่ือนโปรแกรม 

 CH.01-CH.10 : แสดงค่า ERROR ของแต่ละช่อง 

กดเลข 4  เพื่อดูจ  านวนเหรียญท่ีเหลือใน HP-1/2 (ใชส้ าหรับกรณีท่ีมีเคร่ืองทอนเหรียญเท่านั้น) 

 H.1 : แสดงจ านวนเหรียญ 10 บาท ท่ีเหลืออยู ่กดปุ่ม(#) เพื่อจ่ายเหรียญออก 

 H.2 : แสดงจ านวนเหรียญ 1 บาท ท่ีเหลืออยู ่กดปุ่ม(#) เพื่อจ่ายเหรียญออก 


