
ขั้นตอนการท างานของตู้น า้มันหยอดเหรียญและรับธนบัตร 
1.หยอดเหรียญหรือสอดธนบัตรทีห่น้าตู้ หลงัจากนั้นหนา้จอจะแสดงจ านวนเงินดงัน้ี 

เม่ือสอดธนบตัร 20 บาท จ านวน 6 ใบ หนา้จอจะข้ึนจ านวนเงินท่ีใส่ 120 บาท ดงัรูปดา้นล่าง 

              

                

                 

                

   

   

   

    

                  
 

2.จะมเีสียงบอกวธิีการใช้งาน จากเคร่ืองวา่ “กรุณาบีบหัวจ่ายน า้มนัแล้วกดปุ่ มสีเขยีว” จึงน าหวัจ่ายใส่
ถงัน ้ามนัรถแลว้กดปุ่มสีเขียว “หากต้องการหยุดจ่ายน า้มนัให้กดปุ่ มสีแดง” 

              

                

                 

                

   

   

   

    

                  
 

3.เมือ่ลูกค้าได้ปริมาณน า้มนัครบ ตวัเลขหนา้จอขวามือดา้นบนจะแสดงจ านวนเงินข้ึนตามท่ีหยอดเขา้ไป
จนครบแลว้จะมีเสียงบอกจากเคร่ืองเติมน ้ามนัวา่ “ขอบคุณค่ะทีใ่ช้บริการ” หนา้จอดา้นขวาล่างจะแสดงปริมาณ
น ้ามนัท่ีลูกคา้ไดไ้ป และจะโชว์อยู่แบบนี ้5 นาท ีหรือ จนกวา่จะมีลูกคา้คนใหม่มาหยอดเหรียญหรือสอดธนบตัร
เพื่อเติมน ้ามนัต่อไป 

              

                

                 

                

   

   

   

    

                  
 

  



4.ระบบการแจ้งเตือนปริมาณน า้มนัคงเหลอื เม่ือมีปริมาณน ้ามนัคงเหลือท่ี 25 ลติร ตูจ้ะส่งเสียงเตือน
บอกน ้ามนัใกลห้มดถงั และ “จะตัดการท างาน”โดยเคร่ืองรับเหรียญและเคร่ืองรับธนบตัรจะไม่สามารถท างาน
ได ้เม่ือมีปริมาณน ้ามนัคงเหลือท่ี   20 ลติร   หรือ   ต ่ากว่า   ซ่ึงหนา้จอจะแสดงผลเป็น    “- - - - -”     ดงัน้ี การ
แก้ไขคอื กดปุ่มสีขาว คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาที จะเขา้สู่ระบบการตั้งค่าน ้ามนัคงเหลือ ศึกษาในหวัขอ้ถดัไปครับ 

              

                

                 

                

   

   

   

    

                  
 

 
 5.ระบบลูกลอย เพิ่มเติมกบัระบบวดัปริมาณน ้ามนัคงเหลือ ซ่ึงถา้มีการตั้งค่าระบบน ้ามนัคงเหลือคือมี ตัว
เลขทีห่น้าจอตั้งแต่ 20.1 – 200.0 ลติร จะไม่สามารถใชร้ะบบลูกลอยได ้แต่ถา้ ปรับค่าน ้ามนัคงเหลือเป็น    0.0 
ลิตร จะสามารถใชร้ะบบลูกลอยไดแ้ต่จะไม่สามารถใชร้ะบบวดัปริมาณน ้ามนัคงเหลือได ้
  



วธีิการตั้งค่าการท างานของตู้น า้มันหยอดเหรียญและรับธนบัตร 
1. การตั้งค่าน า้มนัคงเหลอืเข้าสู่ระบบ ของตู้น า้มนัหยอดเหรียญและรับธนบัตร 

 1.1 กดปุ่มสีขาว ค้างไว้ประมาณ 3 วนิาท ีหรือจนกวา่จะมีเสียงป๊ีด แลว้ปล่อยมือ หนา้จอขวามือดา้นบน
จะแสดงค าวา่ “SEt” และหนา้จอขวามือดา้นล่างจะกระพริบตวัเลขตามจ านวนน ้ามนัท่ียงัคงเหลือในถงั 
 

              

                

                 

                

   

   

   

    

                  
 

 
 1.2 หากตอ้งการตั้งค่าให ้กดปุ่ มสีแดง 1 คร้ัง ตวัเลขหนา้จอขวามือดา้นล่างจะกระพริบใหท้ าการ กดปุ่ มสี
เขยีว เพือ่ปรับตัวเลขจ านวนลติร และให ้กดปุ่ มสีแดง เพื่อเล่ือนต าแหน่งในหนา้จอ ตั้งจนเท่ากบัปริมาณน ้ามนัท่ี
มีอยูจ่ริงในถงัน ้ามนั หากตอ้งการออกจากการตั้งค่าให ้กดปุ่ มสีแดง ไปเร่ือยๆจนกลบัเขา้หนา้จอแสดงผลปกติ  

              

                

                 

                

   

   

   

    

                  
 

 
 หมายเหตุ : ทุกคร้ังท่ีมีการเติมน ้ามนัเขา้ถงัน ้ามนั 200 ลิตรใหม่ ตอ้งมีการตั้งค่าน ้ามนัคงเหลือใหก้บั
ระบบเพื่อใหต้รงกบัปริมาณท่ีมีอยูจ่ริงดว้ย (ถ้าไม่ใช้ให้ตั้งเป็น 0 ลติร) 
  



2. การตรวจสอบยอดการขายของตู้น า้มนัหยอดเหรียญและรับธนบัตร 

 2.1 กดปุ่ ม สีขาว 1 คร้ัง แลว้ปล่อยมือ หนา้จอขวามือดา้นบนจะแสดงค าวา่ “OILS” และหนา้จอขวามือ
ดา้นล่างจะแสดงตวัเลข “จ านวนน า้มนัทีข่ายไป”  

 

              

                

                 

                

   

   

   

    

                  

                     

 
 

 2.2 หาก กดปุ่ มสีเขยีว 1 คร้ัง หนา้จอขวามือดา้นบนจะแสดงค าวา่ “bAHt” และหนา้จอขวามือดา้นล่าง
จะแสดงตวัเลข “จ านวนเงินทีลู่กค้ามาเติมน า้มนัทั้งหมด” 
 

              

                

                 

                

   

   

   

    

                  

                         

 
 

 หากจ านวนเงินเกิน 999999 bAHt จะแสดง 999999 bAHt ไปจนกวา่เจา้ของตูจ้ะลบยอดท้ิงไป 
 

              

                

                 

                

   

   

   

    

                  

       999,999    
                                 

 



 2.3 เมือ่ดูปริมาณน า้มนัคงเหลอืหรือดูจ านวนการเติมเงินเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว        
       “ให้กดปุ่ ม สีขาว อกีหน่ึงคร้ัง” เพื่อกลบัเขา้สู่หนา้จอปกติ 

 

              

            

 
  



3.การตั้งราคาขายน า้มนั (บาท / ลติร) ของตู้น า้มนัหยอดเหรียญและรับธนบัตร 

3.1 กดปุ่มสีเหลอืง 1 คร้ัง  แล้วปล่อย หนา้จอซา้ยมือดา้นบนจะกระพริบ เพื่อรอการตั้งค่าราคาขาย / ลิตร 

              

            

3.2 กดปุ่มสีเขยีว เพือ่เพิม่ค่า ราคาขาย / ลิตร ตามตอ้งการในแต่ละค่าหน่วยบาทและหน่วยสตางค ์

3.3 กดปุ่มสีแดง เพือ่เลือ่นต าแหน่ง ราคาขาย / ลิตร ในแต่ละค่าหน่วยบาทและหน่วยสตางค ์กดไป
เร่ือยๆเม่ือตอ้งการออกจากการตั้งค่า 



3.4 เมือ่ได้ราคาขาย / ลติร ตามต้องการ หนา้จอซา้ยมือดา้นบน (ราคาขาย / ลิตร) จะตอ้งหยดุ กระพริบ
และจะแสดงอยูใ่นโหมดหนา้จอปกติ 



4. การตั้งค่าการท างานของตู้น า้มนัหยอดเหรียญและรับธนบัตร

4.1 กดปุ่มสีเหลอืง ค้างไว้ 3 วนิาท ีหรือ จนกว่ามี เสียงป๊ีด แลว้ปล่อยมือหนา้จอขวามือดา้นบนจะแสดง 
ค าวา่ “A1” หนา้จอขวามือดา้นล่างจะข้ึนเป็นตวัเลขจ านวนท่ีลูกคา้มาเติมน ้ามนัทั้งส้ินหากตอ้งการท่ีจะลบขอ้มูล 
เพือ่ให้เร่ิมต้นการนับใหม่ให้ กดปุ่ มสีแดง 1 คร้ัง 

              

            

2000 

4.2 กดปุ่มสีเขยีว อกี 1 คร้ัง หนา้จอขวามือดา้นบนจะแสดงค าวา่ “A2” หนา้จอขวามือดา้นล่างจะแสดง
เวลาปัจจุบนั ให ้กดปุ่มสีแดง 1 คร้ัง ตวัเลขหนา้จอขวามือดา้นล่างจะกระพริบแลว้เปลีย่นตัวเลขดว้ย ปุ่มสีเขยีว 
กดเล่ือนต าแหน่งหรือใหห้ยดุกระพริบดว้ย ปุ่มสีแดง 



4.3 กดปุ่มสีเขยีว อกี 1 คร้ัง หนา้จอขวามือดา้นบนจะแสดงค าวา่ “A3” หนา้จอขวามือดา้นล่างจะแสดง

เป็นปริมาณน ้ามนัเหลือขั้นต ่าท่ีจะมีการเตือนดว้ยเสียงวา่ “น า้มนัใกล้จะหมดแล้วไม่ควรเติมเกนิ 5 ลติร” หาก

ตอ้งการเปล่ียนปริมาณน ้ามนัเหลือขั้นต ่าให ้ กดปุ่มสีแดง 1 คร้ัง ตวัเลขหนา้จอขวามือดา้นล่างจะกระพริบแลว้   

เปลีย่นตัวเลข ดว้ย ปุ่มสีเขยีว กดเล่ือนต าแหน่งหรือใหห้ยดุกระพริบดว้ย ปุ่มสีแดง 

              

            

4.4 กดปุ่มสีเขยีว อกี 1 คร้ัง หนา้จอขวามือดา้นบนจะแสดงค าวา่ “A4” หนา้จอขวามือดา้นล่างจะแสดง
เป็นราคาขั้นต ่าท่ีสามารถเติมน ้ามนัได ้(ระบบตั้งไว้ที ่10 บาท ซ่ึงจะต้องเติม 10 บาทขึน้ไป) หากตอ้งการเปล่ียน
จ านวนขั้นต ่าให ้กดปุ่มสีแดง 1 คร้ัง   ตวัเลขหนา้จอขวามือดา้นล่างจะกระพริบแลว้เปลีย่นตัวเลขดว้ย ปุ่มสีขยีว 
กดเล่ือนต าแหน่งหรือใหห้ยดุกระพริบดว้ย ปุ่มสีแดง 
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4.5 กดปุ่มสีเขยีว อกี 1 คร้ัง หนา้จอขวามือดา้นบนจะแสดงค าวา่ “A5” หนา้จอขวามือดา้นล่างจะแสดง
เป็นจ านวนรอบตดัการหมุนของเคร่ืองวดัอตัราการไหลของน ้ามนั หากตอ้งการเปล่ียนค่าใหก้ด ปุ่มสีแดง 1 คร้ัง    

ตวัเลขหนา้จอขวามือดา้นล่างจะกระพริบแลว้เปลีย่นตัวเลขดว้ย ปุ่มสีเขยีว กดเล่ือนต าแหน่งหรือใหห้ยดุ
กระพริบดว้ย ปุ่มสีแดง (ค่าต ่าสุด คอื 1 ค่าสูงสุด คอื 99) ค่ายิง่มากจะท าใหเ้ม่ือไม่มีการบีบหวัจ่ายหรือเคร่ืองวดั
อตัราการไหลของน ้ามนัเสีย เคร่ืองจะตดัการท างาน “ช้า” 

ขอ้ควรระวงั : ถา้ตั้งค่าเป็น  “0”  จะท าใหตู้น้ ้ ามนัไม่สามารถท างานงานได ้

 24 

4.6 กดปุ่มสีเขยีว อกี 1 คร้ัง หนา้จอขวามือดา้นบนจะแสดงค าวา่ “A6” หนา้จอขวามือดา้นล่างจะแสดง
เป็น “ระดับความดงัของเสียงตอนกลางวนั” หากตอ้งการเปล่ียนระดบัความดงัเสียงใหก้ด ปุ่มสีแดง 1 คร้ัง    

ตวัเลขหนา้จอขวามือดา้นล่างจะกระพริบแลว้เปลีย่นตัวเลขดว้ย ปุ่มสีเขยีว  กดใหห้ยดุกระพริบดว้ย ปุ่มสีแดง  
ระดบัความดงัเสียง (ระดบัท่ี 0 คือ ปิดเสียง และ ระดบัท่ี 1-5 โดยท่ีระดบั 5 คือ ดงัสุด) 

 5 



4.7 กดปุ่มสีเขยีว อกี 1 คร้ัง หนา้จอขวามือดา้นบนจะแสดงค าวา่ “A7” หนา้จอขวามือดา้นล่างจะแสดง
เป็น “ระดับความดังของเสียงตอนกลางคนื” หากตอ้งการเปล่ียนระดบัความดงัเสียงใหก้ด  ปุ่มสีแดง 1 คร้ัง    

ตวัเลขหนา้จอขวามือดา้นล่างจะกระพริบแลว้เปลีย่นตัวเลขดว้ย  ปุ่มสีเขยีว  กดใหห้ยดุกระพริบดว้ย ปุ่มสีแดง  
ระดบัความดงัเสียง (ระดบัท่ี 0 คือ ปิดเสียง และ ระดบัท่ี 1-5 โดยท่ีระดบั 5 คือ ดงัสุด) 

              

            

 2 

4.8 กดปุ่มสีเขยีว อกี 1 คร้ัง หนา้จอขวามือดา้นบนจะแสดงค าวา่ “End” เป็นหนา้จอ  
ให้ “กดปุ่มสีแดง 1 คร้ัง” จะจบการท างานของระบบตั้งค่าตูน้ ้ ามนั เป็นอนัเสร็จส้ินการตั้งค่า 



5. การไล่อากาศออกจากระบบของตู้น า้มนัหยอดเหรียญและรับธนบัตร

กดปุ่มสีเหลอืง และ สีขาว ค้าง 3 วนิาท ีหนา้จอขวามือดา้นบนจะแสดงค าวา่ “Air” หนา้จอขวามือ
ดา้นล่างจะแสดงตวัเลข 0 หนา้น้ีจะเป็นหนา้ไว ้“ส าหรับไล่อากาศออกจากระบบ”  

หากตอ้งการไล่อากาศ   “ใหก้ด ปุ่ มสีเขยีว ”              ปั� มจะทาํงานตลอด 

หากตอ้งการหยดุ   “ใหก้ด ปุ่ มสีแดง 1 ครั�ง”  ปั� มจะหยดุทาํงาน

หากตอ้งการออกจากระบบ  “ใหก้ด ปุ่ มสีขาว 1 ครั�ง” เขา้สู่โหมดหนา้จอ

ปกติ

              

            




