
การเข้าใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูงให้เข้าระบบโดย กดรหัส [Admin code] > กด # > กด 3 

จะมีไฟแสดงสัญญลักษณ์ติดค้างที่       จากนั้นเลือกใช้งานตามเมนูด้านล่างดังนี้ 

กด *1*1-9* หากสำเร็จจะมีเสียง “ปี๊ป” ดังยาว 1 ครั้ง

*** หมายเหตุ: “1-9” คือระยะเวลาที่ให้ตัวเครื่องร้อง(นาที) - ค่ามารตฐาน คือ 5 นาที

กด *2*00-99* หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” ดังยาว 1 ครั้ง

*** หมายเหตุ: “00-99” คือระยะเวลาการตั้งดีเลย์ (วินาที) - ค่ามารตฐาน คือ ไม่มีดีเลย์

*** ดีเลย์ในโหมดนี้คือการหน่วงเวลาไม่ให้ระบบทำงานในระยะเวลาที่เรากำหนด

เช่น เมื่อเรากด [Arm] ระบบจะมีเสียง beep ทุกๆ 2 วินาที จนกว่าจะถึงเวลาที่เรากำหนดไว้

 (ซึ่งช่วงนี้ “เซนเซอร์” จะไม่ทำการตรวจจับใดๆทั้งสิ้น เปรียบเสมือนเรากดปุ่ม [Disarm]) 

เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนด ระบบจะกลับมาทำงานอีกครั้ง

!  การเข้าใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง

1   วิธีตั้งค่าระยะเวลาให้ตัวเครื่องร้องหากเกิด Alarm

2  วิธีเซทการหน่วงเวลา ก่อนให้อุปกรณ์เริ่มทำการตรวจจับ

คู่มือการใช้งานขั้นสูง สัญญาณกันขโมย Chuango รุ่น A9
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กด *5*2-9* หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” 

ดังยาว 1 ครั้ง

การเปิดใช้งานผ่านมือถือ

0

1

ค่า

*** หมายเหตุ “2-9” เป็นจำนวนครั้งท่ี่ให้โทรศัพท์ดัง 

ก่อนเข้าระบบตอบรับของ A9 

***ฟังก์ชั่นนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อ เราทำการเชื่อมต่อ A9 เข้ากับ Wireless Siren  

    ในกรณีที่เราไม่ได้ต่อ Wireless Siren ฟังชั่นนี้จะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้น 

กด *3*00-99* หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” ดังยาว 1 ครั้ง

*** หมายเหตุ: “00-99” คือระยะเวลาการตั้งดีเลย์ (วินาที) - ค่ามารตฐาน คือ ไม่มีดีเลย์

***ดีเลย์ในโหมดนี้ คือการหน่วงเวลาให้ตัวเครื่อง Alarm หลังจากที่อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆตรวจจับพบ

เช่น หลังจากที่อุปกรณ์ทำการตรวจพบ ระบบจะมีเสียง ‘ปิ๊บ’ ทุกๆ 2วินาทีจนกว่าจะถึงเวลาที่เรากำหนด 

(ซึ่งช่วงนี้ “เซนเซอร์” ได้ทำการตรวจจับแล้ว เพียงแต่รอเวลาที่เรากำหนดไว้ที่จะ Alarm ออกมา)

เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนด ระบบจะ Alarm แต่ถ้าเราทำการปลดล๊อคระบบก่อนถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ 

ตัวเครื่องจะไม่มีการร้องเตือน

กด *4*0-2* หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” ดังยาว 1 ครั้ง

กด *6*0* หรือ *6*1* หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” ดังยาว 1 คร้ัง

กด *5** หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” 

ดังยาว 1 ครั้ง - ค่ามาตรฐาน คือ ปิดการใช้งาน

การปิดใช้งานผ่านมือถือ

0

1

2

ไม่มีเสียง

เบา

ดัง - ค่ามาตรฐาน คือ เสียงดัง

ค่า คำอธิบาย

อุปกรณ์ Wireless siren จะไม่มีเสียง “ปี๊ป” กรณีเปลี่ยนโหมดเป็น  Arm/Disarm ที่ตัว A9

อุปกรณ์ Wireless siren จะมีเสียง “ปี๊ป” กรณีเปลี่ยนโหมดเป็น  Arm/Disarm ที่ตัว A9 

- ค่ามาตรฐาน คือ มีเสียง

คำอธิบายค่า

3  วิธีตั้งหน่วงเวลาให้ตัวเครื่อง Alarm หลังจากอุปกรณ์ตรวจจับพบ

4  วิธีตั้งค่าความดังของเสียง Alarm

5  วิธีเปิด-ปิดการตั้งค่าควบคุมผ่านมือถือ

6  วิธีเปิด-ปิดเสียงเตือนกรณีเข้าโหมด Arm/Disarm สำหรับ Wireless Siren

คู่มือการใช้งานขั้นสูง สัญญาณกันขโมย Chuango รุ่น A9
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*** หมายเหตุ 1.) รหัสผ่านต้องตั้งตัวเลข 4 หลัก : ค่ามาตรฐาน คือ 1234

                    2.) รหัสผ่านของ User ใช้ได้แค่ปลดล๊อคระบบ (Disarm) เท่านั้น 

กด *7*0* หรือ *7*1* หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” ดังยาว 1 คร้ัง

กด *8*[รหัสผ่าน 4 หลัก]*  หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” ดังยาว 1 ครั้ง

0

1

ไม่มีเสียง

มีเสียง- ค่ามาตรฐาน คือ มีเสียง

ค่า คำอธิบาย

7  วิธีเปิด-ปิด เสียง Alarm กรณีที่่สายสัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย

8  วิธีตั้งรหัสผ่านของสิทธิ์ User

*** หมายเหตุ รหัสผ่านต้องตั้งตัวเลข 6 หลัก : ค่ามาตรฐาน คือ 123456

กด *9*[รหัสผ่าน 6 หลัก]*  หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” ดังยาว 1 ครั้ง

9  วิธีตั้งรหัสผ่านของสิทธิ์ Admin

*** หมายเหตุ ค่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นค่าโรงงานอีกครั้ง  ยกเว้นอุปกรณ์เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้
กด *0**  หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” ดังยาว 1 ครั้ง

10  วิธีรีเซตระบบ

11  วิธีเชื่อมต่อและยกเลิกการเชื่อมต่อเซนเซอร์กับ A9 

คู่มือการใช้งานขั้นสูง สัญญาณกันขโมย Chuango รุ่น A9
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***การทำงานของฟังก์ชั่นนี้คือกรณีที่เราต่อสายสัญญาณโทรศัพท์แล้วหากเกิดสัญญาณขาดหาย,สายขาด

สาดหลุดหรือชำรุด ตัว  A9 จะมีการร้องเตือนออกมาจนกว่าจะมีสัญญาณกลับมาใช้งานอีกครั้ง 

หรือกดปุ่ม Disarm ของอุปกรณ์

***หากมีอุปกรณ์เซนเซอร์หลายชิ้นให้กด 9 

แล้วทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

***ไม่สามารถลบอุปกรณ์เซนเซอร์ทีละตัวได้ 

วิธีนี้จะทำให้อุปกรณ์เซนเซอร์ทุกตัวที่เชื่อมต่ออยู่

ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อทั้งหมด

ใส่รหัส [Admin code] > กด # > กด 9

แล้วทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์  

หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” 

ใส่รหัส [Admin code] > กด # > กดเลข 9 ค้าง 

จนกระทั่งได้ยินเสียง “ปิ๊บ” ดังยาว 1 ครั้ง 

วิธีการเชื่่อมต่ออุปกรณ์ วิธียกเลิกการเชื่่อมต่ออุปกรณ์

คู่มือการใช้งานขั้นสูง สัญญาณกันขโมย Chuango รุ่น A9



*** หมายเหตุ 1.) [1-6] คือ การเลือกลบเบอร์โทร ทีละลำดับ

                    2.) [0]  คือ การลบหมายเลขที่มี ทั้งหมด

*** หมายเหตุ  [1-6] คือ ลำดับของเบอร์โทรศัพท์

กด #1-6#เบอร์โทรศัพท์#   หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” ดังยาว 1 ครั้ง

กด #1-6##  หรือ #0##  หากสำเร็จจะมีเสียง “ปิ๊บ” ดังยาว 1 ครั้ง

12 วิธีตั้งค่าการโทรแจ้งเตือนเข้าเบอร์โทรศัพท์กรณีท่ี่เกิด Alarm

13 วิธีลบเบอร์โทรศัพท์

*** หมายเหตุ ขณะกดปุ่มเพื่อสั่งงานผ่านทางโทรศัพท์ ให้ทำการกดปุ่มคำสั่ง จนได้ยินเสียง ปี๊ป”

ดังยาว 1 ครั้งนั่นหมายถึง ระบบตอบสนองต่อคำสั่งแล้ว

กรณีที่เราโทรเข้าไปยังเลขหมายที่เชื่อมต่อกับ A9 อยู่ระบบจะให้ใส่รหัสผ่านสิทธิ์ User หรือสิทธิ์ Admin 

ตามด้วยเครื่องหมาย # ให้เราทำการใส่รหัสผ่านก่อน ระบบจึงยินยอมให้เข้าทำการใช้งาน

14 ตารางหมายเลขควบคุมการสั่งงานผ่านโทรศัพท์

คู่มือการใช้งานขั้นสูง สัญญาณกันขโมย Chuango รุ่น A9
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***การทำงานของฟังก์ชั่นนี้ คือ หากเกิด Alarm ขึ้น ระบบจะทำการโทรแจ้งไปยังเบอร์ท่ี่เรากำหนดไว้

จนกว่าระบบจะหยุด Alarm โดยจะทำการโทรไปยังเบอร์แรกก่อนและโทรไปยังเบอร์ที่เหลือตามลำดับ 

จนกว่าระบบจะหยุด Alarm

Press [1]

Press [0]

Press [*]

Press [9]

Press [6]

Press [8]

Press [5]

Press [#]

Arm the system

Disarm the system

Monitor on site

Turn on siren

Turn off siren

Turn on relay

Turn off relay

To exit phone remote control

Phone voice promt: "Arm Succeed"

Phone voice promt: "Disarm Succeed"

Press [*] to prolong monitor time

Deter the intruders

Stop siren ringing

Avaliable for the system with RS-1000 

relay module

Or hang up the phone

Phone Buttons Function Explanation

คู่มือการใช้งานขั้นสูง สัญญาณกันขโมย Chuango รุ่น A9



*** หมายเหตุ  การกำหนดโซนให้ทำการเซตที่ตัวอุปกรณ์ Wireless sensor แต่ละอุปกรณ์

สามารถเซตให้อยู่ที่โซนเดียวกันได้

Home Mode Zone 

 คือ อุปกรณ์ใดก็ตามที่ถูกตั้งค่าในโซนนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อ A9 ทำงานอยู่ใน Home Mode 

อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกยกเว้นไม่ให้มีการตรวจจับ

Normal Zone 

 คือ อุปกรณ์ใดก็ตามที่ถูกตั้งค่าในโซนนี้จะทำงานตลอดไม่ว่า A9 จะทำงานอยู่ใน Mode ใดก็ตาม 

ยกเว้น Disarm Mode อุปกรณ์ Wireless sensor จะไม่ทำงาน

24 –H Zone 

 คือ อุปกรณ์ใดก็ตามที่ถูกตั้งค่าในโซนนี้จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมงไม่ว่าเราจะตั้งโหมดของตัว A9 

เป็นโหมดใดก็ตาม รวมถึง Disarm Mode เช่นกัน

15 วิธีการกำหนดโซนให้กับอุปกรณ์ Wireless sensor

คู่มือการใช้งานขั้นสูง สัญญาณกันขโมย Chuango รุ่น A9
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คู่มือการใช้งานขั้นสูง สัญญาณกันขโมย Chuango รุ่น A9

บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด
444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
444 4th Floor Olympia Thai Plaza,Ratchadapisek Rd.,Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310

คู่มือการใช้งานขั้นสูง สัญญาณกันขโมย Chuango รุ่น A9


