
 

บริษัท เจเอสเค โปรโมชั่น จ ำกัด 

19/4 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองเปรมฯ ต ำบลหลักหก อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 12000 

www.JSKvending.com     LINE@ : @JSKVENDING 

Tel : 02-048-7978          E-Mail: JSKVENDING@GMAIL.COM  

Mobile : 086-999-8502, 099-229-6228, 082-693-9792 

 
คู่มือการตั้งโปรแกรมตู้จ าหน่ายสินค้า 

 
การเขา้โปรแกรม กดปุ่ ม PROG คา้งไวจ้นมีเสียง 2 บีบ 3 คร้ัง จึงปล่อย 
หนา้จอแสดง P. กด NEXT เพื่อเล่ือนโปรแกรม กด PR เพื่อยอ้นกลบั 
 
P.1  : ตั้งราคาสินคา้ชนิดท่ี 1 กดปุ่ ม UP-DN เพ่ือตั้งราคา 
P.2 : ตั้งราคาสินคา้ชนิดท่ี 2 กดปุ่ ม UP-DN เพ่ือตั้งราคา 
P.3  : ตั้งราคาสินคา้ชนิดท่ี 3 กดปุ่ ม UP-DN เพ่ือตั้งราคา 
P.4  : ตั้งราคาสินคา้ชนิดท่ี 4 กดปุ่ ม UP-DN เพ่ือตั้งราคา 
P.5  : ตั้งเวลาโชวร์าคาสินคา้ (10 วินาที) 
P.6  : ตั้งเวลาหน่วงเพ่ือเตือนให้หยอดเหรียญต่อให้ครบตามราคาสินคา้ (20 วินาที) 
P.7  : ตั้งเวลายกเลิกการท างานกรณีหยอดเหรียญไม่ครบ (60 วินาที) 
P.8  : ตั้งเวลามอเตอร์หมุน (มอเตอร์เร็ว 3.0 วินาที) 
P.9  : ตั้งเวลามอเตอร์หมุนครบรอบ (มอเตอร์เร็ว 7.0 วินาที) 
P.A  : ตั้งค่าการหยอดเหรียญ (1 บาท) 
P.B  : ไม่ใช ้(10) 
P.C  : หยอดเหรียญโดยไม่กดปุ่ มเลือกสินคา้มีเสียงเตือน (01) 
P.D : ไม่ใช ้(00) 
กดปุ่ ม NEXT คา้งไวจ้นมีเสียง 2 บีบ เพ่ือออกจากโปรแกรม 
 
การตรวจสอบการหมุนมอเตอร์ 
กดปุ่ ม PROG คา้งไวมี้เสียงบีบ 2 บีบ 2 คร้ัง แลว้ปล่อย กดปุ่ ม PROG อีกคร้ังมีเสียง 2 บีบ หนา้จอ
แสดง SF กดปุ่ มสินคา้แต่ละช่อง มอเตอร์จะหมุน จนหนา้จอแสดง 00 
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การดูจ านวนเหรียญ 

 

 

กดปุ่ ม PROG คา้งไวมี้เสียงบีบ 2 บีบ 2 คร้ัง จึงปล่อย กด NEXT เพือ่เล่ือนโปรแกรม (ลบท้ิงไดโ้ดยกดปุ่ม DN คา้งไว)้ 

หนา้จอแสดง C. จ านวนเหรียญทั้งหมด หลกัหม่ืน, พนั, ร้อย, สิบ, หน่วย 

หนา้จอแสดง A. จ านวนเหรียญสะสมทั้งหมด หลกัหม่ืน, พนั, ร้อย, สิบ, หน่วย (ลบทิง้ไม่ได)้ 

หนา้จอแสดง 1. จ  านวนเหรียญสินคา้ช่องท่ี 1 หลกัหม่ืน, พนั, ร้อย, สิบ, หน่วย (ลบทิง้ไดโ้ดยกดปุ่ม DN คา้งไว)้ 

หนา้จอแสดง 2. จ  านวนเหรียญสินคา้ช่องท่ี 2 หลกัหม่ืน, พนั, ร้อย, สิบ, หน่วย (ลบทิง้ไดโ้ดยกดปุ่ม DN คา้งไว)้ 

หนา้จอแสดง 3. จ  านวนเหรียญสินคา้ช่องท่ี 3 หลกัหม่ืน, พนั, ร้อย, สิบ, หน่วย (ลบทิง้ไดโ้ดยกดปุ่ม DN คา้งไว)้ 

หนา้จอแสดง 4. จ  านวนเหรียญสินคา้ช่องท่ี 4 หลกัหม่ืน, พนั, ร้อย, สิบ, หน่วย (ลบทิง้ไดโ้ดยกดปุ่ม DN คา้งไว)้ 

กดปุ่ม NEXT คา้งไว ้จนมีเสียง 2 บีบ เพื่อออกจากโปรแกรม 

 

หนา้จอแสดงเคร่ืองขดัขอ้ง เม่ือกดปุ่มเลือกสินคา้แต่ละชนิด 

E-01   FULL LIMIT SWITCH แสดงสินคา้หมดแต่ละช่อง 

E-02   MOTOR LIMIT SWITCH ไม่อยูต่  าแหน่งปกติ 

E-03   MOTOR LIMIT SWITCH อยูต่  าแหน่ง OFF  

E-04   MOTOR END TIME OUT มอเตอร์หมุนผดิต าแหน่งปกติ 

E-05   หยอดเหรียญไม่ครบตามราคา ระบบยกเลิกการท างาน 

E-06   เกิดขอ้ผดิพลาดในการเก็บขอ้มูล 

E-07  กดปุ่มเล่ือนสินคา้ขณะท่ีระบบสั่ง OFF 

H.0    LIMIT SWITCH ผดิปกติบางจุด 

H.1   ตั้งราคาสินค่าเป็น 0 ทั้ง 4 ชนิด 

H.5   LIMIT SWITCH ทั้งหมดมีปัญหา 
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