
 

คูมือตูกาแฟหยอดเหรียญ JSK รุน COF-3 
การตั้งคาเมนูตูกาแฟ (Coffee Vending Machine Manual) 

NO รายละเอียด (Description) 
1 ไฟสีเขียว แสดง ตูกาแฟพรอมใชงาน 
2 ไฟสีแดง แสดง ตูกาแฟกําลังทํางาน (ตมน้ําใหรอน) 
3 ไฟสีแดง แสดง แกวน้ําในตูกาแฟหมด (ตองเติมแกว) 
4 ไฟสีแดง แสดง น้ําในตูกาแฟหมด (ตองเตมิน้ํา) 
5 ไฟสีเขียว แสดงสถานะ รอใหหยอดเหรียญ 

ไฟสีแดง แสดงสถานะ หยอดเหรียญแลว (เทาไหรดูที่ 6) 
6 หมายเลข แสดง มูลคาเหรียญที่ตองหยอด / หยอดไปแลว 

โดย 100 = 5 บาท, 200 = 10 บาท, 300 = 15 บาท เปนตน 
7 เมนูที่ 1 สําหรับกดเลือก เมื่อหยอดเหรียญครบจํานวนแลว 

(หากกดขณะที่ยังไมหยอดเหรียญแสดงมลูคาที่ตองหยอด) 
8 เมนูที่ 2 สําหรับกดเลือก เมื่อหยอดเหรียญครบจํานวนแลว 

(หากกดขณะที่ยังไมหยอดเหรียญแสดงมลูคาที่ตองหยอด) 
9 เมนูที่ 3 สําหรับกดเลือก เมื่อหยอดเหรียญครบจํานวนแลว 

(หากกดขณะที่ยังไมหยอดเหรียญแสดงมลูคาที่ตองหยอด)  
รูป แสดงรายละเอียดหนาเครื่อง 10 UP / DOWN กดเพื่อปรับเพิม่-ลดในเมนูตัง้คา 

11 MODE กดเพือ่เลือกเมนูในการตั้งคาตูกาแฟ จะใชไดตอง
ปรับสวิตซตั้งคา (Setup Switch) ไปทางซายมือกอน 

12 ชองหยอดเหรยีญ รับเฉพาะเหรียญ 5 บาท (ทั้งใหม + เกา) 
13 กุญแจตูกาแฟ 
14 ชองจายแกวกาแฟ และจายน้ํากาแฟ (เลือกใชแกวนอกได) 
15 ถาดระบายน้ําทิ้ง (ทําความสะอาดทุก 7 วัน) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
NO รายละเอียด (Description) 
1 ถังสํารองน้ําขนาด 5.0 ลิตร (ถังเก็บน้ํารอน 1.6 ลิตร) 

ตองเติมน้ําอยาใหขาด เพื่อปองกันถังน้ําแหง 
2-4 ถังวัตถุดิบชนดิที่ 1,2,3 (เครือ่งดื่มผง เชน กาแฟ, ชา ฯลฯ) 

ใสวัตถุดิบแลวใหหมุนหัวจายลง หมุนขึ้นเพื่อยายตําแหนง 
5-7 ชองผสมวัตถุดิบชนิดที่ 1,2,3 กับน้ํารอน 
8-10 หัวจายน้ําผสมวัตถุดิบชนิดที ่1,2,3 พรอมดื่ม 
11 สวิตซเปด (กดขึ้น) หรือ ปด (กดลง) เครื่องทําความรอน 
12 สวิตซตั้งคา (Setup Switch) ปรับซาย = เมื่อตองการตั้งคา,  

ปรับขวา = เมื่อตั้งคาเสร็จแลวทุกครั้ง 
13 ปุมกดลางชองผสมฯ (ตองปรับสวิตซตั้งคาไปทางขวากอน) 

กด 1 คร้ังลาง NO.5, กด 2 คร้ัง ลาง NO.6, กด 3 คร้ัง ลาง 
NO.7  (ใหลางทุก 3 วัน) 

14 ปุมทดสอบจายแกว (ตองปรบัสวิตซตั้งคาไปทางขวากอน) 
หากปรับแลวกดทดสอบไมไดใหตรวจสอบการตั้งคาเมนู 6 
ตองปรับเปนใชแกวในตูกาแฟ (AC1) เทานั้น 

 
รูป แสดงภายในชองผสมเครื่องดื่ม 

15 ถาดรองน้ําทิ้ง (ทําความสะอาดทุก 7 วนั) 
ปล. การถอดถังสํารองน้ําลาง ใหปลอยน้ําออก แลวเอาน็อตดานหลังออก ถอดถังออกดานหนา (ทําความสะอาดเดือนละ 1 คร้ัง) 

NO รายละเอียด (Description) 
1 ชองหยอดเหรยีญ รับเฉพาะเหรียญ 5 บาท (ทั้งใหมและเกา) 

ไมสามารถหยอดเหรียญประเภทอื่นได หากหยอดเหรยีญ 
1, 2 บาทจะกนิเหรียญ เหรียญ 10 บาทจะหยอดไมเขา 

2 กลองรับเหรียญ สามารถถอดออกมาเทเหรียญได 
3 ชองใสแกว (ใสแกว 6.5 ออนซไดสูงสุด 60 ใบ) 

(ขอบแกว 73-74 mm. กลางแกว 66 mm. สูง 77-78 mm.) 
4 พัดลมระบายอากาศ (ทําความสะอาดเดือนละ 1 คร้ัง)  
5 ฟวส (หากฟวสขาดใหถอดปลั๊กกอนทําการเปลี่ยนฟวส) 
6 ชองปลอยน้ําทิ้ง (สําหรับเปลี่ยนน้ําใหม หรือ เคล่ือนยาย) 

 
 
 



 

การเขาเมนูตั้งคาปรับแตงตูกาแฟ 

     
รูปแสดงการเขาเมนูตั้งคาตูกาแฟ 

1. ปรับสวิตซตั้งคาไปทางซาย เพื่อเขาเมนูการตั้งคา (หลังจากตั้งคาเสร็จแลวใหปรับสวติซกลับไปทางขวาทุกครั้ง) 
2. กดปุม MODE เพื่อเขาเมนูตั้งคา (เมนูตั้งคาทั้งหมด 8 เมนหูลัก) 
3. หากกดปุม MODE แลวขึ้นคําวา CLO แปลวา ตั้งคาไมได ยังไมไดปรับสวิตซตั้งคาไปทางซาย 

เมนู 1 ตั้งคาสวนผสมวัตถุดิบและน้ํา (Menu 1 Beverage Powder Mixture)

   
รูปแสดงการตัง้คาสวนผสมวัตถุดิบและน้าํ ปรับรสชาดของเครื่องดื่มไดตามตองการ 

1. กด MODE 1 คร้ัง หนาจอแสดง A3.0 หมายถึง วัตถุดิบชนิดที่ 1 สวนผสมผงเครื่องดื่ม 3.0 หนวย 
หนาจอแสดง E2.0 หมายถึง วัตถุดิบชนิดที ่2 สวนผสมผงเครื่องดื่ม 2.0 หนวย 

2. กดเลือกเมนูที่ 1 หรือ 2 เพื่อปรับสวนผสมวัตถุดิบ แลวกด UP/ DOWN เพื่อปรับคาตามตองการ  
(แนะนําใหปรับ 2.0 หรือ 3.0 สําหรับกาแฟ 3 in 1 หรือ ชาผงปรุงสําเร็จ หรือ โอวัลติน 3 in 1 ทั่วไป) 

3. หลังจากปรับสวนผสมวัตถุดิบแลวกดเลือกเมนูเดิมซํ้าอีกครั้ง จะเปนการปรับปริมาณน้ําที่จะผสม 
หนาจอแสดง n6.0 หมายถึง ปริมาณน้ําที่จะผสมกับวัตถุดิบแตละชนดิ (แนะนําใหปรับเปน n6.0 จะไดคร่ึงแกวพอดี) 

เมนู 2 ตั้งคาความเร็วมอเตอร (Menu 2 Motor Speed Setup)

 
รูปแสดงการตัง้คาความเร็วมอเตอร 

1. กด MODE 2 คร้ัง หนาจอแสดง t0.4 หมายถึง มอเตอรความเร็ว 0.4 หนวย (หามปรบัเปลี่ยนเดด็ขาด) 



 

เมนู 3 ตั้งคาเพื่อปรับรสชาดเอง (Menu 3 Manual Mixture Setup)

   
รูปแสดงการตัง้คาเพื่อปรับรสชาดเอง 

1. กด MODE 3 คร้ัง หนาจอแสดง dIS หมายถึง ปรับรสชาดเองได, หนาจอแสดง EnA หมายถึง ปรับรสชาติเองไมได 
(หามปรับเปลีย่นเดด็ขาด ใหแสดงวา dIS เทานั้น) 

เมนู 4 ตั้งราคาจําหนาย หรือ กดฟร ี(Menu 4 Price Setup)

   
รูปแสดงการตัง้ราคาจําหนายตอแกว หรือ ตั้งกดฟร ี

1. กด MODE 4 คร้ัง หนาจอแสดง 100 หมายถึง ราคาจําหนายแกวละ 5 บาท 
กดเลือกเมนูที่ 1 หรือ 2 เพื่อปรับราคาจําหนายตอแกว แลวกด UP/ DOWN เพื่อปรับคาตามตองการ 
(000 = กดฟรี, 100 = 5 บาท, 200 = 10 บาท, 300 = 15 บาท, 400 = 20 บาท เปนตน ตั้งไดสูงสุด 900 = 45 บาท) 

เมนู 5 ตรวจสอบยอดขาย (Menu 5 Income Checking System)

   
รูปแสดงการตรวจสอบยอดขาย (แสดงยอดขายเปนจํานวนแกว) 

1. กด MODE 5 คร้ัง หนาจอแสดง 004 หมายถึง ยอดจําหนายจํานวน 4 แกว 
กดเลือกเมนูที่ 1 หรือ 2 เพื่อตรวจสอบยอดขายที่ละเมนู (ยอดขายทีแ่สดงจะรวมการกดทดสอบดวย) 

2. สามารถลบยอดขายไดโดยกดปุม DOWN คางไวจนมีสัญญาณดัง ยอดขายจะเปน 0 (ศูนย)  
(แนะนําใหตรวจสอบยอดขาย พรอมกับตรวจสอบจํานวนแกวที่จําหนายออกไปจริง เปรียบเทียบกนั) 
 



 

เมนู 6 ตั้งคาการใชแกวน้าํ (Menu 6 Cup Setup)

   
รูปแสดงการตัง้คาการใชแกวน้ํา (ใชแกวน้าํในตูกาแฟ หรือ ใชแกวน้ําที่นํามาเอง) 

1. กด MODE 6 คร้ัง หนาจอแสดง AC1 หมายถึง ใชแกวน้าํในตูกาแฟ, หนาจอแสดง AC2 หมายถึง ใชแกวน้ําที่นํามาเอง 
(แนะนําใหเลือก AC1 ใชแกวน้ําในตูกาแฟ จะสะดวกตอผูมาใชบริการมากกวา) 

เมนู 7 ตั้งคาอุณหภูมขิองน้ํา (Menu 7 Heater Temperature Setup)

   
รูปแสดงการตัง้คาอุณหภูมิของน้ํา (ตั้งไดต่าํสุด 50 องศาเซลเซียส สูงสุด 98 องศาเซลเซียส) 

1. กด MODE 7 คร้ัง หนาจอแสดง 94C หมายถึง ตั้งอุณหภมูิของน้ําใหอยูในระดับ 94 องศาเซลเซียส 
(แนะนําใหตั้งคา 94C เพราะเปนอุณหภูมิทีเ่หมาะสมสําหรับการชงกาแฟที่สุด) 

เมนู 8 ทดสอบการทํางานของตู (Menu 8 Operation Testing)

   
รูปแสดงการทดสอบการทํางานของตูกาแฟ 

1. กด MODE 8 คร้ัง หนาจอแสดง tSt หมายถึง ตูพรอมสําหรับทดสอบ (tS1 ทดสอบเมนู 1, tS2 ทดสอบเมนู 2) 
2. ตองการทดสอบการทํางานใหกดเลือกเมนทูี่ 1 หรือ 2 คางไว ตูจะทําการทดสอบทั้ง 2 เมนูอัตโนมัตติอเนื่องกัน 

(ระวัง ใหเอาแกวที่ 1 ออกทนัทีที่ทดสอบเสร็จ กอนที่ตูจะทําการทดสอบแกวที่ 2 ปองกันการหก) 
 
 


