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ค ำแนะน ำเบ้ืองต้นก่อนกำรใช้งำน 

 

1. ไม่ควรปิดสวิตซ์ Breaker ไฟฟ้าภายในบา้น เพราะจะไม่มีไฟจ่ายเขา้กล่อง
ควบคุม ซ่ึงเม่ือไฟเล้ียงจากแบตเตอร่ีส ารองหมด กล่องควบคุมจะไม่สามารถ
เตือนภยัได ้

2. ควรเปิดระบบเม่ือท่านไม่อยูบ่า้นและเขา้นอน เพื่อเตือนภยัเม่ือมีผูบุ้กรุก 
3. ควรปิดประตู-หนา้ตา่งภายในบา้นทุกบาน รวมถึงบานเกร็ด ก่อนเปิดระบบ 
4. ควรปิด แอร์ พดัลม หรือ เคร่ืองดูดอากาศ ในบริเวณท่ีติดตั้ง เคร่ืองตรวจจบั การ

เคล่ือนไหว ก่อนเปิดระบบ 
5. หลีกเล่ียงสัตวเ์ล้ียงภายในบริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัการเคล่ือนไหว (Motion 

Detector or PIR) ยกเวน้ การเคร่ืองตรวจจบัท่ีไม่จบัสัตวเ์ล้ียง (for PET) 
6. หลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีระบายความร้อน เช่น หมอ้หุงขา้ว กระติกน ้า

ร้อน ในบริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัการเคล่ือนไหว ขณะเปิดระบบ 
7. หลีกเล่ียงฝุ่ น ความช้ืน จากการตกแตง่ หรือต่อเติมบา้น 
8. หลีกเล่ียงการเปิดฝาอุปกรณ์เคร่ืองตรวจจบัประตูหนา้ต่าง หรือ การเคล่ือนไหว 

ยกเวน้การเปล่ียนแบตเตอร่ี 
9. ควรตรวจสอบระบบอยา่งสม ่าเสมอ คือทุกๆ 3 - 6 เดือน เพื่อใหแ้น่ใจวา่ระบบ 

ยงัอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
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1. Introduction 

ขอแสดงความยนิดีท่ีบา้นท่านไดติ้ดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภยัของบริษทั 
แมกซ์เวลล ์อินทิเกรชัน่ จ ากดั  Wicomm Pro ถือไดว้า่เป็นระบบกนัขโมยท่ีมีความ
ยดืหยุน่สูง ไดรั้บการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความหลากหลายของ
การรักษาความปลอดภยั ส าหรับการใชง้านบา้นท่ีอยูอ่าศยั อาคารพาณิชย ์ และ
องคก์ร ฯ Wicomm Pro ถูกออกแบบมาเพื่อรับรู้ถึงส่ิงผิดปกติเม่ือมีเหตุการณ์บุกรุก 
สถานะของหนา้ต่าง ประต,ู หอ้งโถง, หอ้งนอน ตามรูปแบบท่ีออกแบบเพือ่
ครอบคลุมพื้นท่ีภายในบา้นท่าน และท าการแจง้เหตุไปยงัโทรศพัทมื์อถือของท่าน
หรือ ส่งอีเมล ์และ การเช่ือมต่อไปยงัฐานขอ้มูล www.riscocloud.com ท่านสามารถ
ควบคุมการใชง้านหรือรับรายงานการแจง้เหตผุา่น Application irisco)
โทรศพัทมื์อถือแบบ Smart Phone เช่น Iphone,Ipad หรือ โทรศพัทท่ี์รองรับ
ระบบปฏิบติัการ Android  
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1.1 คุณสมบัติหลกัของ “Wicomm Pro” 

• รองรับเซนเซอร์ไร้สายสูงสุด 32 โซน 

• 32 รหสัผูใ้ชง้าน และ อีก 1 รหสัผูใ้ชง้านหลกั 

• แบ่งล าดบัสิทธิการใชง้าน ได ้4 ล าดบั 

• แบ่งพื้นท่ีการท างานได ้3 พื้นท่ี 

• รองรับคียแ์พดไร้สายสูงสุด 3 ตวั 

• รองรับไซเรนไร้สายสูงสุด 3 ตวั 

• รองรับรีโมทคอนโทรล 8 ตวั 

• บนัทึกเหตุการณ์ยอ้นหลงัได ้1000 เหตุการณ์ 

• ก าหนดเบอร์โทรแจง้เตือนไดสู้งสุดถึง 16 เบอร์ 

• รองรับ เอา้พุตไร้สาย 

 

1.2  ช่องทำงกำรจัดกำรระบบ 

ระบบสามารถควบคุมการใชง้านไดห้ลากหลายช่องทาง ในรูปแบบการส่ือสาร

แบบ สองทาง เม่ือมีการส่งค าส่ังการใชง้านไปยงักล่องควบคุม จะมีการส่งสถานะ

ระบบการท างานตอบกลบัมา เพื่อยนืยนัการส่งขอ้มูล โดยสามารถควบคุมการ

ท างานผา่นอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

รีโมทคอนโทรลแบบสองทาง (2 Way 8 Button Remote 
Control) 
• เปิดระบบ/ปิดระบบ/ฉุกเฉิน/เอา้พุต(ปุ่มส่ังงาน

พื้นฐาน) 
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• สามารถรับสถานะ การท างานจากกล่องควบคุมทาง 
ไฟLED และ เสียงBuzzer (Beeb Beeb)เพื่อเช็ควา่ค าส่ัง
ท่ีส่งไปกล่องควบคุมไดรั้บและท างานตามค าส่ังท่ี
ส่งไปหรือไม่  

• สามารถตั้งรหสัผา่น PIN code เพือ่ความปลอดภยั
สูงสุด 

 

 
 

 

คียร์แพดไร้สายแบบสองทาง (Panda Keypad) 
สามารถควบคุมการท างาน และการตั้งค่าโปรแกรมตาม
ความตอ้งการผูใ้ชง้านทั้งหมด และมีรูปแบบการส่ือสารแบบ
สองทางโดยกล่องควบคุมจะส่งสถานะการท างานเม่ือมีการ
ส่ังงานผา่นคียแ์พด  

 
 

 

รีโมทคอนโทรล(Panda Key fob) 
ใชส้ าหรับ เปิดระบบ/ปิดระบบ/เช็คสถานะ/ฉุกเฉิน/เอา้พุต
(ปุ่มส่ังงานพื้นฐาน) 
 

  
 

 
 

 

รองรับการส่ังงานผา่นเวป็ไซด(์Web Browser) 
สามารถส่ังงานผา่นเวป็ไซด ์www.riscocloud.com  

 

รองรับการส่ังงานผา่น Application Iphone/Ipad/Android  
สามารถลงโปรแกรม “irisco” Iphone หรือ Ipad ผา่น App 
Store หรือมือถือท่ีรองรับระบบ Android  

  

http://www.riscocloud.com/
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1.3  สถำนะระบบฯ(Status Indications) 

1.3.1 LED Indications บนกล่องควบคุมจะมีไฟ LED แสดงสถานะการท างาน

ของระบบ มีค าอธิบายดงัต่อไปน้ี 

 

• ไฟดา้นบน /แสดงระบบไฟ 

สถำนะLED  ค ำอธิบำย 

เขียว ปกติ 
แดง ไฟดบั,ไฟไม่เขา้กลอ่งควบคุม 

ส้ม ไฟแบตเตอร่ีต ่า 
• ไฟตรงกลาง (แสดงสถานะ) 

สถำนะLED  ค ำอธิบำย 

แดงคา้ง 
แดงกะพริบไว 
แดงกะพริบชา้ 

เปิดระบบ 
มีการแจง้เตือนในระบบ 
อยูร่ะหวา่งหน่วงเวลาเขา้และออก 
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เขียวคา้ง 
เขียวกะพริบชา้ 

ระบบพร้อมท างาน 
อยูร่ะหวา่งหน่วงเวลาประตูเปิดอยู ่

ส้มคา้ง 
ไฟไม่ติด 

ระบบฯมีปัญหา 
ไม่พร้อมเปิดระบบ 

 

• ไฟดา้นล่าง  

สถำนะLED  ค ำอธิบำย 

เขียวคา้ง 
เขียวกะพริบชา้ 

GSMหรือไอพีปกติ 
GSMหรือไอพีก าลงัเช่ือมต่อ 

ส้มกะพริบชา้ GSMหรือไอพีมีปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุถา้ไฟทั้ง 3 ดวงติดสีส้มกะพริบพร้อมกนัแสดงวา่อยูใ่นระวา่งโหมดเปล่ียน

แบตเตอร่ี 
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1.3.2 Sound Indications ระบบจะแจง้เตือนทางเสียงเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน 

เหตุกำรณ์ ค ำอธิบำย 
แจง้เตือนการบุกรุก เสียงดงัต่อเน่ือง 
แจง้เตือนไฟไหม ้ เสียงดงัต่อเน่ือง เป็นจงัหวะ 
หน่วงขาออก เสียง ป๊ีบ  ชา้ๆ จนครบเวลาหน่วงขาออก 

หน่วงขาเขา้ เสียงป๊ีบชา้ๆ จนครบเวลาหน่วงขาเขา้ 

ยนืยนัการจดัการ เสียงป๊ีบ ยาว 
ปฏิเสธการด าเนินการ เสียงป๊ีบส่ันๆ 3 คร้ัง 
เปิดระบบ/ปิดระบบ ไซเรนดงั 1 คร้ัง : เปิดระบบ 

ไซเรนดงั 2 คร้ัง: ปิดระบบ 
ไซเรนดงั 4 คร้ัง : ปิดระบบหลงัจากมีการแจง้เตือน 
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2 กำรใช้งำนระบบสัญญำณกนัขโมย 

2.1  กำรเปิดระบบฯแบบทั้งหมด(Away Arm) 

ผูใ้ชง้านจะเปิดระบบแบบเปิดทั้งหมด เม่ือตอ้งการออกนอกบา้น และภายใน

บา้นไม่มีคนอยู ่ ผูใ้ชง้านตอ้งปิดประตูหนา้ตา่งทั้งหมด ก่อนท างานเปิดระบบ หลงัจาก

เปิดระบบ ระบบจะท าการหน่วงเวลายอ้นหลงั(กรณีใชคี้ยแ์พดในการเปิดระบบ)

เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเดินออกจากตวับา้น เม่ือส้ินสุดเวลาหน่วง ระบบจะพร้อมในการ

ตรวจจบัและท าการแจง้เหตุฯเม่ือมีผูบุ้กรุก 

      อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนกำรท ำงำน 

 

Quick mode: กดปุ่ ม   
High security mode: กดปุ่ ม  + รหสั PINCODE 4 หลกั 

 

Quick mode: กดปุ่ ม   

High security mode:  + รหสัผูใ้ชง้าน 4 หลกั  

 กดปุ่ ม  
Web 

 
 

คล๊ิก  

App 

 

App “IRISCO” คล๊ิก  
SMS(Option) = รหสัผา่น+A  
ตวัอยา่ง เช่น 1234A 
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2.2  กำรเปิดระบบฯแบบบำงส่วน(Stay Arm) 

การเปิดระบบแบบบางส่วน ในกรณีท่ีตอ้งการยกเลิกโซนอตัโนมติั สามารถท าการเปิด

ระบบแบบบางส่วนเพือ่ยกเลิกโซนเพื่อสามารถใชชี้วิตประจ าวนัภายในบา้นเฉพาะ

บางพื้นท่ี(การตั้งค่าโซนท าโดยผูติ้ดตั้งระบบ) ตวัอยา่งเช่น อุปกรณ์ตรวจจบัความ

เคล่ือนไหวในหอ้งนอน 

 

      อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนกำรท ำงำน 

 

Quick mode: กดปุ่ ม   
High security mode: รหสั PINCODE 4 หลกั 

 

Quick mode:   

High security mode:   + รหสัผูใ้ชง้าน 4 หลกั 

 กดปุ่ ม  
Web 

 
 

คล๊ิก  

App 

 

App “IRISCO” คล๊ิก  
SMS(Option) = รหสัผา่น+H  
ตวัอยา่ง เช่น 1234H 
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2.3  กำรเปิดระบบฯแบบแบ่งพ้ืนที่กำรท ำงำน(Partition Arm) 

ระบบสามารถแบ่งพื้นท่ีการท างานได ้3 พาติชัน่ แต่ละพาติชัน่มีระบบการรักษา

ความปลอดภยัท่ีแยกกนั โดยสามารถก าหนดสิทธิการใชง้านของรหสัผูใ้ชง้านแยกพา

ติชัน่ได ้หรือ หน่ึงรหสัผูใ้ชง้านสามารถใชง้านทั้ง 3 พาติชัน่ก็สามารถตั้งค่าไดเ้ช่นกนั 

(การตั้งค่าพาติชัน่ท าโดยผูติ้ดตั้งระบบ) 

      อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนกำรท ำงำน 

 

Quick mode:  

• กดปุ่ ม  หรือ  หรือ   
• กดปุ่ ม  /   

High security mode:  

• กดปุ่ ม  /  /   
• กดปุ่ ม  /  + รหสั PINCODE 4 หลกั 

 

Quick mode:  

• กดปุ่ ม / /   

• กดปุ่ ม   /   
High security mode:  

• กดปุ่ ม / /  

• กดปุ่ ม   /   + รหสัผูใ้ชง้าน 4 หลกั 

 กดปุ่ ม  (ตั้งค่าโดยผูติ้ดตั้งระบบ) 

Web 

 

คล๊ิก  หรือ  ภายใตพ้าติชัน่ท่ีสร้างข้ึน 
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App 

 
 

App “IRISCO” เล่ือนเมา้ส่ังงานพาติชัน่ท่ีสร้างข้ึน

 
เล่ือนทางซา้ยคือเปิดระบบบางส่วน  

เล่ือนทางขวาคือเปิดระบบทั้งหมด  
SMS(Option) = รหสัผา่น+A หรือ H +หมายเลขพาติชัน่ 
ตวัอยา่ง เช่น 1234H2(เปิดระบบพาติชัน่2) 

 

2.4  กำรปิดระบบฯ(Disarming System) 

เม่ือตอ้งการปิดระบบ ผูใ้ชง้านสามารถควบคุมผา่นรีโมทไร้สายไดข้ณะอยู่
บริเวณหนา้บา้น หรืออยูภ่ายในตวับา้น แต่เม่ือตอ้งการใชง้านคียแ์พดไร้สายท่ีติดยดึไว้
ภายในตวับา้น ขณะผูใ้ชง้านเดินเขา้สู่ภายในตวับา้น(ประตูหนา้บา้น) อุปกรณ์ตรวจจบั
จะท าการตรวจจบัทนัที และเขา้สู่โหมดหน่วงเวลาขาเขา้(Entry Delay)ตอ้งท าการปิด
ระบบ(Disarm)ก่อนท่ีเวลาหน่วงขาเขา้จะหมดเวลา และกรณีระบบปิดอยู(่Disarmed) 
ระบบจะไม่ท าการแจง้เตือนเม่ือโซนตรวจพบส่ิงแปลกปลอม(การตั้งค่าโซนข้ึนอยูก่บั
ความตอ้งการของลูกคา้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการใชชี้วิตประจ าวนัเป็นหลกั แต่ตอ้ง
ค านึงถึงล าดบัความปลอดภยัดว้ยเช่นกนั)   
 

      อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนกำรท ำงำน 

 

Quick mode: กดปุ่ ม .  
High security mode: กดปุ่ ม  + รหสั PINCODE 4 หลกั 

 
กดปุ่ ม  + รหสัผูใ้ชง้าน 4 หลกั 

 กดปุ่ ม   
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Web 

 
 

คล๊ิก  

App 

 

App “IRISCO” คล๊ิก  
SMS(Option) = รหสัผา่น+D 
ตวัอยา่ง เช่น 1234D 

 

2.5  กำรปิดระบบฯแบบแยกพำติช่ัน(Partition Disarming) 

การปิดระบบแบบแยกพาติชัน่ ขณะท่ีระบบเปิดอยู ่

 

      อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนกำรท ำงำน 

 

Quick mode:  

• กดปุ่ ม  /  /   
• กดปุ่ ม    

High security mode:   

• กดปุ่ ม  /  /   
• กดปุ่ ม  + รหสั PINCODE 4 หลกั 

 

• กดปุ่ ม / /   

• กดปุ่ ม + รหสัผูใ้ชง้าน 4 หลกั 

 
 

กดปุ่ ม  (ตั้งค่าโดยผูติ้ดตั้งระบบ)  
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      อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนกำรท ำงำน 

Web 

 
 

คล๊ิก   ต าแหน่งพาติชัน่ท่ีตอ้งการ 

App 

 

App “IRISCO” คล๊ิกเล่ือนเมา้พาติชัน่ท่ีตอ้งการมาต าแหน่ง

ตรงกลาง  
SMS(Option) = รหสัผา่น+D+พาติชัน่ 
ตวัอยา่ง เช่น 1234D2(ปิดระบบพาติชัน่2) 

 

2.6  กำรปิดระบบหลงัจำกมีกำรแจ้งเตือนผู้บุกรุก(Disarming after an Alarm) 

เม่ือผูใ้ชง้านเปิดระบบและมีเหตุการณ์แจง้เตือนผูบุ้กรุก และท าการปิดระบบ(กดปุ่ ม 

 + รหสัผูใ้ชง้าน 4 หลกั) จะมีเสียงไซเรน ดงัเป็นจงัหวะ 4 คร้ัง เพือ่ใหผู้ใ้ชง้าน
รับทราบวา่มีการบุกรุกเกิดข้ึน และหลงัจากนั้นใหต้รวจสอบรายละเอียดการบุกรุกท่ีคีย์
แพด โดยกดปุ่ ม บนคียแ์พด คา้ง 2 วินาที จะแสดง ต าแหน่งโซนท่ีบุกรุก เวลา และ
วนัท่ีใหท้ราบ 

 

2.7  กำรส่งกำรแจ้งเตือนแบบเงียบเม่ือถูกคุกคำม(Duress disarming) 

 การใชง้านลกัษณะน้ีตอ้งเพิ่มรหสัแบบ Duress Code ดว้ย เม่ือตอ้งการแจง้เหตุ
ไปยงัศูนยค์วามช่วยเหลือ(Monitoring System หรือ สถานีต ารวจ) แตไ่ม่ตอ้งการใหมี้
เสียงไซเรนแจง้เตือนออกมาก  
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      อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนกำรท ำงำน 

 
กดปุ่ ม  + รหสั Duress Code(4 หลกั) 

 

2.8  กำรส่งกำรแจ้งเตือนเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน(Send Panic Alarm) 

เม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผูใ้ชง้านสามารถส่งขอ้ความแจง้เตือนไปยงัศูนยค์วบคุม 
หรือแจง้เตือนไปยงัเบอร์มือถือ  พร้อมเสียงแจง้เตือนออกทางไซเรน(ตั้งค่าใหไ้ซเรน
ไม่ดงัไดโ้ดยผูติ้ดตั้งระบบ) 

 

      อุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนกำรท ำงำน 

 
กดปุ่ ม  และ  พร้อมกนั 

 

PANIC : กดปุ่ ม   และ  พร้อมกนัคา้ง 2 วินาที 
FIRE : กดปุ่ ม  และ  พร้อมกนัคา้ง 2 วนิาที 
MEDICAL : กดปุ่ ม  และ  พร้อมกนัคา้ง 2 วนิาที 
 

 กดปุ่ ม  และ  พร้อมกนัคา้ง 2 วินาที 

 
กดสองปุ่มพร้อมกนั 

 
กดปุ่ ม 
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3 กำรใช้งำนผ่ำน Application Smart Phone(Iphone , Ipad) 

ใหท่้านลงโปรแกรม Application ท่ีช่ือวา่ “irisco” หลงัจากนั้นคลิกเขา้โปรแกรม

(หากตอ้งการภาษาไทยบนแอปฯใหเ้ลือกระบบภาษาของมือถือเป็นภาษาไทย) 

 

ใส่ Username ,   
password ,  
 
ใส่PIN(รหสัจาก
กล่องควบคุม 

 

หนา้แรก 

 เปิดระบบ 

 เปิด
บางส่วน 

 ปิดระบบ 

 เมนูอ่ืนๆ 

 

 

 

 
หนา้แรก (เปิด/ปิดระบบ) 

 
กลอ้ง Vupoint (ดูภาพสด) 

 
อุปกรณ์ตรวจจบั(เช็คสถานะ) 

 
เอาทพ์ุท(สั่งงาน) 

 
ระบบอตัโนมติั(สั่งงาน) 
 

 

 
ดูเหตุการณ์ยอ้นหลงั 

 
วิดีโอคลิป 

 
แจง้เตือนทางอีเมล ์

 
ตั้งค่าอ่ืน เช่น เสียงแจง้เตือน 

 
ออกระบบ(ไม่ควรกดออกระบบ
หากตอ้งการไดรั้บการแจง้เตือน) 
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เม่ือมีการแจง้เตือน
หนา้จอจะแสดงช่ือ 
การแจง้เตือน พาติชัน่
โซน เวลา 

 

ดูภาพบนัทึก
เหตุการณ์กลอ้ง
Vupointไดจ้ากการดู
ประวติัเหตุการณ์
ยอ้นหลงั 

    

                     

4 กำรส่ังงำนระบบฯผ่ำน Web Application 

เข้ำเวบ็ไซด์ https://www.riscocloud.com/ELAS/WebUI 

 
 

• ใส่ช่ืออีเมลท่ี์
ลงทะเบียน และ
รหสัผา่น  

• คลิก login 
• ใส่ Pincode(รหสักล่อง

ควบคุม) 
คลิก login 

 

 
 

Overview แสดงรายการระบบ
โดยรวม 

• Last Alarm การแจง้
เตือน 

• Omitted รายการ
บายพาส 

• System status สถานะ 
 
 
 
 
 

https://www.riscocloud.com/ELAS/WebUI
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Security สั่งงานระบบกนัขโมย  

• Set=เปิดระบบ  
• UNSET=ปิดระบบ 
• PARTIAL=เปิดระบบ

บางส่วน 

 
 

Detectorsแสดงสถานะของ
อุปกรณ์ 

• สีเขยีวโซนปิดอยู ่
• สีแดงโซนเปิดอยู่ 
• สีขาวบายพาสโซน 

 
 

กลอ้ง Vupoint  
แสดงภาพสด 

 

 
ประวติัเหตุการณ์ยอ้นหลงัหลงั
หมด2000เหตุการณ์ 

 

 

 
การจดัการผูใ้ชง้าน 
เพิ่มผูใ้ชง้าน  
+Add New CP User 
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การตั้งค่าอ่ืนๆและสถานท่ี
ติดตั้งระบบ 

 

5 เมนูกำรต้ังค่ำของผู้ใช้งำน(Menu System Operation) 

ส าหรับผูใ้ชง้าน การตั้งค่าต่างๆ ทุกเมนู จะกระท าการผา่นทางคียแ์พดไร้สาย มี

ค าอธิบายปุ่มกดใชง้านดงัน้ี 

ปุ่ มกด ค าอธิบาย 

 ออกเมนู หรือไปเมนูก่อนหนา้  

 ยนืยนัการจดัเก็บขอ้มูล และ ส้ินสุดค าสั่ง 

  เล่ือน Cursor ไปยงัรายการเมนูอ่ืนๆ 

  เปล่ียนแปลงขอ้มูล 

 

ปุ่ มตวัเลขใชส้ าหรับใส่รหสัผ่าน เปิดและปิดระบบ,ใส่รหสัผา่นส าหรับเขา้เมนูการใชง้าน

แต่ละFunction 

 

สถำนะไฟ LEDS ที่คย์ีแพด 

 
 

ระบบมีปัญหา 
 

ระบบพรอ้มท างาน 

 
 

เปิดระบบทัง้หมด 
 

เปิดระบบบางส่วน 

 
ฝาอปุกรณถ์กูงดั 

 
เชื่อมต่อคลาวเ์ซิรฟ์เวอร ์
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 Activities  Follow Me  Codes/Tags  Clock  Event Log  Service Info.   Macro 
1. Bypass Zone 1. Follow Me 1 1. User Codes 1. Time & Date 1. Event Log 1. Name 1. Macro A 
 ยกเลิกโซน  (FM1 – FM16)  (เพิม่,แก้ไข,ลบ  (เปลี่ยนแปลงเวลา  (ดูเหตุการณ์  Phone   
2. Buzzer On/Off  (ก าหนดเบอร์  รหัสผู้ใช้งาน)  วัน เดือน ปี)  ย้อนหลัง 250  (ก าหนดช่ือและ 2 Macro B 
 ปิดเสียง  กรณีส่งเป็น  2. Proximity Tags 2. Scheduler Enable  เหตุการณ์)  เบอร์โทรผูใ้ห้   
3. Walk test  SMS)  (เพิ่ม,แกไ้ข,ลบ  (เปิดการตั้งค่า    บริการ) 3 Macro C 
 ทดสอบโซน    รหสัผูใ้ชง้าน  ตารางการเปิด       
4. Bypass Trbl.    แบบบตัรทาบ)  ปิดระบบฯ)       
 ยกเลิกปัญหา             
5. Anti code             
 (ส าหรับศูนยค์วบคุม)           
6. Advanced…             
 Prepaid SIM (Not Use)          
 Restore Alarm (คืนค่าการแจง้เหต)ุ          
 Restore Trbl. (คืนค่าปัญหา เร่ิมระบบฯใหม่)         
 Service Mode (ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยน

แบตเตอร่ี) 

         

 View IP  (ดูค่าท่ีอยูไ่อพีปัจจุบนั)          
 CS Connect (อนุญาตให้ผูติ้ดตั้งระบบฯเช่ือมตอ่โปรแกรมระยะไกลเขา้มา)      
 Ex/En Beeps (เปิด/ปิดเสียงหน่วงเวลาขาเขา้และเวลาขาออก)      

USER FUNCTION 
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เมนูกำรใช้งำน 

 การเขา้ใชง้าน USER FUNCTION: กดปุ่ ม  ตามดว้ยรหสัผา่น ระบบจะท า
การแสดงรายการฟังชัน่ต่างๆตามสิทธิการใชง้านของรหสัผา่นเฉพาะเมนูเท่านั้น 
 
√   - สามารถใชง้านฟังชัน่น้ีได ้
-   - ไม่สามารถใชง้านฟังชัน่น้ีได ้

การท างาน(Operation) Grand 
Master 

User Installer 

Activities 

Bypass Zone: ส าหรับยกเลิกโซนประเภท
ตรวจจบัผูบุ้กรุก 
 Bypass zone → Select zone → Define 

[Y] using the  key and press   

√ √ - 

Main Buzzer ON/OFF: ส าหรับควบคุม
การท างานของไซเรน 

√ √ √ 

Walk Test: ส าหรับทดสอบโซนอยา่งง่าย
ในแต่ละโซน ในระบบฯทั้งหมด 

√ - √ 

Output Control: ส าหรับควบคุมการ
ท างานเอา้พตุ (กรณีติดตั้งอุปกรณ์เอา้พตุ
เพิ่มเติม ใชใ้นการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบา้น) 

Output Control → Select 
Output→Define [Y] using the  key 
and press  

√ √ - 
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การท างาน(Operation) Grand 
Master 

User Installer 

Bypass Troubles: ส าหรับยนืยนัปัญหา
ทั้งหมดและอนุญาตใหร้ะบบสามารถเปิด
ระบบได ้ 

√ √ - 

Anti Code: (เฉพาะศูนยค์วบคุมระบบ) √ √ - 

Advanced → Prepaid SIM → Check 
Credit 
ใชส้ าหรับรับขอ้มูลจากระบบSIMแบบ 
prepaid SIM card เท่านั้น(ข้ึนอยูก่บัระบบ
โทรศพัทภ์ายในประเทศ ของแต่ละประเทศ) 

√ - - 

Advanced → Prepaid SIM → Reset 
SIM 
หลงัจากเติมเงินใน SIM Card แลว้ ใหท้ า
การรีเซตเพื่อใหเ้คลียร์ค่าเร่ิมการนบัเวลาวนั
หมดอายใุหม่(ข้ึนอยูก่บัระบบโทรศพัท์
ภายในประเทศ ของแต่ละประเทศ) 

√ - - 

Advanced → Restore Alarm: ส าหรับคืน
ค่าการแจง้เตือนลา่สุด เพื่อตรวจสอบการ
แจง้เตือนล่าสุด  

√ √ - 

Advanced → Restore Trouble: เฉพาะท่ีผู ้
ติดตั้งระบบฯก าหนดไวเ้ท่านั้น ส าหรับ
เร่ิมตน้ระบบใหม่กรณีระบบฯเคยมีปัญหา 

√ √ - 
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การท างาน(Operation) Grand 
Master 

User Installer 

Advanced → Service Mode:  
 

√ - √ 

Advanced → View IP Address: ใช้
ตรวจสอบค่าท่ีอยูไ่อพขีองระบบฯ 

√ - - 

Advanced → CS Connect: ใชส้ าหรับเปิด
การเช่ือมตอ่ไปยงัโปรแกรมการตั้งค่า
ระยะไกล ก่อนท่ีโปรแกรมจะเช่ือมต่อเขา้
มา 

√ - √ 

Advanced → Exit/Entry Beeps: ก าหนด
เปิดการใชง้านเสียงแจง้เตือนหน่วงเวลาขา
เขา้และขาออก 

√ - √ 

Follow Me  

Define: ใชส้ าหรับก าหนดเบอร์ส่ง SMS √ - √ 

Codes/Tags 

ใชส้ าหรับก าหนดค่ารหสัผูใ้ชง้าน ก าหนด
สิทธิการใชง้านแต่ละรหสัฯ  

√ √ - 

Clock 

Time & Date: ส าหรับก าหนดเวลา และวนั 
เดือน ปี 

√ - √ 
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การท างาน(Operation) Grand 
Master 

User Installer 

Scheduler: ส าหรับเปิดการใชง้านตาราง
การเปิด/ปิดระบบ (ก าหนดโดยผูติ้ดตั้ง
ระบบ)  
 

√ - √ 

Event Log    

ส าหรับดูเหตุการณ์ยอ้นหลงัท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมด 

√ - √ 

Service Information     

ส าหรับก าหนด ช่ือ และเบอร์โทรผูติ้ดตั้ง
ระบบฯ  

√ √ - 

Macro     

ก าหนดโดยผูติ้ดตั้งระบบ ส าหรับตั้งค่าคีย์
ลดัไปยงัค าส่ังตา่งๆ เพือ่ควบคุมการท างาน 

√ - √ 
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5.1 กำรจัดกำรรหัสผู้ใช้งำน (Manage User Code) 

รหสัผูใ้ชง้านถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ลืม เพราะกรณีไม่มีรีโมท

คอนโทรล จะเขา้บา้นตอ้งปิดระบบผา่นคียแ์พดไร้สาย ตอ้งใส่รหสัผูใ้ชง้าน ระบบถึง

จะปิดระบบได ้สิทธิการใชง้านของรหสัผูใ้ชง้านสามารถแบ่งไดห้ลายระดบัตั้งแต่สิทธิ

สูงสุดไปจนต ่าสุดตามล าดบัความส าคญัของสมาชิกในบา้นหรือในองคก์ร 

 ระบบฯรองรับการก าหนดรหสัผูใ้ชง้านไดสู้งสุด 32 รหสัผูใ้ชง้าน ก าหนดรหสั

ฯได ้4 หลกั และ 6 หลกั Grand Master Code เป็น รหสัฯหลกั สิทธิการใชง้านสูงสุด 

ระบบฯจะก าหนดค่าเร่ิมตน้มาเป็นรหสัแรก ค่าเร่ิมตน้ของรหสัฯคือ 1234  โดย

สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขไ้ด ้

ตั้งค่ำและเปลีย่นรหัสผู้ใช้งำน 

1. กดปุ่ ม  และ  

2. ใส่รหสัผา่น 4 หลกั 

3. กดปุ่ ม  เล่ือนไปเมนู Codes/Tags และกดปุ่ ม  

หมำยเหต:ุ ถา้ใส่รหสัฯผิด  จะไดย้นิเสียงป๊ีบๆๆ  จะปรากฏขอ้ความ “Wrong Code” ท่ี
กล่องควบคุมจะพูดวา่ “ใส่รหสัไม่ถูกตอ้ง กรุณาใส่รหสัผา่นอีกคร้ัง” กด  เพือ่ใส่
รหสัผา่นอีกคร้ัง   

4. เลือก User Codes กดปุ่ ม.  

5. เลือก New/Change. กดปุ่ ม  

6. ใหก้ดปุ่ ม เล่ือน เพื่อเลือกวา่ตั้งค่ารหสัผูใ้ชล้  าดบัไหน ตั้งแต ่00 ถึง 31 เม่ือ
เลือกไดแ้ลว้ใหก้ดปุ่ ม  (00 คือ Grand Master Code) 



  

28 
 

7. ใส่ค่ารหสัฯใหม่ลงไปและยนืยนัค่ารหสัใหม่อีกคร้ัง ถา้ท าถูกตอ้งตามขั้นตอน
จะไดย้นิเสียงป๊ีบยาว 1 คร้ัง แต่ถา้ไม่ถูกตอ้งเช่น ใส่รหสัไม่ตรงกนั จะไดย้นิ
เสียง ป๊ีบๆๆ   

 

 ลบรหัสผู้ใช้งำน(Deleting User Codes) 

คุณสามารถลบรหสัผูใ้ชง้านได ้แต่ไม่สามารถลบรหสั Grand Master Code ได ้

ตอ้งปิดระบบก่อน จึงจะสามารถลบรหสัฯได ้มีขั้นตอนดงัน้ี 

8. ท าตามขั้นตอน 1-4 (See Setting/Changing User Codes) 

9. กดปุ่ ม  เล่ือนไปเมนู"Delete By User"และกดปุ่ ม  

10. ใหก้ดปุ่ ม เล่ือน เพื่อเลือกวา่ตั้งค่ารหสัผูใ้ชล้  าดบัไหน และกดปุ่ม  

11. จะปรากฏขอ้ความถามวา่: "Delete User. Are you sure? N".  กดปุ่ ม  เพื่อ
เปล่ียน [N] ใหเ้ป็น [Y] และกดปุ่ ม ถา้ท าถูกตอ้งตามขั้นตอนจะไดย้นิเสียงป๊ีบ
ยาว 1 คร้ัง แต่ถา้ไม่ถูกตอ้งเช่น ไปเลือกลบ Grand Master Code จะไดย้นิเสียง 
ป๊ีบๆๆ   

5.2 บัตรทำบ(Proximity Tags)(เฉพำะรุ่นที่คีย์แพดรองรับเท่ำน้ัน) 

ส าหรับผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการใชบ้ตัรทาบในการเปิดปิดระบบ หรือใชส้ าหรับเปิดปิด

ระบบโฮมออโตเมชัน่ภายในบา้น มีการบริหารจดัการดงัน้ี 

• กำรเพิม่TAG(Adding a Proximity Tag) 

รหสั Grand Master เท่านั้นจึงจะสามารถบริหารจดัการได ้และแต่ละtagใชก้บั

ผูใ้ชง้านไดค้นเดียวเท่านั้น มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กดปุ่ ม  

2. ใส่รหสัผูใ้ชง้าน 
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3. กดปุ่ ม  เล่ือนไปเมนู Codes/Tags และกดปุ่ ม  

4. กดปุ่ ม  เล่ือนไปเมนู Proximity Tags และกดปุ่ ม  

5. เลือกเมนู New/Change และกดปุ่ ม .  

6. ใหก้ดปุ่ ม เล่ือน เพื่อเลือกวา่ตั้งค่ารหสัผูใ้ชล้  าดบัไหน ตั้งแต ่00 ถึง 31 เม่ือ
เลือกไดแ้ลว้ใหก้ดปุ่ ม   (00 คือ Grand Master Code) 

7. ภายใน 10 วินาที ใหน้ าบตัรทาบ(Proximity tag)มาแตะบริเวณหนา้คียแ์พดใน
ระยะ 1-2 เซนติเมตร คียแ์พดจะท าการอา่นtagและบนัทึกไวใ้นหน่วยความจ า
อตัโนมติั เม่ือบตัรทึกค่าถูกตอ้งจะไดย้นิเสียงยนืยนั ป๊ีบยาว 1 คร้ัง แตถ่า้ไม่
ถูกตอ้งจะไดย้นิเสียง ป๊ีบๆๆ  

 

• กำรลบTAG(Deleting a proximity tag) 

การลบบตัรฯท าได ้2 วิธี ดงัน้ี 

 ลบโดยเลือกจำกรหัสผู้ใช้งำน 

1. ท าตามขั้นตอนท่ี 1-4 (หวัขอ้การเพิ่มtag) 
2.  กดปุ่ ม  เล่ือนไปเมนู Delete by user และกดปุ่ ม  

3. กดปุ่ ม  เพื่อเลือกtagผูใ้ชง้านล าดบัไหนท่ีตอ้งการลบ และกดปุ่ ม  

4. จะมีขอ้ความปรากฏวา่ “Delete User. Are you sure? N”  กดปุ่ ม   เพื่อเปล่ียน 
[N] ใหเ้ป็น [Y] และกดปุ่ม ถา้ท าถูกตอ้งตามขั้นตอนจะไดย้นิเสียงป๊ีบยาว 1 
คร้ัง แต่ถา้ไม่ถูกตอ้งเช่น Code จะไดย้นิเสียง ป๊ีบๆๆ   

ลบโดยเลือกจำกTAG 

1. ท าตามขั้นตอนท่ี 1-4 (หวัขอ้การเพิ่มtag) 

2. กดปุ่ ม  เล่ือนไปเมนู Delete by tag. และกดปุ่ ม  
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3. ภายใน 10 วินาที ใหน้ าtag(Proximity tag)มาแตะบริเวณหนา้คียแ์พดในระยะ 
1-2 เซนติเมตร จะมีขอ้ความยนืยนัท่ีหนา้จอ  

5.3 กำรก ำหนดเบอร์ส่งSMS(กรณีติดตั้งGSMใส่ซิมกำร์ดส ำหรับส่งSMS) 

ในแต่ละเหตุการณ์เม่ือมีการแจง้เตือน สามารถก าหนดเบอร์SMSเพือ่แจง้เหตุ

แยกกนัแต่ละเหตุการณ์ได ้สามารถก าหนดเบอร์ไดถึ้ง 16 เบอร์ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กดปุ่ ม  
2. ใส่รหสัผา่น 
3. กดปุ่ ม  เล่ือนไปเมนู Follow Me และกดปุ่ ม  
4. เลือกล าดบัเบอร์โทรแจง้เหตุฯ และกดปุ่ ม .  
5. เลือกเมนู Define และกดปุ่ ม   
6. ใส่เบอร์โทรศพัทล์งไป กรณีตอ้งการแกไ้ขสามารถพิมพท์บัไดเ้ลย และถา้

ตอ้งการลบเบอร์โทร ใหเ้ลือน cursor ไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการลบ แลว้กดปุ่ม 
 + พร้อมกนั 

7.  กดปุ่ ม  เพือ่ยนืยนัการจดัเก็บ 
 

5.4 กำรตั้งเวลำระบบฯ 

เม่ือตอ้งการก าหนดเวลาระบบฯใหม่ท าตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. กดปุ่ ม  และใส่รหสัผา่น 
2. กดปุ่ ม  เล่ือนไปเมนู Clock และกดปุ่ ม  
3. เลือก Time & Date และกดปุ่ ม  
4. ใส่ค่าเวลา วนั เดือน ปี ใหม่ลงไป 
5. และกดปุ่ ม  
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5.5 กำรยกเลกิโซน 

การยกเลิกโซน ท าในกรณีตอ้งการเปิดระบบเฉพาะบางส่วน โซนท่ีถกูยกเลิกไป

จะไม่แจง้เตือนเม่ือมีการตรวจจบั และสามารถยกเลิกโซนไดค้ร้ังต่อคร้ังเท่านั้น 

1. กดปุ่ ม  และใส่รหสัผา่น 

2. เลือก Activities และกดปุ่ ม  

3. เลือก Bypass Zone และกดปุ่ ม  

4. กดปุ่ ม  เล่ือนไปยงัโซนท่ีตอ้งการยกเลิก 

5. กดปุ่ ม  เปล่ียน “N” ใหเ้ป็น “Y”  

6. และกดปุ่ ม  เพื่อยนืยนัการเปล่ียนค่า 

 

5.6 กำรดูเหตุกำรณ์ย้อนหลงั(Event Log) 

1. กดปุ่ ม  และใส่รหสัผา่น 

2. กดปุ่ ม  เล่ือนไปยงัเมนู Event Log และกดปุ่ ม  

3. จะปรากฏเหตุการณ์ล่าสุดท่ีระบบท างาน 

4. หากตอ้งการดูเหตุการณ์อ่ืนใหก้ดปุ่ ม  

 

5.7  ดูกำรแจ้งเตือนล่ำสุด(View Last Alarm) 

กดปุ่ ม คา้งไวจ้ะปรากฏเหตุการณ์แจง้เตือนลา่สุด 
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5.8 กำรตรวจเช็คปัญหำ(Troubles) 

การตรวจเช็คปัญหาสามารถสังเกตไฟ Trouble LED  ติดกระพริบ ท่ีกล่อง

ควบคุม และ ท่ีหนา้จอคียแ์พดจะแสดงไอคอน  หลงัจากนั้นใหต้รวจเช็ครายการ

ปัญหามีวิธีการ 2 แบบ ดงัน้ี 

1. กดปุ่ ม  จะปรากฏรายการปัญหาโชวท่ี์คียแ์พด กดปุ่ ม  เพื่อดูรายการ

อ่ืน ๆ 

2. ถา้ตอ้งการใหก้ลอ่งควบคุมพูดรายการปัญหาดว้ยใหก้ดปุ่ ม  คา้ง กลอ่ง

ควบคุมจะพูดรายการปัญหาและโชวข์อ้ความท่ีคียแ์พดดว้ย 
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Appendix A – ปัญหำระบบฯ(System Troubles) 

ในตารางแสดงรายละเอียดปัญหาของระบบฯ 

Trouble Description Response 

Low 

Battery 

แบตเตอร่ีอ่อน หรือแบตเตอร่ีไม่ไดใ้ส่  ติดต่อผูติ้ดตั้ง 

Loss of 

AC Power 

ไฟไม่เขา้กล่องควบคุม  ตรวจเช็ควา่เบรกเกอร์ปิด

อยูห่รือไม่ / ตรวจเช็ควา่ 

Adaptor หลุดหรือไม่ 

Auxiliary 

Failure 

ระบบฯจ่ายไฟไปอุปกรณ์มีปัญหา(กรณี

เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์มากเกินท าให้

ก าลงัไฟฟ้าไม่พอ) 

ติดต่อผูติ้ดตั้ง 

False Code 

Trouble 

ใส่รหสัผา่นผิด ครบ 3 คร้ัง ระบบฯจะแจง้ไปท่ี CMS 

Phone Line 

Failure 

ไม่มีสัญญาณโทรศพัท ์ ติดต่อผูติ้ดตั้ง 

Bus Failure การเช่ือมต่ออุปกรณ์แบบ BUS มีปัญหา ติดต่อผูติ้ดตั้ง 

Clock Not 

Set 

ไม่ไดต้ั้งเวลา ตั้งเวลาใหม่ 

Bell 

Trouble  

ไซเรนมีปัญหา ติดต่อผูติ้ดตั้ง 
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Appendix B – อภิธำนศัพท์(Glossary) 

Authority Level: ผูใ้ชง้านแต่ละคนท่ีใชง้านระบบฯจะตอ้งมีรหสัผูใ้ชง้านเพือ่เขา้

ใชง้าน จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงฟังชัน่การท างาน ล าดบัสูงสุด

ไปจนถึงต ่าสุดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่งและหนา้ท่ีของแตล่ะคน 

Chime: เป็นเสียงเตือนเม่ือมีบุคคลเขา้มาในพื้นท่ี ท่ีติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบั 

ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการเสียงเตือนเม่ือมีเขา้มาจากประตูหนา้บา้น 

Configuration Software : เป็นโปรแกรมท่ีผูติ้ดตั้งระบบฯใชใ้นการเช่ือมต่อเขา้

ตั้งค่าการใชง้านและดูสถานะของระบบฯ 

Event Log: เป็นรายการแสดงทุกเหตุการณ์ท่ีระบบฯท างาน 

Exit/Entry Delay: หน่วงเวลาขาออก และขาเขา้ ในกรณีลูกคา้ใชคี้ยแ์พดในการ

ควบคุมการเปิด/ปิดระบบฯ 

Follow-Me Destinations: เป็นการแจง้เหตุการณ์ไปยงัผูใ้ชง้านทางโทรศพัท ์

Group: เป็นการสร้างกลุ่มโซนท่ีใชส้ าหรับเปิด/ปิด ระบบแบบแยกพื้นท่ีการ

ท างาน 

Keyswitch: ระบบฯรองรับการติดตั้งระบบ keyswitchใชส้ าหรับ กด เพื่อเปิด/ปิด

ระบบฯ  

Monitoring Station: ระบบฯรองรับการเช่ือมต่อไปยงัศูนยค์วบคุมกลาง เม่ือ

ระบบฯมีการแจง้เตือนจะส่งขอ้มูลไปยงัศูนยก์ลางพื้นด าเนินการตามล าดบั

ความส าคญั 
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Partition: ระบบฯรองรับการแบ่งพื้นท่ีในการเปิด/ปิดระบบฯ เพื่อแยกพื้นท่ีใน

การท างาน 

Proximity: เป็นเทคโนโลยบีตัรทาบ ใชส้ าหรับน าบตัรทาบมาแตะบริเวณคียแ์พด

ส าหรับเปิด/ปิดระบบฯ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสะดวกสบายมากข้ึน(ตอ้งติดตั้งคียแพด

ท่ีรองรับ Proximity เท่านั้น)   

Tamper: เป็นระบบฯจะแจง้เตือนเม่ือมีการเปิดฝาหรืองดั แงะ อุปกรณ์  

Utility Output (UO): ระบบฯสามารถเช่ือมตอ่ UO ไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภายในบา้นบางชนิด เช่น ควบคุมการเปิดปิดไฟ ประตูรีโมท แอร์ (ตอ้งติดตั้ง

อุปกรณ์เสริม) 

Weekly Schedules: เป็นตารางเวลาเปิด/ปิดอตัโนมติั เช่น เปิด/ปิดระบบฯ

อตัโนมติั เปิด/ปิดไฟอตัโนมติั 

Zone: อุปกรณ์ตรวจจบัในพื้นท่ี ซ่ึงในหน่ึงพื้นท่ีอาจจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้

หลายตวั  เช่น ประตูทางเขา้ ประตูหลงั หอ้งครัว หอ้งโถง หอ้งนอนใหญ่ ฯลฯ 

พื้นท่ีเหลา่น้ีเม่ือมีการติดตั้งอุปกรณ์เขา้ไปแลว้และเช่ือมต่อไปยงักล่องควบคุม 

จึงเรียกวา่ “โซน”  

 
 
 
 
 
 



  

36 
 

Note 
…………………………………………………………………………………………
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Zone Zone name Zone Zone name 
1  17  
2  18  
3  19  
4  20  
5  21  
6  22  
7  23  
8  24  
9  25  

10  26  
11  27  
12  28  
13  29  
14  30  
15  31  
16  32  

 
 
 
บริษทั แมกซ์เวลล ์อินทิเกรชัน่ จ ากดั 

615 อาคารจิตตอ์ุทยั ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร 0-2374-4060 (อตัโนมติั 10 คู่สาย) , 0-2443-6608-9  โทรสาร 0-2732-0999 

e-mail: support@maxwell.co.th 


