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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-2

15.1 เมนูการต้ังคา

การเปลี่ยนและการแสดงขอความ (ตัวอักษร)

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 15-5)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 15-4)

การเปลี่ยนขอความที่แสดง

แบงขอความทีล่งทะเบยีนไวออกเปนสวนๆ แลวแสดงแตละสวน

ในหนาจอตางๆ กัน 

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 15-9)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 15-8)

Pressure Error 

Confirm Rack Enabled 

D100=1 

D100=2 

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁâ´Â¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº
μÑÇàÅ¢·Õè»‡Í¹ãËŒ PLC

àÊÕÂ§»‚�º àÊÕÂ§»‚�º

001 1. Release the three 
002 tabs nearest you & 
003 remove the cartridge's  
004 top cover.
005 2. Open the left  
006 side of the    
007 cartridge and  
008 remove part A.
009 3. Set the      
010 opening part of                 
011 part A facing 
012 downward.
013 
014 

1. Release the three 
tabs nearest you & 
remove the cartridge's 
top cover.

2. Open the left side 
of the cartridge and 
remove part A.

3. Set the opening 
part of part A 
facing downward.

Ë¹ŒÒ¨Í¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ

àÅ×èÍ¹Ë¹ŒÒ¨ÍáÅÐ¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕèáÊ´§

Å§·ÐàºÕÂ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ



เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-3

การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 15-17)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 15-16)

การเปลี่ยนภาษาของขอความ (หลายภาษา)

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 15-24)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 15-23)

การนําเขา/สงออกตารางขอความที่ลงทะเบียนสําหรับใชกับโปรเจคตางๆ

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 15-32)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 15-31)

RUN STSTOP OP 

D00300: 2

à»ÅÕèÂ¹¤‹ÒÀÒÉÒ
à»ÅÕèÂ¹μÓáË¹‹§¤Çº¤ØÁ…

¢ŒÍ¤ÇÒÁËÃ×Í»‡ÒÂª×èÍÊÇÔμª�¨Ðà»ÅÕèÂ¹ÀÒÉÒ

French 
English 

Japanese 

French 
English 

Japanese 

3. Set the opening part of 
part A facing downward. 

áμÐÊÇÔμª�…
¢ŒÍ¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹à»š¹
ÀÒÉÒÍ×è¹

àÊÕÂ§»‚�º

Table1    Table2 

ALARM A 

ALARM B 

ALARM C 

Japanese
Eng

Ë¹ŒÒ¨Í¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹μÒÃÒ§¢ŒÍ¤ÇÒÁ ä¿Å� CSV (ä¿Å� TXT)

¹Óà¢ŒÒ

Ê‹§ÍÍ¡



การเปลี่ยนและการแสดงขอความ (ตัวอักษร)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-4

15.2 การเปลี่ยนและการแสดงขอความ (ตัวอักษร) 

15.2.1 ขอมูลเบือ้งตน

คุณสามารถเปลี่ยนขอความไดตามสถานะเปด/ปดของตําแหนงบิต หรือเปลี่ยนขอความตามการเปลี่ยนแปลงคา

ของตําแหนงเวิรด (0 ถึง 15)

D100=1 

D100=2 

Abnormal Pressure 

Confirm Rack Enabled 

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁâ´Â¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº
μÑÇàÅ¢·Õè»‡Í¹ãËŒ PLC



การเปลี่ยนและการแสดงขอความ (ตัวอักษร)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-5

15.2.2 ข้ันตอนการตัง้คา

1 จากเมนู [Parts (P)] ใหเลือก [Message Display (M)] หรือคลิก   วางพารทลงบนหนาจอ

2 ดับเบิลคลิกที่ Message Display ใหม กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3 คลิก [Select Shape] แลวเลือกรูปรางของพารทแสดงผลขอมูล

4 ในรายการดรอปดาวน [Action Mode] เลือกวิธีการแกไขขอความ 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “15.7.1 การแสดงขอความคําแนะนําในการต้ังคา” (หนา 15-38) 
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดทูี่ 

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

Confirm Rack Enabled

D100=1 

D100=2 

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁâ´Â¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº
μÑÇàÅ¢·Õè»‡Í¹ãËŒ PLC

Abnormal Pressure



การเปลี่ยนและการแสดงขอความ (ตัวอักษร)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-6

5 ใน [Address] ตัง้คาตําแหนง (D100) เพื่อทริกเกอรการแสดงผลขอความ

6 คลิกแท็บ [Display] ในสวน [Text Type] ใหเลือก [Direct Text]

7 ในดรอปดาวนลิสต [Number of Messages] ใหกําหนดจํานวนขอความที่จะแสดง

8 กําหนดคา Font Type, Size และ Display Language ของขอความ

9 ในสวน [Align] ใหกําหนดตําแหนงของขอความ

¤ÅÔ¡

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “D” แลวปอน
ตําแหนงเปน “100” จากนั้น
กดปุม “Ent”



การเปลี่ยนและการแสดงขอความ (ตัวอักษร)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-7

10 กําหนดขอความสําหรับแตละสถานะ

ในดรอปดาวนลิสต [Select State] ใหเลือก [State 0] แลวพิมพขอความในชอง [Register Message] 

หากเวนชองน้ีวางไว จะไมมีการแสดงขอความใดๆ 

11 ในดรอปดาวนลิสต [Select State] ใหเลือก [State 1] แลวพิมพ “Abnormal Pressure” ในชอง [Register Message] 

เมื่อมีการจัดเก็บคา State1 ใน [Address] ขอความ “Abnormal Pressure” จะปรากฏขึ้น

12 ในดรอปดาวนลิสต [Select State] ใหเลือก [State 2] แลวพิมพ “Confirm Rack Enabled” ในชอง 

[Register Message] เมื่อมีการจัดเก็บคา State 2 ใน [Address] ขอความ "Confirm Rack Enabled" จะปรากฏขึน้

13 คุณสามารถตัง้คา Text Color และ Plate Color สําหรับสถานะแตละสถานะในแท็บ [Color] ไดตามตองการ 

แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณเลอืกขอความที่ยังไมไดระบุ จะไมมีการแสดงขอความใดๆ ตัวอยางเชน หากตัง้คา 

Number of Message ไวเทากับ 16 แตมีเพียงสถานะ 0 ถึง 3 เทานั้นที่กําหนดขอความไว สถานะ 

4 ถึง 16 จะแสดงเฉพาะกรอบขอความเทานั้น

• คุณสามารถปอนขอความแตละขอความดวยอักขระแบบไบตเดี่ยวไมเกิน 100 ตัว อักขระใดๆ 

ทีเ่กินจากตัวที่ 100 จะไมแสดงในขอความ



การเปลี่ยนขอความที่แสดง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-8

15.3 การเปลี่ยนขอความที่แสดง 

15.3.1 ขอมูลเบือ้งตน

แสดงขอความที่ลงทะเบียนในหนาจอ

คุณสามารถแสดงขอความที่ยาวเกินกวาหนึ่งหนาจอไดโดยการแสดงผลในหลายหนาจอ

Å§·ÐàºÕÂ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ

àÊÕÂ§»‚�º àÊÕÂ§»‚�º

001 1. Release the three  
002 tabs nearest you &  
003 remove the cartridge`s   
004 top cover. 
005 2. Open the left   
006 side of the     
007 cartridge and   
008 remove part A. 
009 3. Set the       
010 opening part of                  
011 part A facing  
012 downward. 
013  
014  
 

1. Release the three 
tabs nearest you & 
remove the cartridge's 
top cover. 

2. Open the left 
side of the 
cartridge and 
remove part A. 

3. Set the 
opening part of 
part A facing 
downward. 

Ë¹ŒÒ¨Í¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ

àÅ×èÍ¹Ë¹ŒÒ¨ÍáÅÐ¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕèáÊ´§



การเปลี่ยนขอความที่แสดง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-9

15.3.2 ข้ันตอนการตัง้คา

แสดงขอความที่ลงทะเบียนไวบนหนาจอ

1 จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Text Registration (T)] หรือคลิก  กลองโตตอบ [New Text/Open] 

จะปรากฏขึ้น

2 ตั้งคาหมายเลขขอความและคําอธิบาย แลวคลิก [New]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “15.7.1 การแสดงขอความคําแนะนําในการต้ังคา” (หนา 15-42) 
“15.7.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Text Registration] ทั่วไป” (หนา 15-49)

• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดทูี่ 

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

001 1. Release the three  
002 tabs nearest you &  
003 remove the cartridge's   
004 top cover. 
005 2. Open the left   
006 side of the     
007 cartridge and   
008 remove part A. 
009 3. Set the       
010 opening part of                  
011 part A facing  
012 downward. 
013  
014  
 àÊÕÂ§»‚�º àÊÕÂ§»‚�º

1. Release the three 
tabs nearest you & 
remove the cartridge's 
top cover. 

2. Open the left side 
of the cartridge and 
remove part A. 

3. Set the opening 
part of part A 
facing downward. 

Ë¹ŒÒ¨Í¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ

Å§·ÐàºÕÂ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ

àÅ×èÍ¹Ë¹ŒÒ¨ÍáÅÐ¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕèáÊ´§



การเปลี่ยนขอความที่แสดง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-10

3 หนาจอปอนขอความจะแสดงขึ้น ปอนอักษรสําหรับขอความ

คลิก  ที่มุมขวาบนของหนาจอเพื่อปดหนาจอปอนขอความ

4 ในเมนู [Parts (P)] เลือก [Message Display (M)] หรือคลิก  

เพื่อเปดและแสดงหนาจอที่คุณตองการแสดงขอความ

5 ดับเบิลคลิกที่ Message Display ใหม กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น



การเปลี่ยนขอความที่แสดง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-11

6 เลือก [Text Display] แลวเปลี่ยนกลองโตตอบเปนมุมมอง [Detail]

7 ใน [Specify Text File Number] ใหเลือกวิธีระบุขอความที่จะแสดงผล ตั้งคา [Text File Number]

8 ใน [Start Row Bit Address] ใหตั้งคาตําแหนงเร่ิมตน (บิต 00 ของ D100) ที่จะทริกเกอรหนาจอของขอความ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • กําหนดตําแหนงบิตหรือตําแหนงเวิรดเพื่อระบบุิต หากคุณกําหนดตําแหนงบติ จะกําหนดคา 

[Number of Bits] ของตําแหนงชนิดเรียงลําดับเพื่อตั้งคาแถวเริ่มตนการแสดงผล 

หากคุณกําหนดตําแหนงเวิรด จะใช [Number of Bits] ของบติชนิดเรียงลําดบัในเวิรด (16 บิต) 

¤ÅÔ¡

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคียขอมูลตําแหนง เลือกอุปกรณ “D” แลวปอนตําแหนงเปน “100.0” 
จากนั้นกดปุม Enter



การเปลี่ยนขอความที่แสดง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-12

9 ในฟลด [Number of Bits] ใหตั้งคาจํานวนบิตสําหรับใชในการกําหนดการแสดงแถวเริ่มตน

10 ในฟลด [Rows Scroll] ใหตั้งคาจํานวนแถวของขอความสําหรับการเลื่อนแตละคร้ัง

11 คลิกแท็บ [Display] ตั้งคา [Display Characters] และ [Display Rows]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • จํานวนบิตทีจ่ะใชขึ้นอยูกับ [Rows Scroll] ในการเลื่อนดคูรั้งละ 4 แถว คุณตองเล่ือนสูงสดุ 3 ครั้ง

เพื่อใหหนาจอแสดงขอความ 12 แถว ระบบตองใชบิต 2 บติในการจัดเก็บคา “3” 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ตัง้คา “1” ใน [Display Characters] เพื่อแสดงอักขระแบบไบตเดี่ยว 1 ตวั ตั้งคา “2” 

สําหรับอักขระไบตคูหนึ่งตัว

15 00
D100 

0 ←äÁ‹áÊ´§¢ŒÍ¤ÇÒÁã´æ
←á¶Ç·Õè 1 - 4
←á¶Ç·Õè 5 - 8
←á¶Ç·Õè 9 - 12

0 
1 0 
0 1 
1 1 

¡ÒÃàÅ×èÍ¹Ë¹Öè§¤ÃÑé§
¨Ðà¾ÔèÁμÓáË¹‹§¢Öé¹ä» 
1 μÓáË¹‹§ ¡ÒÃáÊ´§á¶Ç
12 á¶Ç ¨ÐãªŒºÔμ 2 ºÔμ

ãªŒ 2 ºÔμ



การเปลี่ยนขอความที่แสดง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-13

12 คุณสามารถตัง้คาสีของการแสดงขอความและสีของขอความในแท็บ [Color] ไดตามตองการ แลวคลิก [OK] 

การตั้งคาการแสดงขอความเสร็จสมบูรณแลว



การเปลี่ยนขอความที่แสดง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-14

13 ตั้งคาสวิตชเพื่อเล่ือนดูขอความ จากเมนู [Parts (P)] ใหชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Word Switch (W)] 

หรือคลิก  วางสวิตชบนหนาจอ

14 ดับเบิลคลิกที่สวิตชใหม กลองโตตอบดงัตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

15 คลิก [Select Shape] แลวเลือกรูปรางสวิตช

16 ในฟลด [Word Address] ตั้งคาตําแหนง (D100) ที่คุณตองการเขียนขอมูลเมื่อคุณแตะสวิตช

17 ในรายการดรอปดาวน [Word Action] เลือก [Add Data] กําหนดคาตําแหนงใน [Addition Base Word Address]



การเปลี่ยนขอความที่แสดง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-15

18 ตั้งคาสีและปายชื่อของสวิตชบนแท็บ [Color] และแท็บ [Label] ตามตองการ แลวคลิก [OK] สวิตชสําหรับ

ใชเล่ือนไปยังขอความถัดไปจะถูกสรางขึน้

19 สรางสวิตชเพื่อใชเล่ือนไปยงัขอความกอนหนาดวย วางสวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรดแลวเลือก [Subtract Data] 

จากรายการดรอปดาวน [Word Action] 

สวิตชเล่ือนดูขอความ 2 สวิตชไดถูกวางไวเรียบรอยแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ระบบสามารถแสดงขอความไดถึง 512 บรรทัดดวยอักขระแบบไบตเดี่ยวจํานวนไมเกิน 100 ตัว

ตอบรรทดั

• หากขอมลูที่กําหนดใหเปนแถวเริ่มตนการแสดงผลนั้นไมมีแถวขอความที่เกี่ยวของอยู 

จะไมมีการดําเนินการใดๆ เกิดขึ้น โดยแถวที่แสดงอยูกอนหนาจะยังคงแสดงอยู

• ถาขอความของคุณยาวกวาพื้นทีแ่สดงผล ขอความสวนที่เกินจากพื้นที่จะถูกตัดออกและไมแสดง



การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-16

15.4 การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)

15.4.1 ขอมูลเบือ้งตน

สรางตารางขอความที่มีขอความหลายภาษา จากนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนภาษาในออบเจ็กตขอความได

แมในขณะที่ระบบทํางานอยู (ไมมีฟงกชันการแปลภาษา)

RUN STSTOP OP 

D00300: 2

à»ÅÕèÂ¹¤‹ÒÀÒÉÒ
à»ÅÕèÂ¹μÓáË¹‹§¤Çº¤ØÁ…

¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Ñé§ËÁ´·ÕèãªŒμÒÃÒ§¢ŒÍ¤ÇÒÁ
(¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕèÇÒ´àÍ§, »‡ÒÂª×èÍÊÇÔμª� à»š¹μŒ¹) ¨Ðà»ÅÕèÂ¹ÀÒÉÒ

RUN 

STOP 

PRODUCTS 

1 

2 

3 

4 

5 

German 
French 

English Table 

ÏÅÏ

μÒÃÒ§¢ŒÍ¤ÇÒÁÀÒÉÒμ‹Ò§»ÃÐà·È

Japanese Table 
1 

2 

3 

4 

5 

5 
5 



การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-17

15.4.2 ข้ันตอนการตัง้คา

ตั้งคาการเปลี่ยนภาษาของปายชื่อของสวิตชขณะที่ระบบกําลังทํางานอยู

1 ลงทะเบียนคําและวลีตางๆ ที่จะใชบนหนาจอในตารางขอความ

จากเมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Text Table (S)] หรือคลิก   หนาตางตอไปนี้จะเปดขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“15.7.3 คําแนะนําในการตั้งคา Text Table” (หนา 15-51)
“15.7.4 คําแนะนําในการตั้งคาปายช่ือสวิตช/ไฟสัญญาณ (เลือก Text Table)” (หนา 15-56)

• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดทูี่ 

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

RUN STSTOP OP 

D00300: 2

à»ÅÕèÂ¹¤‹ÒÀÒÉÒ
à»ÅÕèÂ¹μÓáË¹‹§¤Çº¤ØÁ…

»‡ÒÂª×èÍÊÇÔμª�¨Ðà»ÅÕèÂ¹ÀÒÉÒ



การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-18

2 คลิก [Language Change] กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือกชองทําเครื่องหมาย [Enable Language 

Change Feature]

3 ในฟลด [Switching Control Address] ใหตั้งคาตําแหนง (เชน D300) ที่จะใชจัดเก็บหมายเลขตารางที่จะแสดง

4 ในรายการดรอปดาวน [Initial Table] ใหตัง้คาตารางที่จะแสดงเมื่อ [Switching Control Address] 

ที่ระบุไวถูกตั้งคาเปน “0” 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณลบเครื่องหมายในชอง [Enable Language Change Feature] ขอมูลตารางขอความ

จะถูกลบออก

¤ÅÔ¡

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคียขอมูลตําแหนง เลือกอุปกรณ “D” แลวปอนตําแหนงเปน “300” 
จากนั้นกดปุม Enter



การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-19

5 เลือกภาษาแสดงผลของแตละตารางแลวคลิก [OK]

6 ในตารางขอความ ใหตั้งคา [Number of Characters] และ [Number of Text Rows] และปอนคําหรือขอความสั้นๆ 

ในแตละตาราง

หลังจากปอนขอมูลแลว ใหคลิก  ที่มุมขวาบนเพื่อปด [Text Table]

การลงทะเบยีนตารางขอความจะเสร็จสมบูรณ

7 ใชตารางขอความเปนปายชื่อของสวิตชที่ใชบนหนาจอ

เปดหนาจอ จากเมนู [Parts (P)] ใหชี้ที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Bit Switch (B)] หรือคลิก   

วางสวิตชเปด/ปดบิตบนหนาจอ



การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-20

8 ดับเบิลคลิกที่สวิตชใหม กลองโตตอบดงัตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

9 คลิก [Select Shape] แลวเลือกรูปรางสวิตช

10 ระบุ [Bit Address] แลวเลือก [Bit Set] ใน [Bit Action]

11 คลิกแท็บ [Label] แลวเลือก [Text Table]



การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-21

12 ตั้งคา Font Type, Size, Text Color และคาอ่ืนๆ ของปายชื่อ

13 เมื่อมีขอความปรากฏขึ้นในรายการดรอปดาวน ใหเลือกขอความสําหรับปายชื่อ 

14 ตั้งคาตําแหนงการแสดงของขอความปายชื่อ แลวคลิก [OK]

สวิตช “Run” ถูกสรางขึน้เรียบรอยแลว

15 สรางสวิตช “Stop” ดวยวิธีการเดียวกัน

สวิตช 2 สวิตชถูกสรางขึ้นเรียบรอยแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในการเพิ่มคําใหมซึ่งไมไดลงทะเบียนในตารางขอความ ใหเลอืก [Add Text]

แท็บ [Switch Feature] แท็บ [Label]



การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-22

ในการตรวจสอบสถานะการแสดงผลเมื่อตารางขอความถูกเปลี่ยนแปลง จากเมนู [View (V)] ใหชี้ที่ 

[Change Language (L)] แลวเลือก [Table 2] 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถใชขอความทีล่งทะเบยีนในตารางขอความกับการแสดงขอความ, ขอความที่วาด, 

ชื่อรายการพารทการแจงเตือน, ขอความแจงเตอืน ฯลฯ เชนเดียวกับปายชื่อสวิตช

 “15.7.1 การแสดงขอความคําแนะนําในการต้ังคา  ๑ Direct Input  ๒ Display (Text Table)” 
(หนา 15-40) 
“15.7.5 คําแนะนําในการตั้งคาการวาดขอความ (โดยใชตารางขอความ)” (หนา 15-58)
“15.7.6 คําแนะนําในการตั้งคา Item/แบบละเอียด (ตารางขอความ) ของพารทการแจงเตือน” 
(หนา 15-60)
“15.7.7 คําแนะนําในการตั้งคา Alarm (Enable Text Table)” (หนา 15-62)

• หากคุณเปลี่ยนภาษา ขอความทัง้หมดที่ใชตารางขอความจะถูกเปลี่ยนไปดวย หากมีการลงทะเบยีน

ขอความหลายภาษา ภาษาของขอความทีแ่สดงก็จะถูกเปลี่ยนไปดวย

สถานะการแสดงผลสําหรับตาราง 2



การเปลี่ยนภาษาของขอความ (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-23

15.5 การเปลี่ยนภาษาของขอความ (หลายภาษา)

15.5.1 ขอมูลเบือ้งตน

สรางขอความที่กําหนดไวดวยคําหรือวลีในอีกภาษาหนึ่งตามที่คุณตองการใหขอความนั้นแสดงออกมา 

จากนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนภาษาของขอความไดแมในขณะที่ระบบกําลังทํางานอยู (ไมมีฟงกชันการแปลภาษา)

หากคุณเปลี่ยนภาษา ขอความทั้งหมดที่ใชตารางขอความตลอดจนขอความนั้นจะถูกเปลี่ยนไปดวย

French 
English 

Japanese 

áμÐÊÇÔμª�
à¾×èÍà»ÅÕèÂ¹ÀÒÉÒ…

French 
English 

Japanese 

¢ŒÍ¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹à»š¹
ÀÒÉÒÍ×è¹

3. Set the opening part of 
part A facing downward. 

àÊÕÂ§»‚�º



การเปลี่ยนภาษาของขอความ (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-24

15.5.2 ข้ันตอนการตัง้คา

1 จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Text Registration (T)] หรือคลิก   กลองโตตอบ [New Text/Open] 

จะปรากฏขึ้น

2 ตั้งคาหมายเลขขอความและปอนคําอธิบาย แลวคลิก [New]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“15.7.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Text Registration] ทั่วไป” (หนา 15-49)
 “15.7.1 การแสดงขอความคําแนะนําในการต้ังคา” (หนา 15-42) 

• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดทูี่ 

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

French 
English 

Japanese àÊÕÂ§»‚�º

French 
English 

Japanese 

3. Set the opening part of 
part A facing downward. 

áμÐÊÇÔμª�…
¢ŒÍ¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹à»š¹
ÀÒÉÒÍ×è¹



การเปลี่ยนภาษาของขอความ (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-25

3 หนาจอปอนขอความจะปรากฏขึ้น เลือกชองทําเครื่องหมาย [Input Multilanguage] ขอความตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น 

คลิก [Yes]

4 กลองโตตอบ [Language Change] จะปรากฏขึ้น เลือกชองทําเคร่ืองหมาย [Enable Language Change Feature] 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณลบเครื่องหมายในชอง [Enable Language Change Feature] ขอมูลตารางขอความ

จะถูกลบออก



การเปลี่ยนภาษาของขอความ (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-26

5 ในฟลด [Switching Control Address] ใหตั้งคาตําแหนง (D300) ที่จะใชจัดเก็บหมายเลขตารางที่จะแสดง

6 ในรายการดรอปดาวน [Initial Table] ใหตัง้คาตารางที่จะแสดงเมื่อ [Switching Control Address] 

ถูกตั้งคาเปน “0”

7 เลือกภาษาแสดงผลของแตละตารางแลวคลิก [OK] 

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคียขอมูลตําแหนง เลือกอุปกรณ “D” แลวปอนตําแหนงเปน “300” 
จากนั้นกดปุม Enter

¤ÅÔ¡



การเปลี่ยนภาษาของขอความ (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-27

8 ปอนขอความที่จะแสดงสําหรับแตละตาราง

คลิก  ที่มุมขวาบนของหนาจอเพื่อปดหนาจอปอนขอความ

การลงทะเบยีนตารางขอความเสร็จสมบูรณแลว

9 จากนั้น กําหนดการตั้งคาของจอแสดงขอความ เปดหนาจอวาดภาพ จากเมนู [Parts (P)] ใหเลือก 

[Message Display (M)] หรือคลิก  วางพารทลงบนหนาจอ

10 ดับเบิลคลิกที่การแสดงขอความใหม กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิกที่ไอคอน [Text Display]



การเปลี่ยนภาษาของขอความ (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-28

11 ในชองดรอปดาวน [Specify Text File Number] ใหเลือกวิธีระบุขอความที่จะแสดงผล ตั้งคา [Text File Number] 

12 ใน [Trigger Bit Address] ใหตั้งคาตําแหนง (M100) ซึ่งจะทริกเกอรการแสดงผลขอความ

13 คลิกแท็บ [Display] ตั้งคา [Display Characters] และ [Display Rows]

14 คุณสามารถตัง้คาสีของการแสดงขอความและสีของขอความในแท็บ [Color] ไดตามตองการ แลวคลิก [OK] 

การตั้งคาการแสดงขอความเสร็จสมบูรณแลว

15 จากเมนู [Parts (P)] ใหชี้ที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Word Switch (W)] หรือคลิก   

วางสวิตชบนหนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ตัง้คา “1” ใน [Display CharactersDisplay Characters] เพื่อแสดงอักขระแบบไบตเดีย่ว 1 ตัว 

ตัง้คา “2” สําหรับอักขระไบตคูหนึ่งตัว



การเปลี่ยนภาษาของขอความ (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-29

16 ดับเบิลคลิกที่สวิตชใหม กลองโตตอบดงัตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

17 คลิก [Select Shape] แลวเลือกรูปรางสวิตช

18 ในฟลด [Word Address] ตั้งคาตําแหนงเดียวกับการตั้งคา [Switching Control Address]

19 ในรายการดรอปดาวน [Word Action] เลือก [Write Data] ตั้งคา [Constant] เปน 1



การเปลี่ยนภาษาของขอความ (หลายภาษา)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-30

20 ระบุสีและปายชื่อของสวิตชในแท็บ [Color] และแท็บ [Label] ตามตองการ แลวคลิก [OK] ขณะนี้ 

สวิตชที่ใชเปลี่ยนเปนขอความภาษาอังกฤษ (ตาราง 1) ถูกสรางขึ้นเรียบรอยแลว

21 สรางสวิตชชนิดเดียวกันสําหรับใชเปลี่ยนเปนขอความภาษาญี่ปุน (ตาราง 2) การตั้งคาสําหรับสวิตชมีดงัตอไปนี้ 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณเปลี่ยนตาราง (ภาษา) ขอความทั้งหมดที่ใชตารางขอความตลอดจนขอความนั้น

จะถูกเปลี่ยนไปดวย
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15.6 การนําเขา/สงออกตารางขอความที่ลงทะเบียนสําหรับใชกับโปรเจคตางๆ

15.6.1 ขอมูลเบือ้งตน
๑ การบันทึก/การนําตารางขอความที่ลงทะเบยีนมาใชใหมเปนรูปแบบไฟล CSV หรอื TXT

(1)คุณสามารถสงตารางขอความออกจากโปรเจคและบันทึกเปนไฟล CSV หรือ TXT ได ไฟลน้ีสามารถแกไขไดใน 

Microsoft Excel หรือซอฟตแวรอ่ืน  “15.6.2 ขั้นตอนการต้ังคา” (หนา 15-32) 

(2)นอกจากนี้คุณยังสามารถใชตารางขอความที่ถูกสงออกในอีกโปรเจคได โดยนําไฟล CSV หรือไฟล TXT เขามา 

จากการที่สามารถแกไขไฟลใน Microsoft Excel ได ทําใหผูใชที่เขาใช GP-Pro EX ไมไดสามารถแกไข

ขอความในโปรเจคได คุณสามารถสรางไฟลใหมหรือแกไขขอความที่ถูกสงออกได โดยขอความที่ไดรับ

การแกไขสามารถนํากลับเขาไปในโปรเจคได

 “15.6.2 ขั้นตอนการตั้งคา” (หนา 15-34) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตองการนําเขาหรือสงออกหลายภาษาในเวลาเดียวกัน ใหบนัทกึขอความเปนไฟล TXT

Table1   Table2 
ALARM A 
ALARM B 
ALARM C 

ËÃ×Í

¹Óà¢ŒÒ

Ê‹§ÍÍ¡

Japanese Japanese English 
Eng

Ë¹ŒÒ¨Í¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹μÒÃÒ§¢ŒÍ¤ÇÒÁ ä¿Å� CSVä¿Å� CSV

¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹μÒÃÒ§¢ŒÍ¤ÇÒÁ ÃÙ»áººä¿Å� CSV

á¡Œä¢ã¹ Microsoft Excel
ËÃ×Í¹Óä»ãªŒãËÁ‹ã¹â»Ãà¨¤Í×è¹

Ê‹§ÍÍ¡
Japanese 

Eng 
Fre

ÃÙ»áººä¿Å� CSV
à¾ÔèÁμÒÃÒ§¢ŒÍ¤ÇÒÁã¹â»Ãà¨¤

¹Óà¢ŒÒJapanese 
Eng 

FreÊÃŒÒ§ä¿Å�μÒÃÒ§¢ŒÍ¤ÇÒÁã¹ 
Microsoft Excel ËÃ×ÍÊ‹§ÍÍ¡
μÒÃÒ§¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Õè¢ŒÍ¤ÇÒÁ
·ÕèÅ§·ÐàºÕÂ¹ã¹â»Ãà¨¤Í×è¹
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15.6.2 ข้ันตอนการตัง้คา

๑ สงออก
สงออกตารางขอความเปนรูปแบบไฟล CSV

1 จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Text Table (S)] หรือคลิก  เพื่อเปดหนาจอ Text Table 

คลิก [Export] 

2 กลองโตตอบ [Export Text Table] จะปรากฏขึน้ เลือกชองทําเครื่องหมายทางซายของชื่อตารางที่ตองการสงออก 

หากไมตองการสงออกตารางใด ใหลบเครื่องหมายในชองที่อยูถัดจากชื่อตารางนั้น 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“15.7.3 คําแนะนําในการตั้งคา Text Table” (หนา 15-51)

1  ALARM A 
2  ALARM B 
3  ALARM C 
4     
5    

Table1    Table2 

ALARM A 

ALARM B 

ALARM C 

English

Ë¹ŒÒ¨Í¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹μÒÃÒ§¢ŒÍ¤ÇÒÁ ä¿Å� CSV

Ê‹§ÍÍ¡
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3 เลือกประเภทโคดของไฟลที่จะสงออก

4 คลิก [Browse] กลองโตตอบ [Save As] จะปรากฏขึ้น เลือกตําแหนงแลวพิมพชื่อไฟล จากนั้นคลิก [Save] 

5 คลิก [Export] เพื่อสงออกตาราง หลังจากดําเนินการเสร็จแลว กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึน้ คลิก [OK] 

เพื่อใหการสงออกเสร็จสมบูรณ 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในการสงออกหลายภาษาในเวลาเดียวกนั ใหเลือก [Unicode] หากเลอืก [Unicode] 

ไฟลจะถูกสงออกดวยรูปแบบของไฟลขอความ (*.txt)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากมีปญหาใดๆ ในการสงออก กระบวนการสงออกทั้งหมดจะถูกยกเลกิ
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๑ นําเขา

นําไฟลตารางขอความ (*.csv) เขาไปในโปรเจคหนึ่ง

1 จากเมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Text Table (S)] หรือคลิก  หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น 

คลิก [Import] 

2 กลองโตตอบ [Import Text Table] จะปรากฏขึน้ คลิก [Browse]

3 เลือก “CSV File (*.csv)” ใน [Files of type] จากนั้น เลือกไฟลที่จะนําเขา แลวคลิก [Open]

Table1    Table2 

ALARM A 

ALARM B 

ALARM C 

1  ALARM A 
2  ALARM B 
3  ALARM C 
4     
5    

English

Ë¹ŒÒ¨Í¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹μÒÃÒ§¢ŒÍ¤ÇÒÁ

¹Óà¢ŒÒ

ä¿Å� CSV
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4 กลองโตตอบ [Import Text Table] จะปรากฏขึน้ ในรายการดรอปดาวน [File Code Type] ใหเลือกตวัเลือก

ตามภาษาในตารางขอความที่จะนําเขา เลือกชองทําเคร่ืองหมายทางซายของชื่อตารางที่ตองการนําเขา 

หากไมตองการนําเขาตารางใด ใหลบเครื่องหมายในชองที่อยูถัดจากชื่อตารางนั้น

5 เลือกตารางปลายทาง ตารางขอความจะถูกนําเขาไปยงัตารางที่กําหนดโดยการเขียนทับตารางดงักลาว 

6 คลิก [Import] กลองโตตอบดังตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น คลิก [OK] เพื่อใหการนําเขาเสร็จสมบูรณ 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณเลอืกไฟลตารางขอความในรูปแบบ TXT (*.txt) แลว [File Code Type] จะถูกกําหนดคา

เปน [Unicode] หากตองการนําเขาหลายภาษาในเวลาเดียวกัน ใหเลือก [Unicode]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากมีปญหาใดๆ ในการนําเขา กระบวนการนําเขาทัง้หมดจะถูกยกเลิกและตารางขอความ

ในโปรเจคจะไมมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้

• คุณสามารถปอนขอความลงในตารางขอความไดสูงสุด 1,200 อักขระ อักขระหรือแถวที่เกินหรือ

เหลืออยูจะไมถูกนําเขา
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15.6.3 รูปแบบไฟลของตารางขอความ
ระบบจะแสดงรูปแบบไฟลของตารางขอความที่ถูกสงออก (*.txt หรือ *.csv) ดังตอไปนี้

หนาจอการลงทะเบียนตารางขอความ

รูปแบบไฟล CSV

String Table Data สวนหัว (จําเปนสําหรับการนําเขา)
,"","","1","2" หมายเลขตารางของแตละตาราง
,"","","Table 1","Table  2" ชื่อตารางของแตละตาราง
,"","","ja-JP","en-US" รหัสภาษาของแตละตาราง *1

1,"10","1", " ", "Alarm" จํานวนอักขระของหมายเลข 1, จํานวนแถว ขอความของแตละตาราง
2,"10","1"," ","OK" จํานวนอักขระของหมายเลข 2, จํานวนแถว, ขอความของแตละตาราง
3,"10","1"," ","Pressure" จํานวนอักขระของหมายเลข 3, จํานวนแถว, ขอความของแตละตาราง

เมื่อไฟล CSV ดังกลาวแสดงใน Excel จะมีลักษณะดังน้ี

*1 ไฟลตารางขอความ (*.txt หรือ *.csv) จะแสดงภาษาของแตละตารางตามรหัสภาษาตอไปนี้

ภาษา Japanese ASCII Chinese 

(Traditional)

Chinese 

(Simplified)

Korean Cyrillic Thai

รหัสภาษา ja-JP en-US zh-TW zh-CN ko-KR ru-ru th-TH

สงออก

ขอความ
หมายเลขดัชนี

Number of 
Characters

Number of
Text Rows

หมายเลขตาราง

รหัสภาษา*1

ช่ือตาราง
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15.7 คําแนะนําในการตั้งคา

15.7.1 การแสดงขอความคําแนะนําในการตั้งคา

การต้ังคา คําอธิบาย
Part ID พารทที่วางไวจะถูกกําหนดหมายเลข ID โดยอตัโนมัติ

เลข ID ของพารทการแสดงขอความ: MD_ **** (4 หลัก)

สวนที่เปนตัวอักษรจะถูกกําหนดไวตายตัว สวนที่เปนตัวเลขสามารถแกไขคาไดตัง้แต 0000 

ถึง 9999

Comment คําอธิบายของแตละพารทจะยาวไดไมเกิน 20 อักขระ

Part Shape แสดงรูปรางและสถานะของพารท

Select Shape เปดกลองโตตอบ Select Shape เพื่อเลือกรูปรางของพารท

ประเภทการแสดงขอความ เลือกชนิดของพารท Text Display

• Direct Input
ขอความที่แสดงจะเปลี่ยนแปลงตามสถานะเปด/ปดของตําแหนงบิต หรือตามคาของ

ตําแหนงเวิรด

“ ๑ Direct Input” (หนา 15-38)
• Text Display
ขอความที่ลงทะเบียนในหนาจอขอความจะถูกเปลี่ยนแปลงและปรากฏขึ้น

“ ๑ Text Display” (หนา 15-42)

No Shape เมื่อเลอืก [Text Display] แลว ใหเลือกวาตองการใหพารทโปรงใสโดยไมมรีูปรางหรือไม
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๑ Direct Input

๒ การต้ังคา Basic

การตั้งคา คําอธิบาย
Mode เลือกวิธีการเปลีย่นแปลงขอความ

• Bit
ขอความเปลี่ยนแปลงตามการเปด/ปดของตําแหนงบติ

• Word
ขอความเปลี่ยนแปลงตามบิตทีแ่สดงในตําแหนงเวริด ระบบจะจัดสรรบติ (เริ่มจากบติ 00) 

จากตําแหนงเวิรดโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นกับการตั้งคา [Number of Messages] (2, 4, 8, 16) 

ที่แท็บ [Display] 

Address เลือกตําแหนงที่จะทริกเกอรการแสดงขอความ

Number of 
Messages

จํานวนบิตท่ีใช

2 1

4 2

8 3

16 4

เม่ือ Number of Messages มีคาเปน 2 จะใชเฉพาะบิต 00 เทาน้ัน

บิตท่ีเหลือจะถูกนําไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน

เม่ือ Number of Messages มีคาเปน 16 จะใชบิต 00-03

0
3

0
2

0
1

0
0
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๒ Display (Direct Input) 

การต้ังคา คําอธิบาย

Direct Text สําหรับแตละสถานะ ใหระบุสตริงขอความที่ถูกปอนโดยตรงในชอง [Register Message]

Number of Messages เลือกจํานวนของขอความที่จะแสดงระหวาง 2, 4, 8 หรือ 16 ตัวเลือกนี้สามารถใชได

เมื่อตั้งคาฟลด [Mode] ในแท็บ [Basic] เปน [Word]

Select State พิมพขอความสําหรับแตละสถานะที่เลือกไว เมือ่ตั้งคาฟลด [Mode] ในแท็บ [Basic] เปน [Bit] 

ตวัเลอืกที่ปรากฏจะเปน ON/OFF เมื่อตั้งคาฟลด [Mode] ในแท็บ [Basic] เปน [Word] 

ปุมแสดงสถานะ (State 0 ถึง State 15) จะปรากฏขึ้นตามคา Number of Messages ที่กําหนดไว

Font ตัง้คาแบบอักษรของตวัอักษร

Font Type เลือกชนิดแบบอักษรของตัวอักษรระหวาง [Standard Font] หรือ [Stroke Font]

Character Size เลือกขนาดแบบอักษรของตัวอักษร

Standard Font: ระบุขนาดแบบอักษรตามแนวนอนและแนวตัง้ทีเ่พ่ิมขึน้ครั้งละ 8 จุด ตัง้แต [8 x 8] 

ถึง [64 x 128] หรือเลือกขนาดคงที่ระหวาง [6 x 10], [8 x 13] หรือ [13 x 23] เมือ่ใชขนาดคงที่ 

คุณสามารถแสดงไดเฉพาะอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบตเดี่ยวเทานั้น

Stroke Font: 6 ถึง 127

Display Language เลือกภาษาที่ใชแสดงผลของขอความระหวาง [ASCII], [Japanese], [Chinese (Simplified)], 

[Chinese (Traditional)], [Korean], [Cyrillic], หรอื [Thai]

Text Attribute เลือกลักษณะตัวอักษรของแบบอักษร

Standard Font: เลือกระหวาง [Standard], [Bold] หรือ [Shadow]

เมื่อใชขนาดแบบอักษรคงที่ [6 x 10] จะสามารถเลอืกไดระหวาง [Standard] หรือ [Shadow]

Stroke Font: เลอืกระหวาง [Standard], [Bold], [Outline]

Align เลือกการจัดวางแนวของขอความ

ตอ
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๒ Display (Text Table) 

Register Message พิมพขอความที่จะแสดง คุณสามารถพิมพคําอธิบายดวยอักขระแบบไบตเดี่ยวไดสูงสุด 

100 ตัว x 4 แถว

Copy Comment คัดลอกขอความในฟลด [Comment] ไปยังฟลดขอความที่เลือกใน [Select State]

Copy to All คัดลอกขอความทัง้หมดในฟลด Register Message ทีเ่ลือกใน [Select State] ใหกับสถานะทั้งหมด

Delete ลบขอความ

การต้ังคา คําอธิบาย
ชนิดขอความ แสดงขอความที่ลงทะเบยีนเปนตารางขอความ

Select State พิมพขอความสําหรับแตละสถานะที่เลือกไว เมือ่ตั้งคาฟลด [Mode] ในแท็บ [Basic] เปน [Bit] 

ตวัเลอืกที่ปรากฏจะเปน ON/OFF เมื่อตั้งคาฟลด [Mode] ในแท็บ [Basic] เปน [Word] 

ปุมแสดงสถานะ (State 0 ถึง State 15) จะปรากฏขึ้นตามคา Number of Messages 

ทีก่ําหนดไว

Font ตัง้คาแบบอักษรของตวัอักษร

Font Type เลือกชนิดแบบอักษรของตัวอักษรระหวาง [Standard Font] หรือ [Stroke Font]

Character Size เลือกขนาดแบบอักษรของตัวอกัษร

Standard Font: ระบุขนาดแบบอักษรตามแนวนอนและแนวตัง้ทีเ่พ่ิมขึน้ครั้งละ 8 จุด ตัง้แต [8 x 8] 

ถึง [64 x 128] หรือเลือกขนาดคงที่ระหวาง [6 x 10], [8 x 13] หรือ [13 x 23] เมือ่ใชขนาดคงที่ 

คุณสามารถแสดงไดเฉพาะอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบตเดี่ยวเทานั้น

Stroke Font: 6 ถึง 127

Text Attribute เลือกลักษณะตัวอักษรของแบบอักษร

Standard Font: เลือกระหวาง [Standard], [Bold] หรือ [Shadow]

เมื่อใชขนาดแบบอักษรคงที่ [6 x 10] จะสามารถเลอืกไดระหวาง [Standard] หรือ [Shadow]

Stroke Font: เลอืกระหวาง [Standard], [Bold], [Outline]

การต้ังคา คําอธิบาย
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๒ Color

Register Message เลือกสตริงอักขระจากสตริงที่ลงทะเบียนในตารางขอความ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• หากคุณเลอืก [Add Text] คุณสามารถพิมพขอความใหมในตารางขอความได

Fixed Position คุณสามารถกําหนดตําแหนงการแสดงขอความไวตายตัวได หากคุณกําหนดตําแหนง

การแสดงไวตายตัว พื้นที่แสดงขอความจะถูกกําหนดใหอยูกึ่งกลางของพารทเสมอ

Center แสดงขอความบริเวณตรงกึ่งกลางของพื้นที่แสดงขอความ

 “15.7.8 การวางขอความเมื่อใชตารางขอความ” (หนา 15-65) 

การต้ังคา คําอธิบาย
Select State เลือกสีสําหรับแตละสถานะทีเ่ลือกไว เมื่อตั้งคาฟลด [Mode] ในแทบ็ [Basic] เปน [Bit] 

ตวัเลอืกที่ปรากฏจะเปน ON/OFF เมื่อตั้งคาฟลด [Mode] ในแท็บ [Basic] เปน [Word] 

ปุมแสดงสถานะ (State 0 ถึง State 15) จะปรากฏขึ้นตามคา Number of Messages ที่กําหนดไว

Text Color เลือกสีสําหรับขอความที่แสดง

Shadow Color เลือกสีของเงาของขอความที่จะแสดง คุณสามารถตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อตั้งคา [Text Attribute] 

ในแท็บ [Display] เปน [Shadow] เทานั้น

Plate Color เลือกสีของการแสดงขอความ (สีพื้นหลงัสําหรับขอความที่แสดง)

Border Color เลือกสีเสนขอบของการแสดงขอความ

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Text Color], [Shadow Color], [Plate Color] และ [Border Color] 

แตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งคา

ระบบดวย

 “9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34) 

การต้ังคา คําอธิบาย
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๑ Text Display

๒ Basic Settings/เบ้ืองตน

การต้ังคา คําอธิบาย
Specify Text Number เลือกวธีิการระบหุมายเลขขอความ

• Constant
กําหนด [Text Number] ดวยคาคงที่

• Address
เลอืกตําแหนงทีจ่ะจัดเก็บหมายเลขขอความ

Constant แสดง/ซอนขอความที่กําหนดไวตายตัวดวยการเปดปดบิต

Text Number ตั้งคาหมายเลขของขอความตั้งแต 1 ถึง 8,999

Trigger Bit 
Address

ตั้งคาตําแหนงบิตเพื่อแสดงขอความ โดยจะแสดงขอความที่เลอืกใน [Text Number] 

หากคุณเปดบิตนี้ และจะซอนขอความหากคุณปดบิตนี้

Address แสดงขอความทีต่องการบนจอแสดงขอความ

Address ตั้งคาตําแหนงที่จัดเก็บหมายเลขขอความที่จะแสดง ขอความทีม่ีหมายเลขซึง่จัดเก็บ

ในตําแหนงนี้จะถกูแสดง

Data Type เลือกชนิดขอมูลของหมายเลขขอความที่จะถูกจัดเก็บใน [Address]
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๒ Basic/แบบละเอียด
หากคุณคลิก [Details] ในแท็บ [Basic] คุณสามารถกําหนดการตั้งคาเพื่อใหแสดงขอความที่ลงทะเบียนไว

จากแถวที่กําหนดได

เม่ือ [Specify Text Number] เปน [Constant]
แสดงขอความที่กําหนดไวตายตัวโดยเริ่มจากแถวตางๆ

การต้ังคา คําอธิบาย
Text Number ตั้งคาหมายเลขของขอความตั้งแต 1 ถึง 8,999

Start Row Bit Address ตั้งคาตําแหนงบิตเริ่มตนเพื่อจัดเก็บขอมูลจําเพาะของแถวเริ่มตนการแสดงของขอความ 

คุณสามารถกําหนดตําแหนงบติหรือตําแหนงเวริดเพื่อระบุบติได

แถวเริ่มตนการแสดงจะถูกกําหนดโดยขอมูลที่จัดเก็บอยูในชวงระหวางบรรทัดเริ่มตน

จนถึงบิตทีร่ะบุใน [Number of Bits] และ [Rows Scroll]

ตอ

001 1. Release the three  
002 tabs nearest you &  
003 remove the cartridge's   
004 top cover. 
005 2. Open the left   
006 side of the     
007 cartridge and   
008 remove part A. 
009 3. Set the       
010 opening part of                  
011 part A facing  
012 downward. 
013  
014 

àÊÕÂ§»‚�º àÊÕÂ§»‚�º

1. Release the three 
tabs nearest you & 
remove the cartridge's 
top cover. 

2. Open the left side 
of the cartridge and 
remove part A. 

3. Set the opening 
part of part A 
facing downward.

Ë¹ŒÒ¨Í¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ

á¶Ç·Õè 1 - 4  á¶Ç·Õè 5 - 8 á¶Ç·Õè 9 - 12
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Number of Bits กําหนดใหใชบิตจาก [Start Row Bit Address] เปนจํานวนเทาใดสําหรับขอมูลจําเพาะ

ของแถวเริ่มตนการแสดงของขอความ โดยเลือกคาไดตัง้แต 1 ถึง 16 จํานวนบติที่ใช

จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกบัคา [Rows Scroll] ที่ระบุ

เชน ขอความมี 12 แถว การเลื่อนดูจะเลื่อนครั้งละ 4 แถว: โดยใชบติ 2 บิต

เนื่องจากจํานวนบิตที่ใชไดรับการตั้งคาจากขอมลูจําเพาะของแถวเริ่มตนการแสดง 

จึงสามารถนําสวนที่วางอยูของพ้ืนทีส่ํารองมาใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ได

ตัวอยาง Start Row Bit Address: D100 08 bit, Number of Bits: 4 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• เมือ่ตั้งคา [Number of Bits] โปรดตรวจสอบวาบิตทีร่ะบบจัดสรรใหนั้นอยูในรูปเวริด 1 เวิรด 

ถึงแมจะตั้งคาจํานวนบติใหครอบคลุมเวิรดไว 2 เวริด แตระบบจะจัดสรรเฉพาะตําแหนง

ที่ระบอุยูใน [Start Row Bit Address] ใหเปนแถวเริม่ตนการแสดง

ตัวอยาง Start Row Bit Address: D100 12 bit, Number of Bits:10

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

15 00
D100 

0 ←äÁ‹áÊ´§¢ŒÍ¤ÇÒÁã´æ
←á¶Ç·Õè 1 - 4
←á¶Ç·Õè 5 - 8
←á¶Ç·Õè 9 - 12

0 
1 0 
0 1 
1 1 

¡ÒÃàÅ×èÍ¹Ë¹Öè§¤ÃÑé§
¨Ðà¾ÔèÁμÓáË¹‹§¢Öé¹ä» 
1 μÓáË¹‹§ ¡ÒÃáÊ´§á¶Ç
12 á¶Ç ¨ÐãªŒºÔμ 2 ºÔμ

ãªŒ 2 ºÔμ

08 111215 00

¾×é¹·ÕèÊÓÃÍ§

D100 

¾×é¹·Õè·Õè¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅ¢Í§á¶ÇàÃÔèÁμŒ¹¡ÒÃáÊ´§

1215 00
D100 

ºÔμ·Õè¨Ñ´ÊÃÃãËŒ¡Ñº¡ÒÃ¡ÓË¹´á¶ÇàÃÔèÁμŒ¹¡ÒÃáÊ´§
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เม่ือ [Specify Text Number] เปน [Address]

Rows Scroll ตั้งคาจํานวนแถวที่หนาจอจะเลื่อนไป เมื่อขอมูลแถวเริ่มตนมีการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนด

ตัวเลขตั้งแต 1 ถงึ 256

แถวเริ่มตนการแสดง = จํานวนแถวที่เลื่อน (ขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง -1) +1

ตัวอยาง [Display Rows] = 4, [Rows Scroll] = 4

ขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง = 1 → แถวเริ่มตนการแสดง = 1

หขอมลูแถวเริ่มตนการแสดง = 2 → แถวเริ่มตนการแสดง = 5

ขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง = 3 → แถวเริ่มตนการแสดง = 9

หากแถวเริ่มตนการแสดงคือ “0” จะไมมีการแสดงขอความ และพื้นที่แสดงผลของการแสดง

ขอความจะแสดงดวยสีโปรงใส

การต้ังคา คําอธิบาย
Text Number Word Address ตั้งคาตําแหนงที่จัดเก็บหมายเลขขอความที่จะแสดง ขอความที่มีหมายเลขซึ่งจัดเก็บในตําแหนงนี้

จะถูกแสดง

Data Type เลือกชนิดขอมูลของหมายเลขขอความทีจ่ะถกูจัดเก็บใน [Address]

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

แถวแรก

แถวที่ 5

แถวที่ 9

ขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง

1

ขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง

2

ขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง

3

ขอความ
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Specify Start Row เลือกวิธีการระบุแถวเริ่มตนของขอความ

• Constant
กําหนดคาคงทีท่ี่ตั้งคาไวเปนแถวเริม่ตนการแสดง

• Address
ระบุตําแหนงที่ใชจัดเก็บแถวเริ่มตนการแสดง

Constant ขอความที่ตองการจะถูกแสดงโดยเริม่จากแถวที่กําหนดไวตายตัว

Start Row ตั้งคาหมายเลขของแถวเริ่มตนการแสดงขอความ ตั้งแต 1 ถึง 512

หากไมมแีถวใดที่ถูกกําหนดใหเปนแถวเริ่มตน การดําเนินการดังกลาวจะถูกยกเลิก โดยแถวที่แสดง

อยูกอนหนาจะยังคงแสดงอยู

Address แสดงขอความที่ตองการโดยเริ่มจากแถวตางๆ

Start Row Address ตั้งคาตําแหนงของตําแหนงเวริดซึ่งจัดเก็บแถวเริ่มตนการแสดงของขอความไว แถวเริ่มตน

การแสดงจะถูกกําหนดโดยขอมูลที่จัดเก็บไวในฟลดนี้และโดย [Rows Scroll]

เมื่อไมมแีถวเริ่มตน การดําเนินการดังกลาวจะถูกยกเลิก โดยแถวทีแ่สดงอยูกอนหนา

จะยังคงแสดงอยู หนาจอจะวางเปลาหากตั้งคาแถวเริ่มตนการแสดงไวที่ “0”

Data Type เลือกรูปแบบของแถวเริ่มตนการแสดงของขอความ

Rows Scroll ตั้งคาจํานวนแถวทีห่นาจอจะเลื่อนไป เมื่อขอมูลแถวเริ่มตนมีการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดตัวเลข

ตั้งแต 1 ถึง 256

แถวเริ่มตนการแสดง = จํานวนแถวที่เลื่อน (ขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง -1) +1

ตัวอยาง

[Display] แท็บ [Display Rows] = 4, [Rows Scroll] = 4

ขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง = 1 → แถวเริ่มตนการแสดง = 1

หขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง = 2 → แถวเริ่มตนการแสดง = 5

ขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง = 3 → แถวเริ่มตนการแสดง = 9

หากแถวเริ่มตนการแสดงคือ “0” จะไมมีการแสดงขอความ และพืน้ทีแ่สดงผล

ของการแสดงขอความจะแสดงดวยสีโปรงใส

การต้ังคา คําอธิบาย

แถวแรก

แถวที่ 5

แถวที่ 9

ขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง

1

ขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง

2

ขอมูลแถวเริ่มตนการแสดง

3

ขอความ
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๒ Display

การต้ังคา คําอธิบาย
Font Type เลือกระหวาง [Standard Font] หรือ [Stroke Font]

Character Size เลือกขนาดแบบอักษรของตัวอักษร

Standard Font: ระบุขนาดแบบอักษรตามแนวนอนและแนวตัง้ทีเ่พ่ิมขึน้ครั้งละ 8 จุด ตัง้แต [8 x 8] 

ถึง [64 x 128] หรือเลือกขนาดคงที่ระหวาง [6 x 10], [8 x 13] หรือ [13 x 23] เมือ่ใชขนาดคงที่ 

คุณสามารถแสดงไดเฉพาะอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบตเดี่ยวเทานั้น

Stroke Font: 6 ถึง 127

Display Characters ตัง้คาจํานวนอักขระแบบไบตเดี่ยวที่จะใหแสดงในแตละแถว ตั้งแต 1 ถึง 100

Display Rows ตัง้คาจํานวนแถวของขอความที่จะใหแสดง ตั้งแต 1 ถึง 50
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๒ Color

การต้ังคา คําอธิบาย
Text Color เลือกสีสําหรับขอความที่แสดง

Background Color เลือกสีของการแสดงขอความ (สีพื้นหลงัสําหรับขอความที่แสดง)

Border Color เลือกสีเสนขอบของการแสดงขอความ

Clear Color เลือกสีของพื้นที่แสดงหลังจากที่มีการลางขอความ (เมื่อไมมขีอความของหมายเลขขอความนั้น)

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ 

คุณสามารถตัง้คาการกะพริบของ [Text Color], [Background Color], [Border Color], 

และ [Clear Color] แตกตางกันได
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• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งคา

ระบบดวย

 “9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34) 
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15.7.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Text Registration] ทั่วไป

การต้ังคา คําอธิบาย
Input Multilanguage เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพื่อใชคุณสมบัตกิารปอนขอความหลายภาษา

Language เลือกภาษาของขอความระหวาง [ASCII], [Japanese], [Chinese (Traditional)], 

[Chinese (Simplified)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai]

กรอบปอนขอความ คุณสามารถปอนขอความดวยอักขระแบบไบตเดีย่วแถวละไมเกิน 100 ตัว x 512 แถว
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๑ คําแนะนําในการตัง้คาขอความ (ปอนหลายภาษา)

การต้ังคา คําอธิบาย
Language Change Settings กลองโตตอบ [Language Change Setting] จะปรากฏขึน้ และกําหนดภาษาของแตละตาราง

“ ๑ กลองโตตอบ [Language Change Settings]” (หนา 15-53)

Change Display Unit เปลี่ยนแปลงการตั้งคาใหแสดงเพียงตารางเดียว หรือแสดงสองตารางที่ซอนกัน

เลือกตาราง เลือกตารางเพื่อลงทะเบยีนขอความ ตัง้แต [1:Table 1] ถึง [16:Table 16]
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15.7.3 คําแนะนําในการตั้งคา Text Table

การต้ังคา คําอธิบาย
Jump ขามไปที่หมายเลขแถวที่ระบุ

Language Change Settings แสดงกลองโตตอบ [Language Change Settings]

“ ๑ กลองโตตอบ [Language Change Settings]” (หนา 15-53)

Select Table to Show กําหนดตารางที่จะแสดงบนหนาจอการตัง้คาตารางขอความ ทําเครื่องหมายทีช่องหนาตาราง

ทีต่องใชในการลงทะเบียนตารางขอความ 

Import นําตารางขอความเขามาโดยใชไฟล CSV

“ ๑ กลองโตตอบ [Import Text Table]” (หนา 15-55)

Export สงออกตารางขอความโดยใชไฟล CSV

“ ๑ กลองโตตอบ [Export Text Table]” (หนา 15-54)

ตอ
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Text Type ใชลงทะเบียนขอความ คุณสามารถลงทะเบียนไดถึง 10,000 รายการ

Number แสดงหมายเลขดัชนีของตารางขอความ (หมายเลขแถว) Number of

Number of Text Rows ตัง้คาจํานวนอักขระแบบไบตเดี่ยวทีจ่ะแสดงในแตละแถวตั้งแต 1 ถึง 100 ตวั จํานวนอักขระ

ทัง้หมดซึ่งหาไดจาก ([Number of Characters] x [Number of Text Rows]) ตองเปน

อักขระแบบไบตเดีย่วไมเกิน 1200 ตัว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• [Number of Characters] และ [Number of Text Rows] ของแตละแถวจะมอียูในทุกตาราง

Number of Characters ตัง้คาจํานวนแถว ตั้งแต 1 ถึง 40 จํานวนอักขระทั้งหมดซึ่งหาไดจาก ([Number of Characters] x 

[Number of Text Rows]) ตองเปนอักขระแบบไบตเดีย่วไมเกิน 1200 ตัว
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• [Number of Characters] และ [Number of Text Rows] ของแตละแถวจะมอียูในทุกตาราง

• หากตองการขยายขอความออกเปนหลายแถว ใหกดปุม Alt + Enter เพ่ือขึน้บรรทัดใหม 

โดยแสดงสัญลักษณ ì\n" ไวเพื่อใหรูวาเปนการขึ้นบรรทัดใหม 

• ถึงแมในขอความแจงเตือนจะระบุหมายเลขดัชนีไว แตระบบจะแสดงเฉพาะขอความ

แถวแรกเทานั้น

ฟลดปอนขอความ ปอนขอความที่จะแสดงของแตละตารางที่ตัง้คาใน [Language Change Settings]

การต้ังคา คําอธิบาย
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๑ กลองโตตอบ [Language Change Settings]
ตั้งคาภาษาของตารางขอความ และตําแหนงควบคุมคุณสมบัติการเปลี่ยนภาษา

การต้ังคา คําอธิบาย
Enable Language Change 
Feature

เลือกชองทําเครื่องหมายเพื่อใชคุณสมบตัิการเปลี่ยนภาษา

Switching Control Address เลือกตําแหนงที่จัดเก็บหมายเลขตาราง
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• หากคุณระบหุมายเลขตารางซึ่งไมมกีารตั้งคาใดๆ ไว ระบบจะแสดงพื้นทีแ่สดงขอความ

ที่ไมมขีอมูลใดๆ อยู

Initial Table ตัง้คาตารางทีจ่ะใหแสดงเมื่อตัง้คา [Switching Control Address] เปน “0”

Table Name ตัง้ชื่อตารางแตละตารางดวยอักขระไมเกิน 30 ตัว

Language เลือกภาษาสําหรับแตละตาราง
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๑ กลองโตตอบ [Export Text Table]
บันทึกขอมูลตารางขอความที่ลงทะเบียนไว โดยบันทึกเปนรูปแบบไฟล TXT หรือ CSV

การต้ังคา คําอธิบาย
File Code Type เลือกประเภทโคดของไฟลที่จะสงออก ระหวาง [Unicode], [ASCII (Windows)], [Japanese 

(Shift- JIS)], [Chinese Traditional (Big5)], [Chinese Simplified (GB2312)], [Korean], 

[Cyrillic (Windows)] หรือ [Thai (Windows)]
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• ในการสงออกหลายภาษาในเวลาเดียวกัน ใหเลือก [Unicode] หากคุณเลอืกประเภทโคดอื่น 

การสงขอมูลอักขระไปที่ไฟลจะไมถูกตอง

• หากเลือก [Unicode] นามสกุลไฟลจะเปน “txt” หากเลือกประเภทโคดอื่น นามสกุลไฟล

จะเปน “csv”

Export File Name พิมพชื่อไฟล หรือคลกิ [Browse] เพื่อไปที่ตําแหนงของโฟลเดอร

Export Table เลือกชองทําเครื่องหมายถัดจากตารางขอความที่ตองการสงออก หากไมตองการสงออกตารางใด 

ใหลบเครื่องหมายในชองที่อยูถดัจากตารางขอความนั้น
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๑ กลองโตตอบ [Import Text Table]
นําไฟลตารางขอความ (*.txt หรือ *.csv) เขาไปยังโปรเจค 

การต้ังคา คําอธิบาย
Import File Name คลกิ [Browse] แลวเลือกไฟลเพื่อนําเขา

File Code Type หากไฟลตารางขอความที่จะนําเขาเปนไฟลรูปแบบ CSV (*.csv) ใหเลือกชนิดรหัสใหเหมาะสม: 

[Unicode], [ASCII (Windows)], [Japanese (Shift- JIS)], [Chinese Traditional (Big5)], 

[Chinese Simplified (GB2312)], [Korean], [Cyrillic (Windows)] หรือ [Thai (Windows)]

สําหรับการนําเขาไฟลในรูปแบบขอความ (*.txt) ตัวเลอืกเดียวทีใ่ชไดคือ [Unicode]
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• หากตองการนําเขาหลายภาษาในเวลาเดียวกัน ใหเลอืก [Unicode]

Import File Info แสดง [Table Name] และ [Language] ของไฟลที่จะนําเขา เลอืกชองทําเครื่องหมายทางซาย

ของชื่อตารางที่ตองการนําเขา หากไมตองการนําเขาตารางใด ใหลบเครื่องหมายในชอง

ทีอ่ยูถัดจากชื่อตารางนั้น ตารางขอความทีน่ําเขามาจะแทนที่ตารางใดๆ ที่มีอยูในไฟลโปรเจค
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15.7.4 คําแนะนําในการตั้งคาปายชื่อสวิตช/ไฟสัญญาณ (เลือก Text Table)

การต้ังคา คําอธิบาย
ชนิดขอความ แสดงขอความที่ลงทะเบยีนเปนปายชื่อ

Select State เลือกสถานะของไฟสัญญาณ หากไมไดใชคุณสมบตัิไฟสญัญาณ จะเลือกไดเฉพาะ [Normal] 

เทานั้น

หากใชคณุสมบัติไฟสัญญาณ คุณสามารถตั้งคาปายชื่อใหตรงกับสถานะของไฟสัญญาณได
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• หากตตั้งคาปายชื่อที่อยูในสถานะ Interlocked หรือ In Delay ในสวน [Details Settings] 

ของแท็บ [Switch Common] ใหเลือก [Show Interlocked Condition] หรือ 

[Show the In-Delay Status] ซึ่งจะเพิ่มตวัเลือก [Select State] ลงไป

Font ตัง้คาแบบอักษรของขอความปายชื่อ

Font Type เลือกแบบอักษรของขอความ

Character Size เลือกขนาดแบบอักษรของตัวอักษร

Standard Font: ระบุขนาดแบบอักษรตามแนวนอนและแนวตัง้ทีเ่พ่ิมขึน้ครั้งละ 8 จุด ตัง้แต 

[8 x 8] ถึง [64 x 128] หรือเลือกขนาดคงที่ระหวาง [6 x 10], [8 x 13] หรือ [13 x 23] 

เมื่อใชขนาดคงที่ คุณสามารถแสดงไดเฉพาะอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบตเดี่ยวเทานั้น

Stroke Font: 6 ถึง 127

Text Attribute เลือกลักษณะตัวอักษรของแบบอักษร

Standard Font: เลือกระหวาง [Standard], [Bold] หรือ [Shadow]

เมื่อใชขนาดแบบอักษรคงที่ [6 x 10] จะสามารถเลอืกไดระหวาง [Standard] หรือ [Shadow]

Stroke Font: เลอืกระหวาง [Standard], [Bold], [Outline]

Text เลือกขอความทีจ่ะใชเปนปายชื่อจากตารางขอความที่ลงทะเบยีนไว

หากคุณเลือก [Add Text] กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นและคุณจะสามารถเพิ่มขอความใหม

ในตารางขอความนั้นได

ตอ
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Text Color เลือกสีขอความของปายชื่อ

Shadow Color เลือกสีเงาของขอความปายชื่อ
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• คุณสามารถตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อตั้งคา [Shadow] ใน [Text Attribute]

Background Color ตัง้คาสีพื้นหลังสําหรับขอความ

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Text Color], [Shadow Color] และ [Background Color] แตกตางกันได
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• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งคา

ระบบดวย

 “9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34) 

Fixed Position เมื่อคลิกทีช่องนี้ ปายชื่อจะถูกจัดตําแหนงไวทีก่ึ่งกลางของพารท

 “15.7.8 การวางขอความเมื่อใชตารางขอความ” (หนา 15-63) 

Row Spacing ตัง้คาตั้งแต 0 ถึง 255

Align เลือกการจัดวางแนวของขอความ

การต้ังคา คําอธิบาย
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15.7.5 คําแนะนําในการตั้งคาการวาดขอความ (โดยใชตารางขอความ)

การต้ังคา คําอธิบาย
ชนิดขอความ แสดงขอความที่ลงทะเบยีนเปนตารางขอความ

Font ตัง้คาแบบอักษรของตวัอักษร

Font Type เลือกแบบอักษรของขอความ

Text Size เลือกขนาดแบบอักษรของตัวอักษร

Standard Font: ระบุขนาดแบบอักษรตามแนวนอนและแนวตัง้ทีเ่พ่ิมขึน้ครั้งละ 8 จุด ตัง้แต 

[8 x 8] ถึง [64 x 128] หรือเลือกขนาดคงที่ระหวาง [6 x 10], [8 x 13] หรือ [13 x 23] 

เมื่อใชขนาดคงที่ คุณสามารถแสดงไดเฉพาะอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบตเดี่ยวเทานั้น

Stroke Font: 6 ถึง 127

Text Attribute เลือกลักษณะตัวอักษรของแบบอักษร

Standard Font: เลือกระหวาง [Standard], [Bold] หรือ [Shadow]

เมื่อใชขนาดแบบอักษรคงที่ [6 x 10] จะสามารถเลอืกไดระหวาง [Standard] หรือ [Shadow]

Stroke Font: เลอืกระหวาง [Standard], [Bold], [Outline]

Direction เลือกระหวาง [Horizontal] หรือ [Vertical]

Centering เมื่อเลอืก [Vertical] ใน [Direction] จะจัดขอความไวในแนวกึ่งกลาง

Color กําหนดการตั้งคาสีของขอความ

Text Color เลือกสีของขอความ

Background Color ตัง้คาสีพื้นหลังสําหรับขอความ

Shadow Color คุณสามารถตัง้คานี้ไดเฉพาะเมือ่ตั้งคา [Shadow] ใน [Text Attribute]

ตอ
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Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Text Color], [Background Color] และ [Shadow Color] แตกตางกันได
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• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งคา

ระบบดวย

 “9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34) 

Align เมื่อเลอืก [Horizontal] ใน [Direction] ใหเลือกการจัดวางแนวของขอความ

Row Spacing ตัง้คาตั้งแต 0 ถึง 255

Text เลือกขอความทีจ่ะแสดงจากตารางขอความที่ลงทะเบยีนไว

หากคุณเลือก [Add Text] กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นและคุณจะสามารถเพิ่มขอความใหม

ในตารางขอความนั้นได

Center เมื่อเลอืก [Horizontal] ใน [Direction] ใหกําหนดวาจะแสดงขอความไวตรงกึ่งกลางของพื้นที่

แสดงขอความหรือไม

 “15.7.8 การวางขอความเมื่อใชตารางขอความ” (หนา 15-64) 

การต้ังคา คําอธิบาย
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15.7.6 คําแนะนําในการตั้งคา Item/แบบละเอียด (ตารางขอความ) ของพารทการแจงเตอืน

การต้ังคา คําอธิบาย
Show Item Name เลือกชองทําเครื่องหมายถัดจาก [Show Item Name] เพ่ือแสดงขอความในพารทการแจงเตือน

เมื่อเลือก [Text Table] ใน [Show-Item-Name Settings] ใหเลือกขอความทีจ่ะใชเปน

ชื่อรายการจากตารางขอความที่ลงทะเบียนไว หากคุณเลือก [Add Text] กลองโตตอบ

จะปรากฏขึ้นและคุณจะสามารถเพิ่มขอความใหมในตารางขอความนั้นได

Show-Item-Name Settings กําหนดการตั้งคาสําหรับการแสดงชื่อรายการ

ตอ
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Font Type เลือกชนิดแบบอักษรสําหรับชื่อรายการ

Character Size ตั้งคาขนาดแบบอักษรของชื่อรายการ

Standard Font: ระบขุนาดแบบอักษรตามแนวนอนและแนวตั้งที่เพ่ิมขึ้นครั้งละ 8 จุด ตั้งแต 

[8 x 8] ถึง [64 x 128] หรือเลอืกขนาดคงที่ระหวาง [6 x 10], [8 x 13] หรือ [13 x 23] 

เมื่อใชขนาดคงที ่คุณสามารถแสดงไดเฉพาะอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบตเดี่ยวเทานั้น

Stroke Font: 6 ถึง 127

Text Attribute เลือกลกัษณะตวัอักษรของแบบอักษร

Standard Font: เลือกระหวาง [Standard], [Bold] หรือ [Shadow]

เมื่อใชขนาดแบบอักษรคงที่ [6 x 10] จะสามารถเลือกไดระหวาง [Standard] หรือ [Shadow]

Stroke Font: เลือกระหวาง [Standard], [Bold], [Outline]

Display Color เลือกสตีัวอักษรของชื่อรายการ

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถเลอืกการตั้งคา

การกะพริบสําหรับ [Display Color]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตัง้คาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตั้งคา [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งคา

ระบบดวย

 “9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34) 

การต้ังคา คําอธิบาย
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15.7.7 คําแนะนําในการตั้งคา Alarm (Enable Text Table)

การต้ังคา คําอธิบาย
Enable Text Table เลือกชองทําเครื่องหมายนี้เพื่อใชขอความที่ลงทะเบยีนในตารางขอความเปนขอความแจงเตือน 

หากคุณเลือกตวัเลือกนี้ คุณจะสามารถเปลีย่นภาษาของขอความแจงเตือนทีแ่สดงได

แมในขณะทีร่ะบบกําลังทํางานอยู

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• หากคุณเลอืกตัวเลือกนี้โดยทีต่ั้งคาขอความแจงเตอืนไวแลว ขอความจะถกูลบ

• การตั้งคา [Language] และ [Enable Text Table] ใชไดสําหรับการแจงเตอืนทัง้หมด 

(แตละบลอ็คของประวตัิการแจงเตือน, แบนเนอร และการแสดงขอมูลสรปุ) คุณไมสามารถ

แสดงขอความทีป่อนโดยตรงและขอความทีล่งทะเบยีนในตารางขอความพรอมกันได

Language Change Settings แสดงกลองโตตอบ [Language Change Settings]

“ ๑ กลองโตตอบ [Language Change Settings]” (หนา 15-53)

ชนิดขอความ เลือกตารางขอความที่จะใช

Message เลือกเน้ือหาที่จะใชเปนขอความจากขอความที่ลงทะเบยีนไวในตารางที่เลือกใน [Text Table]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• หากเลือกขอความไวหลายบรรทัด ระบบจะแสดงเฉพาะบรรทัดแรก
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15.7.8 การวางขอความเมื่อใชตารางขอความ
๑ ปายชือ่ของไฟสัญญาณสวิตช

๒ พ้ืนที่แสดงขอความ
ขนาดพื้นที่แสดงขอความของพารทจะเปลี่ยนไปตามขนาดที่ระบุโดย ([Number of Characters] x [Number of 

Text Rows]) ของตารางขอความ แมวาจํานวนของอักขระในตารางขอความจะนอยกวาจํานวน [Number of 

Characters] x [Number of Text Rows] ที่ตั้งคาไว พื้นที่แสดงขอความก็จะยงัคงมีขนาดเทาเดิม ขอความ

จะแสดงอยูก่ึงกลางของพื้นที่แสดงขอความเสมอ

ตัวอยาง Number of Characters = 6, Number of Text Rows = 3

๒ การจดัแนว ([Align Left], [Align Center], [Align Right])
ในกรณีที่มีการตั้งคาแถวหลายแถวในตารางขอความ แถวที่มีจํานวนอักขระมากที่สุด (ในตัวอยางตอไปนี้คือ

แถวที่สอง “5555”) จะอยูกับที่ สวนแถวอื่นๆ จะถูกจัดแนวโดยอิงกับแถวดงักลาวตามการตัง้คา [Align Left], 

[Align Center] หรือ [Align Right]

๒ Fixed Position
เมื่อตัง้คา [Fixed Position] พื้นที่แสดงขอความจะถูกกําหนดใหอยูก่ึงกลางของพารทเสมอ

หากไมไดตั้งคา [Fixed Position] คุณสามารถยายพื้นที่แสดงขอความไปยังตําแหนงที่ตองการบนพารทได 

พื้นท่ีแสดงขอความ

เปล่ียนตาราง

ตาราง 1 ตาราง 2

ต้ังคา [Align Right]ต้ังคา [Align Left]ต้ังคา [Align Center]

พื้นท่ีแสดงขอความถูกกําหนด
ใหอยูก่ึงกลาง

ขนาดพารท
ใหญข้ึน

พื้นท่ีแสดงขอความ

พื้นท่ีแสดงขอความไมถูกกําหนด
ใหอยูก่ึงกลาง

ขนาดพารท
ใหญข้ึน

พื้นท่ีแสดงขอความ



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-64

๑ ขอความ

๒ พ้ืนที่แสดงขอความ
ขนาดพื้นที่แสดงขอความของการวาด [Text] จะเปลี่ยนไปตามขนาดที่ระบุโดย ([Number of Characters] x 

[Number of Text Rows]) ของตารางขอความ แมวาจํานวนของอักขระในตารางขอความจะนอยกวาจํานวน 

[Number of Characters] x [Number of Text Rows] ที่ตั้งคาไว พื้นที่แสดงขอความก็จะยงัคงมีขนาดเทาเดิม

ตัวอยาง Number of Characters = 6, Number of Text Rows = 3

๒ Center
กําหนดใหขอความอยูก่ึงกลางของพื้นที่แสดงขอความ

หากคุณกําหนดใหใชขอความแถวที่ 2 ในตารางที่ 1 หรือแถวที่ 3 ในตารางที่ 2 ขอความนั้นจะถูกแสดงอยู

ตรงก่ึงกลางของพื้นที่แสดง

เมื่อตัง้คา [Center] 

เมื่อไมไดตั้งคา [Center]

๒ การจดัแนว ([Align Left], [Align Center], [Align Right])
ในกรณีที่มีการตั้งคาแถวหลายแถวในตารางขอความ แถวที่มีจํานวนอักขระมากที่สุด (ในตัวอยางตอไปนี้คือ

แถวที่สอง “5555”) จะอยูกับที่ สวนแถวอื่นๆ จะถูกจัดแนวโดยอิงกับแถวดงักลาวตามการตัง้คา [Align Left], 

[Align Center] หรือ [Align Right]

พื้นท่ีแสดงขอความ

เปล่ียนตาราง

เปล่ียนตารางต้ังคา [Center]

เปล่ียนตารางไมไดต้ังคา [Center]

ต้ังคา [Align Right]ต้ังคา [Align Left] ต้ังคา [Align Center]
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๑ การแสดงขอความ

๒ พ้ืนที่แสดงขอความ
ขนาดของพื้นที่แสดงขอความของการแสดงขอความจะเปลี่ยนแปลงตามขนาดที่ระบุโดย ([Number of Characters] x 

[Number of Text Rows]) ของตารางขอความ แมวาจํานวนของอักขระในตารางขอความจะนอยกวาจํานวน 

[Number of Characters] x [Number of Text Rows] ที่ตั้งคาไว พื้นที่แสดงขอความก็จะยงัคงมีขนาดเทาเดิม

ตัวอยาง Number of Characters = 6, Number of Text Rows = 3

๒ Center
แสดงขอความบริเวณตรงก่ึงกลางของพื้นที่แสดงขอความ

หากคุณกําหนดใหใชขอความแถวที่ 2 ในตารางที่ 1 หรือแถวที่ 3 ในตารางที่ 2 ขอความนั้นจะถูกแสดงอยู

ตรงก่ึงกลางของพื้นที่แสดง

เมื่อตัง้คา [Center] 

เมื่อไมไดตั้งคา [Center]

๒ การจดัแนว ([Align Left], [Align Center], [Align Right])
ในกรณีที่มีการตั้งคาแถวหลายแถวในตารางขอความ แถวที่มีจํานวนอักขระมากที่สุด (ในตัวอยางตอไปนี้คือ

แถวที่สอง "5555”) จะอยูกับที่ สวนแถวอ่ืนๆ จะถูกจัดแนวโดยอิงกับแถวดังกลาวตามการตั้งคา [Align Left], 

[Align Center] หรือ [Align Right]

พื้นท่ีแสดงขอความ

เปล่ียนตาราง

เปล่ียนตารางต้ังคา [Center]

เปล่ียนตารางไมไดต้ังคา [Center]

ต้ังคา [Align Right]ต้ังคา [Align Left] ต้ังคา [Align Center]
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15.8 ขอจํากัด

15.8.1 ขอจํากัดของการแสดงขอความ (การปอนโดยตรง)

• หากยังไมไดลงทะเบียนขอความ จะไมมีการแสดงขอมูลใดๆ ในการแสดงขอความ เชน เมื่อ Number of 

Messages มีคาเปน 16 และมีเพียงสถานะ 0 ถึง 3 เทาน้ันที่ลงทะเบียนขอความไว สถานะ 4 ถึง 16 

จะแสดงเฉพาะกรอบขอความเทาน้ัน

• หากขอความที่ปอนมีอักขระเกินกวาคา [Display Characters] สวนของขอความที่เกินจะไมถูกแสดง 

โปรดตรวจสอบวาขอความนั้นมีจํานวนอักขระไมเกิน [Display Characters]

15.8.2 ขอจํากัดของการแสดงขอความ (การแสดงตัวอักษร)

• หากขอมูลที่กําหนดใหเปน [Display Start Row] น้ันไมมีแถวขอความที่เก่ียวของอยู จะไมมีการ

ดําเนินการใดๆ เกิดขึน้ โดยแถวที่แสดงอยูกอนหนาจะยังคงแสดงอยู

• ถาขอความของคุณยาวกวาพื้นที่แสดงผล ขอความสวนที่เกินจากพื้นที่จะถูกตดัออกและไมแสดง

15.8.3 ขอจํากัดของการเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)

• หากคุณเปลี่ยนภาษา ขอความทั้งหมดที่ใชตารางขอความจะเปลี่ยนไปดวย ขอความที่ลงทะเบียน

ในตารางขอความสามารถนํามาใชกับคุณสมบัติตางๆ ดังตอไปนี้

• ขอความ

• ปายชื่อของพารทไฟสัญญาณสวิตช

• ชื่อรายการของพารทการแจงเตือน

• ขอความที่ลงทะเบียนในการตั้งคา [Direct Input] ของการแสดงขอความ

• ขอความแจงเตือนที่จะลงทะเบียนในการตั้งคา [Alarm] ของการตั้งคาทั่วไป

• เมื่อมีการเปลี่ยนภาษา หากมีการระบุคุณสมบัติ Multilanguage ไวในขอความ ขอความจะแสดง

ในการแสดงขอความ

[Text Display] และพารทการแจงเตือนดวยขอความจะเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน

• คุณไมสามารถเปลี่ยนขอความที่จะแสดงใน [Text Display] ของพารทแสดงผลขอมูลได นอกจากนี้ 

ยังไมสามารถเปลี่ยนชื่อรายการและขอความที่อยูในพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บและพารทแสดงผล

ขอมูลพิเศษดวยการเปลี่ยนแปลงภาษาได

• คุณไมสามารถแสดงตารางหลายตารางในเวลาเดยีวกัน

• การเปลี่ยนแปลงภาษามีผลเชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงหนาจอ หนาจอที่แสดงอยูกอนที่จะ

มีการเปลี่ยนภาษาจะไมถูกแสดงหลังจากที่เปลี่ยนภาษาแลว

๑ การเปลี่ยนภาษาของการแจงเตือน
• เมื่อคุณตั้งคา [Enable Text Table] ใน [Alarm] ขอความที่มีอยูเดิมจะถูกลบ

• เมื่อลงทะเบียนขอความแจงเตือน ทั้งขอความชนิดปอนโดยตรงและขอความที่ลงทะเบียนในตารางขอความ

จะถูกกําหนดใหกับการแจงเตือนทั้งหมด (แบนเนอร, ประวัติการแจงเตือน, ขอมูลสรุป) คุณไมสามารถ

แสดงขอความที่ปอนโดยตรงและขอความที่ลงทะเบียนในตารางขอความพรอมกันได

• สําหรับขอความที่ลงทะเบียนในตารางขอความที่มีขอความตั้งแต 2 แถวขึ้นไป ระบบจะแสดง/พิมพเฉพาะ

แถวแรก แมวาจะมกีารตั้งคาขอความมากกวา 2 แถวขึ้นไปก็ตาม
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๒ ประวัติการแจงเตือนและขอมูลสรุปการแจงเตือน
• เมื่อตั้งคาสวิตชประวัติการแจงเตือนบนแท็บ [Switch] ของพารทการแจงเตือน คุณจะไมสามารถใช

ตารางขอความกับปายชื่อได หากคุณตองการเปลี่ยนภาษาของสวิตชประวัติการแจงเตือน โปรดใชสวิตชพิเศษ

ของพารทไฟสัญญาณสวิตชในการดําเนินการ “11.14.4 Special Switch” (หนา 11-59)
• เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตารางขอความ หนาจอจะแสดงสถานะเริ่มแรก (สถานะของหนาจอทันทีที่เปลี่ยนแปลง

หนาจอเสร็จสมบูรณ) ดังน้ัน การเลื่อนดูขอมูลใดๆ หรือหนาจอยอยที่แสดงตางๆ จะถูกยกเลิกเมื่อตาราง

ขอความเปลี่ยนไป

ตัวอยาง  

• หามเปลี่ยนตารางขอความ (ภาษา) ในขณะที่กําลังบนัทึกขอมูลประวัติการแจงเตอืนลงในการด CF 

หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB เน่ืองจากไฟลอาจแสดงผลไมถูกตองในซอฟตแวรอ่ืนๆ เชน สเปรดชีท 

นอกจากนี้ ขอความในภาษาอื่นๆ จะถูกสงออกเปนไฟล CSV

• หามเปลี่ยนภาษาของตารางขอความในขณะที่กําลังพิมพประวัติการแจงเตือน หากมีการเปลี่ยนแปลง

ภาษาของตารางขอความ งานที่พิมพออกมาจะมีชองวาง

• เมื่อบันทึกเปนไฟล CSV หรือเมื่อพิมพประวัติการแจงเตือน “วันที่”, “ทริกเกอร” และชื่อรายการอื่นๆ 

จะเปนภาษาญี่ปุน หากภาษาของขอความแจงเตือน (ตารางขอความ) เปนภาษาญี่ปุน และจะแสดงผล

เปนภาษาอังกฤษหากขอความแจงเตือนอยูในภาษาอ่ืน (ASCII, Korean, Chinese (Traditional), 

Chinese (Simplified)  และ Cyrillic, Thai) 

๒ แบนเนอร
• หากมีการเปลี่ยนภาษาของตารางขอความในขณะที่กําลังเล่ือนดูขอความแจงเตือน ภาษาจะเปลี่ยนแปลง

ไปโดยเริ่มจากขอความถัดไป

OK OK 
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ALARM 1 
ALARM 2 
ALARM 3 
ALARM 4 
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àÁ×èÍμÒÃÒ§¢ŒÍ¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹ä» Ë¹ŒÒ¨Í¨Ð
àÅ×èÍ¹¡ÅÑºä»·Õè´ŒÒ¹º¹ÊØ´¢Í§μÒÃÒ§áÅÐ
à¤ÍÃ�à«ÍÃ�áÅÐ¨ÍáÊ´§¼ÅÂ‹ÍÂ¨ÐËÒÂä»

¡ÒÃá Œ̈§àμ×Í¹ (á¶Ç 6)

¡ÒÃá Œ̈§àμ×Í¹ (á¶Ç 7)

¡ÒÃá Œ̈§àμ×Í¹ (á¶Ç 8)

¡ÒÃá Œ̈§àμ×Í¹ (á¶Ç 9)



ขอจํากัด

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 15-68


	15 การแสดงและการเปลี่ยนแปลงข้อความ
	15.1 เมนูการตั้งค่า
	15.2 การเปลี่ยนและการแสดงข้อความ (ตัวอักษร)
	15.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น
	15.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

	15.3 การเปลี่ยนข้อความที่แสดง
	15.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น
	15.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

	15.4 การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)
	15.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น
	15.4.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

	15.5 การเปลี่ยนภาษาของข้อความ (หลายภาษา)
	15.5.1 ข้อมูลเบื้องต้น
	15.5.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

	15.6 การนำเข้า/ส่งออกตารางข้อความที่ลงทะเบียนสำหรับใช้กับโปรเจคต่างๆ
	15.6.1 ข้อมูลเบื้องต้น
	15.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า
	15.6.3 รูปแบบไฟล์ของตารางข้อความ

	15.7 คำแนะนำในการตั้งค่า
	15.7.1 การแสดงข้อความคำแนะนำในการตั้งค่า
	15.7.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Text Registration] ทั่วไป
	15.7.3 คำแนะนำในการตั้งค่า Text Table
	15.7.4 คำแนะนำในการตั้งค่าป้ายชื่อสวิตช์/ไฟสัญญาณ (เลือก Text Table)
	15.7.5 คำแนะนำในการตั้งค่าการวาดข้อความ (โดยใช้ตารางข้อความ)
	15.7.6 คำแนะนำในการตั้งค่า Item/แบบละเอียด (ตารางข้อความ) ของพาร์ทการแจ้งเตือน
	15.7.7 คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm (Enable Text Table)
	15.7.8 การวางข้อความเมื่อใช้ตารางข้อความ

	15.8 ข้อจำกัด
	15.8.1 ข้อจำกัดของการแสดงข้อความ (การป้อนโดยตรง)
	15.8.2 ข้อจำกัดของการแสดงข้อความ (การแสดงตัวอักษร)
	15.8.3 ข้อจำกัดของการเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /THA ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


