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ข้อควรระวัง 

ขอ้ควรระวงัในการติดตั้งเคร่ืองชัง่ เพ่ือให้มัน่ใจว่าเคร่ืองชัง่จะท างานไดดี้ท่ีสุด กรุณาปฏิบติัตามค าแนะน าดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หา้ม! ถอดแยกสว่นประกอบของ

เคร่ืองชัง่ 

หา้ม! วางน า้หนกับนแท่นชัง่มาก 

กว่าพิกดัสงูสดุของเคร่ืองชัง่ 

ควร! ตอ่สายกราวเพ่ือใหก้ระแส 

ไฟฟ้าคงท่ี  

หากเกดิการช ารดุเสียหายกรณุา

ตดิตอ่ผูแ้ทนจ าหนา่ยเพื่อ 

ใหไ้ดรั้บการซ่อมบ ารงุ 

อย่างถกูวิธี 

การตอ่สายกราวจะชว่ยลดปัญหาที่เกดิ

จากกระแสไฟฟ้าไมค่งที่ หรือการถกู

ไฟชอ๊ต 

หา้ม! ถอดปลัก๊โดยดึงท่ีสายไฟ หา้ม! ติดตัง้ หรือใชง้านเคร่ืองชัง่

ใกลก้บั วัตถไุวไฟ หรือกา๊ซท่ีมี

ฤทธ์ิกดักรอ่น 

หา้ม! ท าน า้หกใสเ่คร่ืองชัง่ หรือ

ติดตัง้ในสถานท่ีท่ีมีความชื้นสงู 

แรงดงึที่สายอาจท าใหเ้กดิไฟชอ๊ต หรือไฟ

ไหม ้ เพื่อป้องกนัไฟชอ๊ต หรือการอ่านค่า

ผดิพลาด 

หลีกเลี่ยง! การติดตัง้เคร่ืองชัง่

ใกลแ้หลง่ก าเนิดความรอ้น หรือ

โดนแสงแดดโดยตรง 

เสียบปลัก๊ใหแ้นน่กบัเตา้รับบน

ผนงัเพ่ือป้องกนัไฟชอ๊ต 

ใช!้ Adaptor ท่ีเหมาะสมกับเคร่ือง

ชัง่ 

Adaptor ที่ไมถ่กูตอ้งอาจท าใหเ้คร่ืองชัง่

เสียหายได ้
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ข้อควรระวัง 
 

 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใชง้านกบักระแสไฟฟ้าท่ีเหมาะสม และเพ่ือให้เคร่ืองชัง่ท  างานอยา่งเต็มประสิทธิภาพ ควรเสียบปลัก๊

ท้ิงไว ้30 นาทีก่อนใชง้านเพ่ือเป็นการวอร์มเคร่ือง 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เพ่ือการแสดงผลท่ีถกูตอ้งอย่าง

สม า่เสมอ เคร่ืองชัง่ควรไดร้บั

การปรปัแตง่โดยผูแ้ทนจ าหนา่ย

เป็นระยะ 

หลีกเลี่ยง! แรงกระแทกท่ีเกิดกบั

เคร่ืองชัง่ เชน่การโยนของ 

ขณะเคลื่อนยา้ยใหจ้บัท่ีตวัเคร่ือง

ชัง่ หา้มจบัท่ีจานชัง่  

เก็บเคร่ืองชัง่ใหห่้างไกลจาก

อปุกรณท่ี์มีสนามแม ่เหล็กไฟฟ้า 

สถานท่ีติดตัง้ ควรมัน่คง มี

อณุหภมูิ และสภาวะแวดลอ้มคงท่ี 

ปรบัระดับของเคร่ืองโดยการปรบั

ท่ีขาปรบัทั้ง 4 ใหฟ้องอากาศอยู่

กึ่งกลางตวัวัดระดบั 

น าแบตเตอร่ีออกจากเคร่ืองชัง่ 

เมื่อไมใ่ชง้านเป็นเวลานาน เพราะ

การรัว่ไหลของแบตเตอร่ีเป็น

อนัตราย 

สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าอาจรบกวนการ

แสดงผลที่ถกูตอ้ง 
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ค าน า 

ขอบคุณมากส าหรับการซ้ือ CAS International Indicator ผลิตผลน้ีมีความโดดเด่นดว้ยประสิทธิภาพท่ียอดเยีย่มและ

คุณสมบติัท่ีดีเยีย่มผา่นการตรวจสอบท่ีเขม้งวดรวมถึงรายละเอียดของแต่ละส่วนภายใตก้ารควบคุมคุณภาพท่ีเขม้งวดของ

เรา CA อินดิเคเตอร์ (ซีรีย ์CI) เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีฟังกช์ัน่มากมายและอินเทอร์เฟซภายนอกท่ีหลากหลายซ่ึงถูกออกแบบมา

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษในดา้นอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายภายใตก้ารออกแบบท่ีแข็งแกร่งและสวยงาม 

นอกจากน้ียงัไดรั้บการออกแบบโปรแกรมท่ีใชง้านง่ายเพ่ือการใชง้านท่ีง่ายข้ึนของหัวอ่านโดยผูใ้ชท่ี้มีฟังกช์ัน่การแสดง

ขอ้ความในตวัเพ่ือช่วยให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจผลิตภณัฑ ์โปรดใชผ้ลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้งและใชฟั้งกช์ัน่อยา่งเพียงพอของ CI-200 ซี

รีส์ในขณะท่ีคุณอ่านคู่มือน้ีอยา่งละเอียดก่อนท่ีจะใช ้CI-200 ซีรีส์ 

1. คุณสมบัติ 

1.1. คุณสมบัติ 

เหมาะส าหรับเคร่ืองชัง่แบบ  platform, bench และระบบชัง่น ้ าหนกัต่างๆ 
ใชง้านง่าย 
การปรับเทียบแบบดิจิตอลท าไดง่้ายและรวดเร็ว (การตั้งค่าน ้ าหนกัอตัโนมติัในคร้ังเดียว) 
ฟังกช์ัน่การส ารองน ้าหนกั [เรียกคืนน ้าหนกัหลงัจากท่ี เปิด / ปิด เคร่ือง] 
ฟังกช์ัน่การตั้งค่าน ้ าหนกัหลายต าแหน่ง [การตั้งค่าน ้าหนกัอินพุต 5 จุด] 
 ฟังกช์ัน่โหมด Command [ฟังกช์ัน่ควบคุมผา่นPC - ขอ้มลูท่ีตอ้งการและการตั้งค่า] 
โหลดเซลล ์6 สาย [พ้ืนฐาน] / 4 สาย 
ล็อคปุ่มบนแผงดา้นหนา้ 
ฟังกช์ัน่การส่งออกขอ้ความของผูใ้ช ้
ฟังกช์ัน่สัญญาณออก Hi, Lo, Zero, OK (เฉพาะ LCD, SC) 
ฟังกช์ัน่ระบบ[นบัช้ิน, เปอร์เซ็น, สะสมค่า] (เฉพาะ LCD เท่านั้น) 
ฟังกช์ัน่ใชปุ่้มตวัเลขป้อนค่าน ้ าหนกัภาชนะ 
ฟังกช์ัน่ปรับเทียบแรงโนม้ถ่วง 

1.2. ฟังก์ช่ันหลกั 

รองรับการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพต่์าง ๆ [เช่น roll DEP & label DLP printer] 
สามารถตั้งค่าพิกดัน ้ าหนกั และค่าอ่านละเอียดไดอ้ยา่งอิสระ 
ฟังกช์ัน่กลบัจุดศนูย ์
ฟังกช์ัน่การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ภายใน 
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1.3. การแปลง Analog และ A/D 

แรงดันไฟฟ้าส าหรับโหลดเซล DC 5V (สูงสุด 350  8 การเช่ือมต่อ) 

ช่วงการเป็นศูนย์ 0 – 2 mV/V 

ความไวอนิพุต 
0.5 uV/D (OIML,)Ntep, KS 
0.5 uV/D (Non OIML,)Ntep, KS 

Non-straightness 0.01% Full Scale 

ความละเอยีดภายในของ A/D 1/520,000 

ความละเอยีดภายนอกของ A/D 
1/10,000 (NTEP, )OIML, KS 
1/20,000 (Non NTEP, )OIML, KS 
(เป็นไปไดด้ว้ยการใชเ้อาตพุ์ตท่ีเพียงพอท่ี 2mV / V L / C) 

ความเร็วการแปลง A/D สูงสุด 80 รอบ / วินาที 

การตั้งค่าน า้หนัก 
การสอบเทียบดิจิตอลเต็มรูปแบบ: SPACTM 
(ตั้งค่าน ้ าหนกัอตัโนมติัในคร้ังเดียว) 

1.4. จอแสดงผล 

จอแสดงน า้หนัก 
CI-200A 
CI-200S, CI-200SC 

LED (6 หลกั) 

CI-201A LCD (6 หลกั+สญัลกัษณ์) 

ขนาดตวัอกัษร 
CI-200A 25 มิลลิเมตร(ความสูง) 
CI-201A 24 มิลลิเมตร(ความสูง) 

สัญลกัษณ์ต า่กว่าจุดศูนย์ ‚-‚ เคร่ืองหมายลบ 
สัญลกัษณ์แสดงสถานะ ZERO, TARE, NET, STABLE, HOLD, UNIT(kg) 

1.5. General Specifications 

AC Adapter AC 100 – 240 V (DC 12V, 1.25A) 

ช่วงอุณหภูมใิช้งาน -10°C – 40°C 

ขนาด 
CI-200A, CI-201A 139 มม.(ส)x 206 มม.(ย)x 91.05 มม.(ก) 

CI-200S, CI-200SC 169.5 มม.(ส)x 250 มม.(ย)x 83 มม.(ก) 

น า้หนัก 
CI-200A, CI-201A ประมาณ 1.3 kg 

CI-200S, CI-200SC ประมาณ 1.5 kg 

1.6. การเช่ือมต่อ 

พืน้ฐาน COM1 (RS-232 เช่ือมต่อ Printer และ PC) 

ตวัเลอืก 
COM2 (RS-232 เช่ือมต่อ Printer และ Auxiliary Display) 
RS-485 เช่ือมต่อไดห้ลากหลาย 
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2. ขนาดและลกัษณะ 

2.1. โครงสร้างภายนอก (CI-200A, CI-201A) 
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(CI-200S, CI-200SC) 
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2.2. ลักษณะด้านหน้า 

CI-200A 

 

CI201A 
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1) การแสดงผลหลกั (จอแสดงน า้หนัก) 

1. แสดงค่าของน ้าหนกัรวม หรือน ้าหนกัสุทธิ 

2. แสดงขอ้ความความผดิพลาด ส าหรับความผดิปกติท่ีเกิดข้ึน หรือการตั้งค่าน ้ าหนกัผดิพลาด 

3. แสดงค่าสถานะส าหรับ โหมดการตั้งค่า 

2) การแสดงสถานะ 

LED Lamp LCD Status Display รายละเอยีด 

Stable  น ้าหนกัท่ีชัง่มีความเสถียร 

Net weight  น ้าหนกัท่ีแสดงในปัจจุบนัคือน ้าหนกัสุทธิ 

Zero point  น ้าหนกัในปัจจุบนัออยูท่ี่จุดศนูย ์

Hold  สถานะปัจจุบนัเป็นการคา้งค่าไว ้

  จะแสดงเม่ือแบตเตอร่ีเหลือนอ้ย(แบตเตอร่ีท่ีชาร์จไฟได)้ 

-  แสดงเม่ือน ้ าหนกัเกินขีดจ ากดับน 

-  แสดงเม่ือน ้ าหนกัอยูใ่นโซน Low limit โดยลกัษณะการเตือน
ข้ึนอยูก่บัการตั้งค่าใน F50 

-  น ้าหนกัมากกว่าขีดจ ากดัล่าง และนอ้ยกว่าขีดจ ากดับน 

Tare  สถานะปัจจุบนัอยูใ่นโหมดหักค่าภาชนะ 

Communication  สถานะปัจจุบนัอยูใ่นโหมดการเช่ือมต่อ 

-  น ้าหนกัปัจจุบนัเป็นค่าน ้ าหนกัสะสม 

-  ปัจจุบนัอยูใ่นโหมดการนบัช้ิน 

-  ปัจจุบนัอยูใ่นโหมดเปอร์เซ็นต์ 
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CI-200S 

 

CI-200SC 
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1) การแสดงผลหลกั (จอแสดงน า้หนัก) 

4. แสดงค่าของน ้าหนกัรวม หรือน ้าหนกัสุทธิ 

5. แสดงขอ้ความความผดิพลาด ส าหรับความผดิปกติท่ีเกิดข้ึน หรือการตั้งค่าน ้ าหนกัผดิพลาด 

6. แสดงค่าสถานะส าหรับ โหมดการตั้งค่า 

2) การแสดงสถานะ 

Stable การชัง่น ้ าหนกัอยูใ่นสถานะเสถียร 
Tare สถานะปัจจุบนัอยูใ่นโหมดการหักค่าภาชนะ 

Net weight น ้าหนกัท่ีแสดงปัจจุบนัเป็นน ้าหนกัสุทธิ 
Hold สถานะปัจจุบนัเป็นการคา้งค่าไว ้

Zero point น ้าหนกัในปัจจุบนัออยูท่ี่จุดศนูย ์
Communication สถานะปัจจุบนัอยูใ่นโหมดการเช่ือมต่อ 

Kg ปัจจุบนัหน่วยน ้าหนกัตั้งเป็น kg 
Lb ปัจจุบนัหน่วยน ้าหนกัตั้งเป็น lb 
Lack น ้าหนกันอ้ยกว่าค่าท่ีตั้งไว ้(SC เท่านั้น) 

Fixed Quantity น ้าหนกัอยูใ่นช่วงท่ีตั้งไว ้(SC เท่านั้น) 
Excess น ้าหนกัมากกว่าค่าท่ีตั้งไว ้(SC เท่านั้น) 
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3) ปุ่ มกด 

ปุ่มฟังกช์ัน่ 

 
บางฟังกช์ัน่คุณสามารถก าหนดไดต้ามตอ้งการ 
(ตั้งฟังกช์ัน่ท่ี F17 ในโหมดการตั้งค่าจึงจะท างาน) 

 
บางฟังกช์ัน่คุณสามารถก าหนดไดต้ามตอ้งการ 
(ตั้งฟังกช์ัน่ท่ี F18 ในโหมดการตั้งค่าจึงจะท างาน) 

 

ปุ่มตวัเลข 

 

*ป้อนค่าเลข 1 
*ตั้งค่าน ้ าหนกัท่ีแสดงใกลศ้นูยใ์ห้กลบัจุดศนูย ์
(สามารถเลือกช่วงการกลบัศนูยเ์ป็น 2%, 5%, 10%, 20%, 100%) 
*กดคา้งเพ่ือเขา้โหมดการทดสอบ 

 

*ป้อนค่าเลข 2 
*ในโหมดการหักค่าภาชนะ การกดปุ่มน้ีแต่ละคร้ังจะแสดงน ้าหนกัรวม และน ้าหนกั
สุทธิสลบักนั(ขณะแสดงน ้าหนกัสุทธิไฟ net weight ติด ขณะแสดงน ้าหนกัรวมไฟ 
net weight ดบั) 
*กดคา้งเพ่ือเขา้สู้โหมดการตั้งค่า 

 

*ป้อนค่าเลข 3 
*ใชเ้พ่ือหักค่าภาชนะ น ้าหนกัปัจจุบนัจะถูกบนัทึกเป็นค่าภาชนะเม่ือกดปุ่มน้ี 
*กดเม่ือไม่มีน ้ าหนกับนแท่นชัง่เพ่ือลบค่าภาชนะออก 
*กดคา้งเพ่ือเขา้สู่โหมดการเลือกระบบ (CI-201A เท่านั้น) 

 

*ป้อนค่าเลข 4 
*ตรวจสอบผลรวมยอ่ย(ผลรวมบางส่วน) 
*กดคา้งเพ่ือเขา้สู่โหมดตั้งค่าระบบชัง่น ้ าหนกั(CI-201A เท่านั้น) 

 
*ป้อนค่าเลข 5 
*ตรวจสอบยอดรวมทั้งหมด(ผลรวมทั้งหมด) 

 
*ป้อนค่าเลข 6 
*ตรวจสอบจ านวนการชัง่ 

 

*ป้อนค่าเลข 7 
*กดเพ่ือสั่งพิมพห์รือส่งขอ้มลู 
(รูปแบบการพิมพส์ามารถเปล่ียนในโหมดการตั้งค่า) 

 
*ป้อนค่าเลข 8 
*เพ่ือคา้งค่าไวแ้กไ้ขกรณีน ้าหนกัไม่น่ิง 

 
*ป้อนค่าเลข 9 
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*เพ่ือตรวจสอบความจุของแบตเตอร่ีท่ีเหลืออยู ่

 

*เพ่ือแกไ้ขการป้อนค่าผดิ 
*ใชป้้อนค่า จุดทศนิยม( . )ในโหมดการปรับเทียบ และโหมดการชัง่น ้ าหนกั 

 
*ป้อนค่าเลข 0 
*ใชเ้พ่ือลงทะเบียนหมายเลขรายการ(0 - 9) 

 

*ใชเ้พ่ือบนัทึกสถานะปัจจุบนั และออกจาก โหมดการตั้งค่า 
*ใชเ้พ่ือตรวจสอบน ้าหนกัปัจจุบนัในโหมดการนับช้ิน และโหมดเปอร์เซ็นต ์
(CI-201A เท่านั้น) 

 

ปุ่มท่ีใชคู้่กนั 

 
*ใชเ้พ่ือพิมพผ์ลรวมยอ่ย 

 *ใชเ้พ่ือพิมพผ์ลรวมทั้งหมด 

 

*ใชส้ าหรับปุ่ม tare 
*ใชเ้พ่ือตรวจสอบน ้าหนกัปัจจุบนัในโหมดการนับช้ิน และโหมดเปอร์เซ็นต ์
(CI-201A เท่านั้น) 
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2.3. ลักษณะด้านหลัง 

CI-200A, CI-201A 

 

SEALING 
(CAL S/W) 

ใชเ้พ่ือเขา้สู่การตั้งค่าน ้ าหนกั(การปรับเทียบ) 

POWER ใชส้ าหรับแหล่งจ่ายไฟ 
LOAD CELL พอร์ตเช่ือมต่อกบัโหลดเซลล ์

RS-232C พอร์ต Serial Com 1 และ Com 2 (เช่ือมต่อกบั PC และ เคร่ืองพิมพ ์

F/G 
เป็นเทอร์มินลัส าหรับการต่อลงดินเพ่ือปรับปรุงการรบกวนทางไฟฟ้า เม่ือมี
ความผดิปกติใด ๆ เกิดข้ึน (หากขั้วต่อสายดินของผลิตภณัฑไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อ
อาจท าให้เกิดความผดิพลาดได)้ 

 

  



CI-200  Ver.DGS-CI200-01 

หน้า 16 จาก 64 

 

CI-200S, CI-200SC 

 
 

SEALING 
(CAL S/W) 

ใชเ้พ่ือเขา้สู่การตั้งค่าน ้ าหนกั(การปรับเทียบ) 

POWER ใชส้ าหรับแหล่งจ่ายไฟ 

LOAD CELL พอร์ตเช่ือมต่อกบัโหลดเซลล ์
RS-232C พอร์ต Serial Com 1 และ Com 2 (เช่ือมต่อกบั PC และ เคร่ืองพิมพ ์

F/G 
เป็นเทอร์มินลัส าหรับการต่อลงดินเพ่ือปรับปรุงการรบกวนทางไฟฟ้า เม่ือมี
ความผดิปกติใด ๆ เกิดข้ึน (หากขั้วต่อสายดินของผลิตภณัฑไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อ
อาจท าให้เกิดความผดิพลาดได)้ 
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3. วธีิการติดตั้ง 

3.1. วิธีการเช่ือมต่อโหลดเซลล์ 

น าโหลดเซลลเ์ช่ือมต่อกบัพอร์ตเช่ือมต่อโหลดเซลลด์า้นหลงัหัวอ่าน ดงัรูปดา้นล่าง 

 
หมายเหตุ. เม่ือใชโ้หลดเซลล ์4 สายให้เช่ือมต่อ EXC + และ SEN + เขา้กบัขั้วแหล่งจ่ายไฟ + ในอินพุตของโหลดเซลลแ์ละ

เช่ือมต่อ EXC- และ SEN- เขา้กบัขั้วแหล่งจ่ายไฟ - ในอินพุตของโหลดเซลล ์

* ความสัมพนัธ์ระหว่างเอาตพุ์ตโหลดเซลลแ์ละความไวอินพุต 

ความไวอินพุตสูงสุด 0.2uV /digit หรือมากกว่า 

สมการต่อไปน้ีควรเป็นไปตามการออกแบบระบบ 

 
ตวัอยา่งเช่น :  จ านวนโหลดเซลล ์: 4 ตวั 

  พิกดัสูงสุดของโหลดเซลล:์ 500 Kg 

  เอาตพุ์ตของโหลดเซลล ์: 2mV/V 

  ค่าความละเอียด : 0.10 Kg 

  แรงดนัไฟฟ้าของโหลดเซลล ์: 10V (=10,000 mV) 

ค านวณตามสูตร : (10000 mV * 2 mV * 0.1 Kg)/(500Kg*4) = 1  0.2 uV 

ค่าท่ีค านวณมากกว่า 0.2 uV แสดงว่าระบบการชัง่น ้ าหนักน้ี สามารถใชไ้ด ้
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4. การปรับเทยีบ (Calibration) 
การปรับเทียบคือการตั้งค่าน ้ าหนกัท่ีแสดงให้ตรงกบัค่าน ้ าหนกัท่ีแทจ้ริง 

สามารเขา้สู่โหมดการปรับเทียบไดโ้ดย น า sealing ป้องกนัการปรับเทียบดา้นหลงัออก จากนั้นกด Cal S/W คา้งไวแ้ลว้เปิด

เคร่ือง และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติโดยการกดปุ่ม  คา้งไว ้

4.1. เมนูต้ังค่าน ้าหนัก (CAL1 – CAL9) 

CAL1 : พิกดัน ้ าหนกัสูงสุด 

CAL2 : ตั้งค่าจุดทศนิยม และค่าอ่านละเอียด 

CAL3 : การปรับเทียบน ้าหนกั 

 3-1. ตั้งค่าช่วงการปรับเทียบ กรณี ปรับเทียบหลายช่วง 

 3-2. ปรับเทียบจุดศนูย ์

 3-3. ตั้งค่าน ้ าหนกัปรับเทียบ 

 3-4. ปรับเทียบน ้าหนกั 

CAL7 : ปรับค่าแรงโน้มถ่วง 

CAL8 : ตั้งค่าจุดศนูย ์

CAL9 : องคป์ระกอบการปรับเทียบ 

CAL10: ตั้งค่า dual range 
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CAL1 

ฟังก์ช่ัน : ตั้งค่าพิกดัสูงสุด 
ช่วงของการตั้งค่า : 1 – 99,999 

ปุ่มท่ีใช ้ การแสดงผล ความหมาย 

 : บนัทึกค่าและไปยงัเมนูถดัไป 

 -  : ตั้งค่าท่ีตอ้งการเปล่ียน 

 : จบการตั้งค่า 

C= 10000 ค่าพิกดัสูงสุด= 10000kg 

C=      10 ค่าพิกดัสูงสุด= 10kg 

หมายเหตุ : มนัหมายถึงค่าน ้ าหนกัสูงสุดท่ีจะชัง่น ้ าหนกัโดยเคร่ืองชัง่ 

CAL2 

ฟังก์ช่ัน : ค่าอ่านละเอยีด และต าแหน่งทศนิยม 
ช่วงของการตั้งค่า : 0.001 – 9,999 

ปุ่มท่ีใช ้ การแสดงผล ความหมาย 

 : บนัทึกค่าและไปยงัเมนูถดัไป 

 -  : ตั้งค่าท่ีตอ้งการเปล่ียน 

 : ตั้งต าแหน่งทศนิยมและจบการ
ตั้งค่า 

d = 0.001 
d = 0.01 
d = 0.1 

d = 1 
d = 10 

ค่าอ่านละเอียด = 0.001kg 
ค่าอ่านละเอียด = 0.01kg 
ค่าอ่านละเอียด = 0.1kg 
ค่าอ่านละเอียด = 1kg 
ค่าอ่านละเอียด = 10kg 

หมายเหตุ1 : ในขณะตั้งค่าจุดทศนิยมกดปุ่ม  เพ่ือจบการตั้งค่า 

หมายเหตุ2 : ค่าความละเอียดภายนออกซ่ึงเป็นค่าจากการหารพิกดัสูงสุดดว้ยค่าอ่านละเอียด ตอ้งไม่เกิน 1/30,000 หากเกิน

ขอ้ความ Err 21 จะปรากฏข้ึน 

หมายเหตุ3 : ค่าความละเอียดท่ีตั้งนอกเหนือจาก 1, 2 และ 5 จะสแดงเป็น ‚ERR DIV‛ 
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CAL3 

CAL3-1 

ฟังก์ช่ัน : ตั้งค่าจ านวนช่วงการปรับเทยีบ 
ช่วงของการตั้งค่า : 1 – 5 

ปุ่มท่ีใช ้ การแสดงผล ความหมาย 

 : บนัทึกค่าและไปยงัเมนูถดัไป 

 -  : ตั้งค่าท่ีตอ้งการเปล่ียน 

 : จบการตั้งค่า 

STEP-1 ตั้งค่าการปรับเทียบ 1 ช่วง 
(CAL3-3 และ CAL3-4 ท าคร้ังเดียว) 

STEP-3 ตั้งค่าการปรับเทียบ 3 ช่วง 
(CAL3-3 และ CAL3-4 ท า 3 คร้ัง) 

STEP-5 ตั้งค่าการปรับเทียบ 5 ช่วง 
(CAL3-3 และ CAL3-4 ท า 5 คร้ัง) 

 ฟังกช์ัน่น้ีจะใชเ้ม่ือกราฟของเอาตพุ์ตท่ีแทจ้ริงของโหลดเซลลไ์ม่เป็นเส้นตรง การปรับเทียบโดยใชน้ ้ าหนกัหลายช่วง

จะช่วยแกไ้ขขอ้ผดิพลาดน้ีได ้

 

CAL3-2 

ฟังก์ช่ัน : ปรับเทยีบจุดศูนย์ 
ปุ่มท่ีใช ้ การแสดงผล ความหมาย 

 : บนัทึกค่าจุดศนูย ์

 : จบการตั้งค่า 

UnLoAd 
1234 
 - - - 

ท าแท่นชัง่ให้ว่างเปล่า และกด  
ค่าน ้ าหนกัปัจจุบนัจะแสดง  

รอจนน ้าหนกัเสถียร แลว้กด  
เคร่ืองจะท าการปรับเทียบจุดศนูย ์

หมายเหตุ1 : ถา้ปรับเทียบจุดศนูยโ์ดยไม่มีความผดิพลาดจะไปยงัการตั้งค่า CAL3-3 โดยไม่ตอ้งกดปุ่มใด 

หมายเหตุ2 : เม่ือค่าจุดศนูยน์อ้ยเกินไปจะแสดงขอ้ความ ‚ERR27‛ 

หมายเหตุ3 : เม่ือค่าจุดศนูยม์ากเกินไปจะแสดงขอ้ความ ‚ERR26‛ 
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CAL3-3 

ฟังก์ช่ัน : ตั้งค่าน า้หนักปรับเทยีบ 
ช่วงของการตั้งค่า : 1 – 99,999 

ปุ่มท่ีใช ้ การแสดงผล ความหมาย 

 : บนัทึกค่าและไปยงัเมนูถดัไป 

 -  : ตั้งค่าท่ีตอ้งการเปล่ียน 

 : จบการตั้งค่า 

LoAd 1 คร้ังท่ีปรับเทียบกรณีปรับเทียบหลายช่วง 

W=100.00 100.00 (หน่วย : kg หรือ Ton) 

W=100.00 0.10 (หน่วย : kg หรือ Ton) 

หมายเหตุ : ตั้งค่าน ้ าหนกัภายในช่วง 10% ~ 100% 

 แมว้่าน ้ าหนกัสูงสุด 100% เป็นค่าเร่ิมตน้ให้ป้อนน ้าหนกัท่ีตอ้งการอีกคร้ังหากน ้าหนกัแตกต่างจากค่าเร่ิมตน้ 

(หากน ้าหนกัเกินน ้าหนกัสูงสุดจะแสดง "ERR 23") 

หากน ้าหนกัเป็น 10% หรือนอ้ยกว่า "Err 20" จะปรากฏข้ึนและหากตั้งค่าการปรับเทียบเป็น 10% หรือนอ้ยกว่า

ความแม่นย  าของการชัง่น ้ าหนกัจะลดลง 

CAL3-4 

ฟังก์ช่ัน : ปรับเทยีบน า้หนัก 
ปุ่มท่ีใช ้ การแสดงผล ความหมาย 

 : บนัทึกค่าน ้ าหนกั 

 : จบการตั้งค่า 

LoAd 
1234 
 - - - 

วางน ้าหนกัตามท่ีตั้งค่าใน CAL3-3  
ค่าน ้ าหนกัปัจจุบนัจะแสดง รอจนน ้าหนกั

เสถียร แลว้กด  
เคร่ืองจะท าการปรับเทียบน ้าหนกั 

หมายเหตุ1 : CAL3-3 และ CAL3-4 จะตอ้งท าซ ้ าตามจ านวนคร้ังท่ีตั้งไวใ้น CAL3-1 และค่าน ้ าหนกัท่ีตั้งควรตั้งให้มากกว่า

คร้ังก่อนหนา้ 

หมายเหตุ2 : เม่ือค่าน ้ าหนกันอ้ยเกินไปจะแสดงขอ้ความ ‚ERR24‛ 

หมายเหตุ3 : เม่ือค่าน ้ าหนกัมากเกินไปจะแสดงขอ้ความ ‚ERR25‛ 

หมายเหตุ4 : หลงัจากปรับเทียบเสร็จส้ินกดปุ่ม  สองคร้ังเพ่ือกลบัไปยงัโหมดการใชง้านปกติ 
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CAL7 

ฟังก์ช่ัน : ตั้งค่าแรงโน้มถ่วง 
ปุ่มท่ีใช ้ การแสดงผล ความหมาย 

 : บนัทึกค่าและไปยงัเมนูถดัไป 

 -  : ตั้งค่าท่ีตอ้งการเปล่ียน 

 : จบการตั้งค่า 

G-CAL 
Gr-CAL 9.XXXX 

 

Gr-SET 9.XXXX 

เขา้สู่เมนูการตั้งค่าแรงโนม้ถ่วง 
 

ตั้งค่าแรงโนม้ถ่วงส าหรับสถานท่ีผลิต
เคร่ืองชัง่ 
 

ตั้งค่าแรงโนม้ถ่วงส าหรับสถานท่ีใชง้าน
เคร่ืองชัง่ 

หมายเหตุ : หากแรงโนม้ถ่วงของสถานท่ีผลิตตวัเคร่ืองชัง่แตกต่างจากสถานท่ีท่ีจะใชง้านสามารถท าไดโ้ดยใชฟั้งกช์ัน่น้ี 

CAL8 

ฟังก์ช่ัน : ปรับตั้งจุดศูนย์-ปรับเทยีบเมือ่เกดิความผดิพลาดจุดศูนย์ 
ปุ่มท่ีใช ้ การแสดงผล ความหมาย 

 : ปรับจุดศนูย ์

 : จบการตั้งค่า 

2-CAL 
1234 
 - - - 

ท าแท่นชัง่ให้ว่างเปล่า และกด  
ค่าน ้ าหนกัปัจจุบนัจะแสดง  

รอจนน ้าหนกัเสถียร แลว้กด  
เคร่ืองจะท าการปรับเทียบจุดศนูย ์

หมายเหตุ1 : ใชฟั้งกช์ัน่น้ีเม่ือกดกลบัศนูยไ์ม่ไดเ้น่ืองจากการช๊อคของโหลดเซลลช่์วงของการปรับศนูยคื์อ 0 – 2 mV/V 

หมายเหตุ2 : เม่ือค่าจุดศนูยน์อ้ยเกินไปจะแสดงขอ้ความ ‚ERR27‛ 

หมายเหตุ3 : เม่ือค่าจุดศนูยม์ากเกินไปจะแสดงขอ้ความ ‚ERR26‛ 

CAL9 

ฟังก์ช่ัน : องค์ประกอบการปรับเทยีบ 
ปุ่มท่ีใช ้ การแสดงผล ความหมาย 

 : บนัทึกค่าและไปยงัเมนูถดัไป 

 -  : ตั้งค่าท่ีตอ้งการเปล่ียน 

 : จบการตั้งค่า 

NOT USE 
FACtor 
12345 

ไม่สามารถใชไ้ดก้รณีปรับเทียบหลายช่วง 
 

เขา้สู่โหมดแกไ้ของคป์ระกอบ 

 

ค่าองคป์ระกอบปัจจุบนัจะปรากฏข้ึน 

หมายเหตุ 1 : เน่ืองจากเป็นฟังกช์ัน่ส าหรับตั้งค่าน ้ าหนกัโดยตอ้งวางน ้าหนกัผูใ้ชท้ัว่ไปไม่จ าเป็นตอ้งใชฟั้งกช์ัน่น้ี 

หมายเหตุ 2 : สามารถใชง้านไดเ้ม่ือตั้งค่าช่วงของการปรับเทียบหลายค่าใน CAL 4-1 เป็น 1 หากตั้งค่าช่วงของ CAL 4-1 

เป็น 2 หรือมากกว่าจะแสดง ‚NOT USE‛ 

หมายเหตุ 3 : ป้อนรหัสผา่นเพ่ือเขา้สู่โหมดแกไ้ของคป์ระกอบ 
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CAL10 

CAL10-1 

ฟังก์ช่ัน : ตั้งค่า Dual range 
ช่วงของการตั้งค่า : 0 – 1 

ปุ่มท่ีใช ้ การแสดงผล ความหมาย 

 : บนัทึกค่าและไปยงัเมนูถดัไป 

 -  : ตั้งค่าท่ีตอ้งการเปล่ียน 

 : จบการตั้งค่า 

DUAL-0 ปิดใชง้านฟังกช์ัน่ Dual range 

DUAL-1 เปิดใชง้านฟังกช์ัน่ Dual range 

หมายเหตุ  : ถา้ความละเอียดเป็น 1/10,000 หรือมากกว่า จะแสดงขอ้ความ ‚OVER‛ และกลบัไปยงัเมนู CAL 

 

CAL10-2 

ฟังก์ช่ัน : ตั้งค่า section ทีใ่ช้ส าหรับ Dual range 
ช่วงของการตั้งค่า : 0 – 99999 

ปุ่มท่ีใช ้ การแสดงผล ความหมาย 

 : บนัทึกค่าและไปยงัเมนูถดัไป 

 -  : ตั้งค่าท่ีตอ้งการเปล่ียน 

 : จบการตั้งค่า 

M  1000 
M  5000 
M10000 

ใชก้บั Dual range นอ้ยกว่า 1,000kg 
 

ใชก้บั Dual range นอ้ยกว่า 5,000kg 
 

ใชก้บั Dual range นอ้ยกว่า 10,000kg 

หมายเหตุ : หากค่าท่ีป้อนมากกว่าค่าสูงสุดขอ้ความ "ERR SET" จะปรากฏข้ึนและกลบัสู่เมนู CAL 
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4.2. วิธีปิดผนึกหัวอ่าน (Sealing) 

หลงัจากด าเนินการปรับเทียบแลว้ให้ท  าตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ขนัน็อตท่ีสวิตช ์CAL ให้แน่น 

2. เช่ือมต่อลวดปิดผนึกตามท่ีแสดงในภาพ 

3. บีบตะกัว่ปิดผนึกตามท่ีแสดงในภาพ 
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5. โหมดการตั้งค่า 

5.1. วิธีเข้าสู่โหมดการต้ังค่า 

กดปุ่ม  คา้งไวแ้ลว้เปิดเคร่ืองเพ่ือเร่ิมโหมดการตั้งค่า หรือ กดปุ่ม  คา้งไวป้ระมาณ 3 วินาทีเพ่ือเปล่ียนจากโหมด

อ่ืน และหลงัจากตั้งค่าในโหมดการตั้งค่าเสร็จแลว้กดปุ่ม  คา้งไว ้

5.2. ปุ่ มที่ใช้ในโหมดการต้ังค่า 

 -  : ใชเ้พ่ือเปล่ียนการตั้งค่าท่ีตอ้งการ  : บนัทึกการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าและไปยงัเมนูถดัไป 

  : ยกเลิกค่าท่ีตั้งและไปยงัเมนูถดัไป 

5.3. รายการเมนูการต้ังค่า (F00-F99) 

ฟังกช์ัน่พ้ืนฐาน 
F01      - เปล่ียนวนัท่ี 
F02      - เปล่ียนเวลา 
F03    (00) ปิดเคร่ืองอตัโนมติั 
F04    (10) ความเร็วการแปลง A/D 
F05    (10) ตวักรอง Digital 
F06    (00) ตวักรองการสั่นสะเทือน 
F07    (02) เง่ือนไขการตรวจจบัการเคล่ือนไหว 
F08    (02) การกลบัศนูยอ์ตัโนมติั(Zero Tracking) 
F09    (00) ส ารองค่าน ้ าหนกั(Weight Backup) 
F10    (00) รูปแบบการคา้งค่า(Hold Type) 
F12    (00) ช่วงการคา้งค่าอตัโนมติั(Hold range) 
F13    (10) ช่วงการกลบัศนูย(์Zero Range) 
F14    (01) การใชปุ่้ม Zero และปุ่ม Tare 
F16    (00) ล๊อคปุ่มกด 
F17    (00) ตั้งค่าปุ่ม  
F18    (00) ตั้งค่าปุ่ม  
F19    (00) ตั้งหน่วยน ้าหนกั 
F21    (10) ตั้งค่าช่วงศนูยเ์ร่ิมตน้ 
F23    (09) ตั้งค่าการตรวจสอบน ้าหนกัมากเกินไป 
F24    (00) ตั้งค่าลกัษณะการท างานของ Backlight (LCD) 
F25    (03) ตั้งค่าความสว่าง LED หรือความสว่างของ Backlight 
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ฟังกช์ัน่การเช่ือมต่อ RS-232 
F26    (00) ID เคร่ือง 
F27    (00) Parity Bit 
F28    (04) COM1 Baud Rate 
F29    (00) COM1 การใชง้าน 
F30    (00) COM1 รูปแบบการส่งขอ้มลู 
F31    (00) COM1 โหมดการส่งขอ้มลู 
F32    (04) COM2 Baud Rate 
F33    (01) COM2 การใชง้าน 
F34    (00) COM2 รูปแบบการส่งขอ้มลู 
F35    (00) COM2 โหมดการส่งขอ้มลู 

ฟังกช์ัน่การพิมพ ์
F40    (02) ตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ใช ้
F41    (00) ตั้งค่ารูปแบบการพิมพ ์
F42    (00) การพิมพอ์ตัโนมติั 
F43    (01) Print Line Feed 
F44      - User Print Message Input 
F45    (01) Print Output 
F47    (01) Data Initialization after Summation Print 
F48    (01) Print Item Number 

ฟังกช์ัน่การตรวจสอบน ้าหนกั 
F50    (00) โหมดการตรวจสอบ 
F51    (00) เปิด/ปิด เสียงเตือน 

ค่าเร่ิมตน้โหมดการตั้งค่า 
F90     เปล่ียนพาสเวิร์ด 
F99       - ตั้งค่าในโหมดการตั้งค่าให้กลบัเป็นค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน 

หมายเหตุ : หมายเลขในวงเล็บ (  ) เป็นค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน 
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5.3.1. ฟังก์ช่ันพืน้ฐาน 

F01 

ฟังก์ช่ัน เปลีย่นวนัที่ 
ใชปุ่้มตวัเลข
ป้อนขอ้มลู 

จอแสดงผล ความหมาย 
02.01.10 วนัท่ี 10 เดือน มกราคม ปี ค.ศ. 2002 

F02 

ฟังก์ช่ัน เปลีย่นเวลา 
ใชปุ่้มตวัเลข
ป้อนขอ้มลู 

จอแสดงผล ความหมาย 
11.30.10 11 นาฬิกา 30 นาที 10 วินาที 

F03 

ฟังก์ช่ัน ปิดเคร่ืองอตัโนมตัิ 

ช่วงการตั้งค่า 
(00 – 30) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F03.00 ไม่ใชฟั้งกช์ัน่น้ี 
F03.10 ปิดเคร่ืองอตัโนมติัหลงัจาก 10 นาที ในโหมดชัง่น ้ าหนกั 
F03.30 ปิดเคร่ืองอตัโนมติัหลงัจาก 30 นาที ในโหมดชัง่น ้ าหนกั 

หมายเหตุ :  เคร่ืองจะปิดอตัโนมติัหากน ้าหนกัอยูท่ี่จุดศนูยจ์นครบตามเวลาท่ีตั้งไว ้

F04 

ฟังก์ช่ัน ความเร็วการแปลง A/D 

ช่วงการตั้งค่า 
(00 – 99) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F04.10 10 รอบ/วินาที 
F03.20 20 รอบ/วินาที 
F03.80 80 รอบ/วินาที 

F05 

ฟังก์ช่ัน ตวักรอง digital 

ช่วงการตั้งค่า 
(00 – 50) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F05.10 แสดงค่าเฉล่ียส าหรับ No.10 
F05.30 แสดงค่าเฉล่ียส าหรับ No.30 
F05.50 แสดงค่าเฉล่ียส าหรับ No.50 
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F06 

ฟังก์ช่ัน ตวักรองการส่ันสะเทอืน 

ช่วงการตั้งค่า 
(00 – 99) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F06.00 ไม่ใชฟั้งกช์ัน่น้ี 
F06.10 ตวักรองการสั่นสะเทือน  5 เท่าของค่าอ่านละเอียด (0.5d * 10) 
F06.99 ตวักรองการสั่นสะเทือน  49.5 เท่าของค่าอ่านละเอียด (0.5d * 99) 

หมายเหตุ1:ใชก้บัสถานท่ีท่ีมีการสั่นสะเทือนอยา่งรุนแรง(ความเร็วในการแสดงผลจะชา้ลงเม่ือใชต้วักรองการสัน่สะเทือน) 

หมายเหตุ2:ควรปรับให้เหมาะสมกบัสถานท่ีใชง้าน ความเร็วของการเปล่ียนแปลงน ้าหนกัใน F04 จะลดลงเลก็นอ้ย 

F07 

ฟังก์ช่ัน เงื่อนไขการตรวจจับการเคลือ่นไหว 

ช่วงการตั้งค่า 
(1 – 99) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F07. 1 ไฟ 'เสถียร' จะสว่างข้ึนหากน ้าหนกัเปล่ียนแปลงไม่เกิน 0.5d 
F07. 2 ไฟ 'เสถียร' จะสว่างข้ึนหากน ้าหนกัเปล่ียนแปลงไม่เกิน 1d 
F07.10 ไฟ 'เสถียร' จะสว่างข้ึนหากน ้าหนกัเปล่ียนแปลงไม่เกิน 5d 

F08 

ฟังก์ช่ัน การกลบัศูนย์อตัโนมตั(ิZero Tracking) 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 – 9) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F08. 0 ไม่ใชฟั้งกช์ัน่น้ี 
F08. 1 ถา้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ๆไม่เกิน 0.5d จะดึงกลบัศนูย ์
F08. 2 ถา้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ๆไม่เกิน 1.0d จะดึงกลบัศนูย ์
F08. 9 ถา้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ๆไม่เกิน 4.5d จะดึงกลบัศนูย ์

หมายเหตุ : ฟังกช์ัน่น้ีจะดึงกลบัศนูยโ์ดยอตัโนมติัหากน ้ าหนกัท่ีจุดศนูยเ์ปล่ียนแปลงไม่เกินค่าท่ีตั้งไวภ้ายในเวลาท่ีก าหนด 

ตวัอยา่ง) หากตั้งค่า F08 เป็น "4" เม่ือพิกดัสูงสุดคือ 120.0 kg และค่าอ่านละเอียดตั้งไวท่ี้ 0.05 kg 
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F09 

ฟังก์ช่ัน ส ารองค่าน า้หนัก(Weight Backup) 

ช่วงการตั้งค่า 
(0, 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F09. 0 ไม่ใชง้านฟังกช์ัน่น้ี 
F09. 1 ใชก้ารส ารองค่าน ้ าหนกั 

หมายเหตุ : เม่ือใชก้ารส ารองค่าน ้ าหนกั เคร่ืองจะจดจ าค่าศนูย ์แมใ้นระหว่างการดบัหรือเม่ือปิดเคร่ืองค่าน ้ าหนกัจะปรากฏ

ข้ึนหากมีวตัถุใด ๆ บนแท่นชัง่เม่ือเปิดเคร่ือง 

หากถาดชัง่น ้ าหนกัว่างเปล่าให้กดปุ่ม "ZERO" เพ่ือจดจ าค่าศนูยอี์กคร้ัง 

F10 

ฟังก์ช่ัน รูปแบบการค้างค่า(Hold Type) 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 – 3) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F10. 0 คา้งปกติ : ค านวณค่าเฉล่ียของค่าน ้ าหนกัท่ีไม่เสถียร 
F10. 1 คา้งค่าสูง : ค านวณจากค่าสูงสุดของค่าน ้ าหนกัท่ีไม่เสถียร 
F10. 2 สุ่มค่าคา้ง : ค านวณจากการสุ่มค่าของค่าน ้ าหนกัท่ีไม่เสถียร 
F10. 3 คา้งค่าอตัโนมติั : ค านวณอตัโนมติัค่าเฉล่ียของน ้าหนกัท่ีไม่เสถียร 

หมายเหตุ 1 : หากน ้าหนกัเกินพิกดั หรือเป็นศนูย ์การคา้งค่าจะถูกยกเลิกอตัโนมติั 

หมายเหตุ2 : ใชก้ารคา้งค่าอตัโนมติัเม่ือชัง่น ้ าหนกัสัตวห์รือส่ิงท่ีขยบัได ้

 F12 

ฟังก์ช่ัน ช่วงการค้างค่าอตัโนมตั(ิHold range) 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 – 99) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F12.09 ช่วงการคา้งค่าอตัโนมติั 9d 
F12.99 ช่วงการคา้งค่าอตัโนมติั 99d 

F13 

ฟังก์ช่ัน ช่วงการกลบัศูนย์(Zero Range) 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 – 99) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F13. 2 สามารถกดปุ่ม Zero ไดใ้นช่วงน ้าหนกัไม่เกิน 2% ของพิกดัสูงสุด 
F13.10 สามารถกดปุ่ม Zero ไดใ้นช่วงน ้าหนกัไม่เกิน 10% ของพิกดัสูงสุด 
F13.99 สามารถกดปุ่ม Zero ไดใ้นช่วงน ้าหนกัไม่เกิน 99% ของพิกดัสูงสุด 

หมายเหตุ : ระวงั!โหลดเซลลอ์าจเสียหายไดห้ากคุณตั้งค่าเป็น F13 = 10% หรือมากกว่า 

  



CI-200  Ver.DGS-CI200-01 

หน้า 30 จาก 64 

 

F14 

ฟังก์ช่ัน การใช้ปุ่ม Zero และปุ่ม Tare 

ช่วงการตั้งค่า 
(0, 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F14. 0 ใชไ้ดต้ลอด 
F14. 1 ใชไ้ดเ้ม่ือน ้ าหนกัเสถียร 

F16 

ฟังก์ช่ัน ล๊อคปุ่มกด 

ช่วงการตั้งค่า 
(0, 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F16. 0 ปลดล๊อคปุ่มดา้นหนา้ 
F16. 1 ล๊อคปุ่มดา้นหนา้ 

หมายเหตุ : ถา้ตั้งค่าเป็น 1, ปุ่มฟังกช์ัน่บางปุ่มดา้นหนา้จะใชไ้ม่ได ้

      (เช่น Print, Hold, Tare, Step, Subtotal, Grand total, Weighing count, Item number, Setup เป็นตน้) 

F17 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าปุ่ม F1 
ช่วงการตั้งค่า 

(0 - 15) 
จอแสดงผล ความหมาย 

F17.XX ก าหนดการท างานของปุ่ม F1 ตามรหัสในตารางท่ี1 

F18 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าปุ่ม F2 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 15) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F18.XX ก าหนดการท างานของปุ่ม F2 ตามรหัสในตารางท่ี1 

ตารางท่ี1 > ตารางรหัสปุ่มฟังกช์ัน่ 
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F19 

ฟังก์ช่ัน ตั้งหน่วยน า้หนัก 

ช่วงการตั้งค่า 
(0, 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F19. 0 หน่วยน ้าหนกัเป็น ‚kg‛ 
F19. 1 หน่วยน ้าหนกัเป็น ‚lb‛ 

F21 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าช่วงศูนย์เร่ิมต้น 

ช่วงการตั้งค่า 
(02 - 20) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F21.02 ค่าศนูยเ์ร่ิมตน้สูงถึง 2% ของพิกดัสูงสุด 
F21.10 ค่าศนูยเ์ร่ิมตน้สูงถึง 10% ของพิกดัสูงสุด 
F21.20 ค่าศนูยเ์ร่ิมตน้สูงถึง 20% ของพิกดัสูงสุด 

หมายเหตุ : โปรดปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเน่ืองจากการตั้งค่าเป็น 10 หรือมากกว่าอาจมีผลต่อโหลดเซลลอ์ยา่งมาก 

F23 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าการตรวจสอบน า้หนักมากเกนิไป 

ช่วงการตั้งค่า 
(00 - 99) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F23.09 น ้าหนกัมากเกินไปจากน ้าหนกัสูงสุด +9 d 
F23.99 น ้าหนกัมากเกินไปจากน ้าหนกัสูงสุด +99 d 

F24(CI-201A) 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าลกัษณะการท างานของ Backlight (LCD) 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 5) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F24. 0 ปิดการใชง้าน Backlight 
F24. 1 เปิดเม่ือกดปุ่มใดๆ 
F24. 2 เปิดเม่ือมีการเปล่ียนแปลงน ้าหนกั 
F24. 3 เปิดเม่ือน ้ าหนกัเสถียรหลงัจากเปล่ียนแปลงน ้าหนกั 
F24. 4 เปิดเม่ือกดปุ่มใดๆหรือมีการเปล่ียนแปลงน ้าหนกั 
F24. 5 เปิดตลอดเวลา 

หมายเหตุ : ถึงแมว้่าจะตั้งค่าเป็น 5 ก็ยงัสามารถปิด Backlight ไดโ้ดยกดปุ่ม power หน่ึงคร้ัง 
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F25 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าความสว่าง LED หรือความสว่างของ Backlight 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 7) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F25. 1 ตั้งความสว่าง 10% 
F25. 2 ตั้งความสว่าง 30% 
F25. 3 ตั้งความสว่าง 50% 
F25. 4 ตั้งความสว่าง 60% 
F25. 5 ตั้งความสว่าง 70% 
F25. 6 ตั้งความสว่าง 90% 
F25. 7 ตั้งความสว่าง 100% 

หมายเหตุ : หากตั้งเป็นค่าอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ีฟังกช์ัน่จะถูกตั้งค่าเป็น ‚3‛ 

  



CI-200  Ver.DGS-CI200-01 

หน้า 33 จาก 64 

 

5.3.2. ฟังก์ช่ันการเช่ือมต่อ RS-232(Serial Communication) 

F26 

ฟังก์ช่ัน ID เคร่ือง 

ช่วงการตั้งค่า 
(00 - 99) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F26.00 ID 00 
F26.99 ID 99 

หมายเหตุ : ฟังกช์ัน่น้ีช่วยให้สามารถใช ้ID เคร่ืองเฉพาะในโหมดค าสั่ง (command mode) 

F27 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่า Parity Bit – RS232C และ PRT 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 2) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F27. 0 Data bit : 8, stop bit : 1, parity bit : none 
F27. 1 Data bit : 7, stop bit : 1, parity bit : even number 
F27. 2 Data bit : 7, stop bit : 1, parity bit : odd number 

หมายเหตุ : F26 และ F27 ใชก้บัการเช่ือมต่อแบบอนุกรมทั้ง 2 ชุด (RS23C และ PRT) 

ฟังก์ช่ันการเช่ือมต่อ COM1 

F28 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่า Baud Rate COM1 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 8) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F28. 0 600 bps 
F28. 1 1200 bps 
F28. 2 2400 bps 
F28. 3 4800 bps 
F28. 4 9600 bps 
F28. 5 19200 bps 
F28. 6 38400 bps 
F28. 7 57600 bps 
F28. 8 115200 bps 
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F29 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าการใช้งาน COM1 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F29. 0 เช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ ์
F29. 1 เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ หรือ จอแสดงผลแยก 

หมายเหตุ : ถา้ตั้งค่า F29:0 และ F33:0 จะแสดง ‚ERR-Set‛ และไม่สามารถสั่งพิมพไ์ด ้

F30 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่ารูปแบบการส่งข้อมูล COM1 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 2) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F30. 0 22 bytes for CA 
F30. 1 10 bytes for CA 
F30. 2 18 bytes for AND 

F31 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าโหมดการส่งข้อมูล COM1 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 4) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F31. 0 ไม่มีขอ้มลูออก 
F31. 1 ส่งขอ้มลูไม่ว่าเคร่ืองเสถียรหรือไม่(โหมดส่งตลอด) 
F31. 2 ส่งหน่ึงคร้ังหลงัจากเคร่ืองเสถียร 

F31. 3 
ส่งเฉพาะเม่ือมีการร้องขอขอ้มลู 
* สัญญาณค าขอขอ้มลู: ID เคร่ือง (F26) _ 1 ไบตก์ารส่ือสาร 
(ขอ้มลูตามค าขอ: 1 = 0x01, 10 = 0x0A) 

F31. 4 ตอบสนองต่อการร้องขอขอ้มลู – ในโหมดค าสั่ง (command mode) 

หมายเหตุ : ตั้งค่า F31 เป็น 1 หรือมากกว่าถา้ใชง้านโหมดการพิมพ ์
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ตารางที่2 > ตารางโหมดค าส่ัง (Command Mode Table) 

 
หมายเหตุ : (D : 0x44, dd:00~99, K:0x4B , Z:0x5A , CR : 0×0D, LF: 0×0A) 

     dd = ID เคร่ือง (2byte), CR = 0×0D, LF: 0×0A 

     ตวัอยา่ง) ถา้รหัสเคร่ืองเป็น 10, dd จะส่งเป็น 0x31 and 0x30. 

     ตวัอยา่ง) ถา้คุณตอ้งการส่งค าสั่งด าเนินการปุ่ม Zero เม่ือID เคร่ืองเป็น 11 หวัอ่านจะด าเนินการกลบัจุดศนูยถ์า้

ส่งรหัสฐาน 16 เป็น ‚44 31 31 4 5A 0D 0A‛ 

ตารางที่ 3 > ตารางโหมดค าส่ัง NT-200 
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Read 

 
หมายเหตุ : ID เคร่ืองเป็นค่าฐาน 16 และค าสั่ง(Command) เป็นค่า ASCII 

ตวัอยา่ง) ถา้ ID เคร่ืองเป็น 13 ผูใ้ชต้อ้งการทราบค่าน ้ าหนกัปัจจุบนั(WT) 

0x0d 0x57 0x54 0x0d 0x0a 

Write 

 

Format for Device ID Change 

 
 

ฟังก์ช่ันการเช่ือมต่อ COM2 

F32 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่า Baud Rate COM2 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 8) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F32. 0 600 bps 
F32. 1 1200 bps 
F32. 2 2400 bps 
F32. 3 4800 bps 
F32. 4 9600 bps 
F32. 5 19200 bps 
F32. 6 38400 bps 
F32. 7 57600 bps 
F32. 8 115200 bps 
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F33 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าการใช้งาน COM2 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F33. 0 เช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ ์
F33. 1 เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ หรือ จอแสดงผลแยก 

หมายเหตุ : ถา้ตั้งค่า F29:0 และ F33:0 จะแสดง ‚ERR-Set‛ และไม่สามารถสั่งพิมพไ์ด ้

      COM1 และ COM2 ไม่สามารถใชเ้ช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพพ์ร้อมกนัได้ 

F34 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่ารูปแบบการส่งข้อมูล COM2 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 2) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F34. 0 22 bytes for CA 
F34. 1 10 bytes for CA 
F34. 2 18 bytes for AND 

F35 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าโหมดการส่งข้อมูล COM2 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 2) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F35. 0 ไม่มีขอ้มลูออก 
F35. 1 ส่งขอ้มลูไม่ว่าเคร่ืองเสถียรหรือไม่(โหมดส่งตลอด) 
F35. 2 ส่งหน่ึงคร้ังหลงัจากเคร่ืองเสถียร 

หมายเหตุ : ตั้งค่า F35 เป็น 1 หรือมากกว่าถา้ใชง้านโหมดการพิมพ ์
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5.3.3. ฟังก์ช่ันการพิมพ์ 

F40 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์ทีใ่ช้ 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 2) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F40. 0 ไม่ใช ้
F40. 1 DLP(Label Printer) 
F40. 2 DEP(Roll Printer) 

F41 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 2) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F41. 0 ตั้งรูปแบบการพิมพท่ี์ 0 
F41. 1 ตั้งรูปแบบการพิมพท่ี์ 1 
F41. 2 ตั้งรูปแบบการพิมพท่ี์ 2 

F42 

ฟังก์ช่ัน การพิมพ์อตัโนมตั ิ

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F42. 0 กดพิมพด์ว้ยตวัเอง 
F42. 1 พิมพอ์ตัโนมติั 

หมายเหตุ : ถา้ตั้งค่า F42 เป็น 1 จะพิมพเ์ม่ือน ้ าหนกัเสถียรโดยไม่ตอ้งกดพิมพ ์

F43 

ฟังก์ช่ัน Print Line Feed 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 9) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F43. 1 1 Line feed 
F43. 9 9 Line feed 
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[ รูปแบบการพิมพ์ที่ 0 ]     [ รูปแบบการพิมพ์ที่ 1 ] 

    

[ รูปแบบการพิมพ์ที่ 2 ] 

 
หมายเหตุ 1 : ถา้ปิดและเปิดเคร่ืองใหม่ ล  าดบัท่ีชัง่ และผลรวม จะกลบัไปเร่ิมตน้ใหม่ คือ 0001 

หมายเหตุ 2 : หมายเลขสินคา้ (ID_XX) ข้ึนอยูก่บัการตั้งค่าใน F48 

หมายเหตุ 3 : หมายเลขล าดบัส าหรับการพิมพอ์ยูใ่นช่วง 1 – 9999 

[ รูปแบบการพิมพ์ผลรวม ] 

 
หมายเหตุ 1 : เม่ือใช ้label printer (DLP-50) ไม่รองรับฟังกช์ัน่ผลรวมยอ่ย และผลรวมทั้งหมด จะแสดง Err-12 

หมายเหตุ 2 : หลงัจากการรวมขอ้มลูจะถูกเก็บรักษาหรือเร่ิมตน้ใหม่ข้ึนอยูก่บัค่าท่ีตั้งไวใ้น F47 
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 CAS DLP Protocol 

 
น ้าหนกั, จ  านวนนบั และ ค่าเปอร์เซ็นต ์ไม่สามารถพิมพพ์ร้อมกนัได ้

 User’s Output Message Protocol 

 
ความยาวสูงสุดคือ 40 ไบต ์ควรใส่ 0xFF ในไบตสุ์ดทา้ย 

F44 

ฟังก์ช่ัน Enter the user output message 

ช่วงการตั้งค่า 
(32 - 255) 

จอแสดงผล ความหมาย 
12 – 065 ก าหนดอกัขระ "A" เทียบเท่ากบัรหัส ASCII 65 ในขอ้มลูท่ี 12 
00 – 032 หากตอ้งการพิมพเ์น้ือหาท่ีเพ่ิมเขา้มาให้ก  าหนดรหัส ASCII 32 ใน

ขอ้มลูท่ี  0 
18 – 255 จะตอ้งมีขอ้มลูปิดทา้ยโดยการก าหนดรหัส ASCII 255 ถดัจาก

ขอ้มลูสุดทา้ย 

หมายเหตุ 1. ฟังกช์ัน่น้ีจะเพ่ิมส่ิงท่ีจะเขียนลงในรูปแบบการพิมพ ์(เช่น: ช่ือ บริษทั หมายเลขโทรศพัท)์ 

หมายเหตุ 2. พิกดัท่ีสามารถก าหนดไดมี้ช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 71 ซ่ึงขอ้มลูท่ี 0 ก  าหนดว่าจะพิมพเ์น้ือหาท่ีเพ่ิมเขา้มาหรือไม่ 

(032: พิมพ,์  ค่าอ่ืนๆ : ไม่พิมพ)์ ดงันั้นเน้ือหาท่ีพิมพจ์ริงจะรวมเน้ือหาจากขอ้มลูท่ี 1 ถึงขอ้มลูจริงก่อน

ส่วนท่ีมีการก าหนดขอ้มลู 255 

หมายเหตุ 3 หากคุณตอ้งการเพ่ิมช่ือ บริษทั ‚ CAS‛ ในรูปแบบการพิมพท่ี์มีอยูคุ่ณอาจก าหนดดงัน้ี 

P00-032 (รหัส ASCII 32: ขอ้มลูเร่ิมตน้), 

P01-067 (รหัส ASCII 67: อกัขระ C) 

P02-065 (รหัส ASCII 65: ตวัอกัษร A) 

P03-083 (รหัส ASCII 83: ตวัละคร S) 

P04-255 (รหัส ASCII 255: ขอ้มลูส้ินสุด) 
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F45 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าเอาต์พุตการพิมพ์ 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F45. 0 พิมพไ์ม่ว่าเคร่ืองจะเสถียรหรือไม่ 
F45. 1 พิมพเ์ม่ือน ้ าหนกัเสถียร 

F47 

ฟังก์ช่ัน ข้อมูลเร่ิมต้นหลงัจากพิมพ์ผลรวม 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F47. 0 รักษาขอ้มลูเดิมไว ้
F47. 1 กลบัเป็นขอ้มลูเร่ิมตน้ 

F48 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าการพิมพ์หมายเลขสินค้า 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F48. 0 ไม่พิมพห์มายเลขสินคา้ 
F48. 1 พิมพห์มายเลขสินคา้ 
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5.3.4. ฟังก์ช่ันการตรวจสอบน ้าหนัก 

F50 

ฟังก์ช่ัน เลอืกโหมดการตรวจสอบน า้หนัก(LCD,SC เท่านั้น) 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 2) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F50. 0 ไม่ใชง้าน 
F50. 1 ใชง้านโหมด checker 
F50. 2 ใชง้านโหมด limit 

[โหมด CHECKER] 

 
หมายเหตุ 1. เอาทพุ์ททั้งหมดจะถูกสร้างข้ึนโดยไม่ค านึงถึงสถานะความเสถียรของน ้าหนกั 

[โหมด LIMIT] 

 
หมายเหตุ 1. สัญญาณ OK จะแสดงเม่ือน ้ าหนกัเสถียรเท่านั้น 

F51 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าเสียงเตอืนในฟังก์ช่ันการตรวจสอบ(LCD,SC เท่านั้น) 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F51. 0 ไม่พิมพห์มายเลขสินคา้ 
F51. 1 พิมพห์มายเลขสินคา้ 

 



CI-200  Ver.DGS-CI200-01 

หน้า 43 จาก 64 

 

5.3.5. ฟังก์ช่ันอื่นๆ 

F90 

ฟังก์ช่ัน เปลีย่นรหัสผ่าน 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
F98. 0 ไม่เปล่ียนรหัสผา่น 
F98. 1 เปล่ียนรหัสผา่น 

เปล่ียน
รหัสผา่น 

_ _ _ _ 
ป้อนรหัสผา่นปัจจุบนัดว้ยปุ่มตวัเลข 

Good 
_ _ _ _ 

ป้อนรหัสผา่นใหม่ 
PASS 
_ _ _ _ 

ป้อนรหัสผา่นใหม่อีกคร้ัง 
Change 

F99 

ฟังก์ช่ัน ตั้งค่าโรงงาน(Set default) 

ช่วงการตั้งค่า 
(0 - 1) 

จอแสดงผล ความหมาย 
0 ไม่ตั้งค่าโรงงาน 
1 คืนการตั้งค่าโรงงาน 

หมายเหตุ 1. เพ่ือตั้งค่าเป็นเช่นเดียวกบัค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน ให้กดปุ่ม  หลงัจากตั้งค่า F99 เป็น 1 
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6. โหมดทดสอบ(Test Mode) 

6.1. วิธีเข้าสู่โหมดทดสอบ 

เขา้สู่โหมดการทดสออบโดยกดปุ่ม  คา้งไวข้ณะเปิดเคร่ือง 

จากนั้นกดปุ่มตวัเลขเพ่ือเลือกเมนูทดสอบท่ีตอ้งการ 

หากตอ้งการกลบัสู้โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ ให้กดปุ่ม  คา้งไว ้

6.2. เมนูโหมดทดสอบ(TEST1 – TEST10) 

Test 1: ทดสอบปุ่มกด 

Test 2: ทดสอบจอแสดงผล 

Test 3: ทดสอบโหลดเซลลแ์ละการแปลง A/D 

Test 4: ทดสอบการเช่ือมต่อ RS-232(COM1, COM2) 

Test 5: ทดสอบการพิมพ ์

Test 8: ทดสอบ EEPROM 

Test 9: ทดสอบแบตเตอร่ี 

Test 10: ทดสอบเวลา(RTC) 

Test 1 

ฟังก์ช่ัน : ทดสอบปุ่มกด 

ใช้ปุ่ม จอแสดงผล ความหมาย 
 : ไปยงัเมนูถดัไป 

ปุ่มอ่ืนๆ : เพ่ือทดสอบ 1      1 
เม่ือคุณกดปุ่มใด ๆ เพ่ือทดสอบหมายเลขและรหัส
ส าหรับปุ่มจะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ 

<รายการปุ่ ม> 
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Test 2 

ฟังก์ช่ัน : ทดสอบจอแสดงผล 

ใช้ปุ่ม จอแสดงผล ความหมาย 

 : ไปยงัเมนูถดัไป 

 

 
ไฟ LCD ติด 

 
ไฟ LED ติด 

 

Test 3 

ฟังก์ช่ัน : ทดสอบโหลดเซลล์และการแปลง A/D 

ใช้ปุ่ม จอแสดงผล ความหมาย 

 : ไปยงัเมนูถดัไป 
XXXXXX 

X.XX 

ค่าภายในส าหรับค่าน ้ าหนกั
ปัจจุบนัจะปรากฏข้ึน 

และค่าเอาตพุ์ตของโหลดเซลล์
ปัจจุบนัแสดงเป็น mv / V 

หมายเหตุ 1. ถา้กดปุ่ม  ค่าภายในของน ้าหนกัปัจจุบนัและค่าเอาตพุ์ตของโหลดเซลลจ์ะแสดงซ ้า 

หมายเหตุ 2. ตรวจสอบค่าทั้งสองเพ่ือดูว่าท  างานไดดี้หรือไม่ ในขณะท่ีมีน ้ าหนกั และไม่มีน ้ าหนกับนจานชัง่ หากค่าไม่

ถูกตอ้งหรือแสดงเป็น 0 ให้ตรวจสอบการเช่ือมต่อของโหลดเซลลอี์กคร้ัง 

Test 4 

ฟังก์ช่ัน : ทดสอบการเช่ือมต่อซีเรียลพอร์ต 

ใช้ปุ่ม จอแสดงผล ความหมาย 

 : ไปยงัเมนูถดัไป 
ปุ่มอ่ืนๆ : เพ่ือทดสอบ 

Tx – Rx 
----- 

05 -- 13 

สถานการณ์รอส าหรับการส่งและ
รับขอ้มลู 

การส่ง : 5 , การรับ : 13 

หมายเหตุ 1. รันการทดสอบน้ีในขณะท่ีโปรแกรมการส่ือสารในคอมพิวเตอร์ (เช่น Hyper Terminal) ก าลงัท างานหลงัจาก

เช่ือมต่อพอร์ตอนุกรมในคอมพิวเตอร์เขา้กบัพอร์ตอนุกรมท่ีดา้นหลงั 

หมายเหตุ 2. ส่ง '1' จากแป้นพิมพค์อมพิวเตอร์ตรวจสอบว่าไดรั้บ '1' อยา่งถูกตอ้งบนหนา้จอหัวอ่านหรือไม่จากนั้น

ตรวจสอบว่าไดรั้บ '1' อยา่งถูกตอ้งบนคอมพิวเตอร์หลงัจากกด '1' จากปุ่มตวัเลขท่ีหัวอ่าน 
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Test 5 

ฟังก์ช่ัน : ทดสอบการพิมพ์ 

ใช้ปุ่ม จอแสดงผล ความหมาย 

 : ไปยงัเมนูถดัไป 
ปุ่มอ่ืนๆ : เพ่ือทดสอบ 

Print 
ตรวจสอบการเช่ือมต่อของ

เคร่ืองพิมพ ์

หมายเหตุ 1. ก  าหนดเคร่ืองพิมพใ์นโหมดการตั้งค่า (F30) 

หมายเหตุ 2. ถา้ต่อเคร่ืองพิมพถ์ูกตอ้ง และตั้งค่าเคร่ืองพิมพถ์ูกตอ้ง ขอ้ความดา้นล่างจะปรากฏท่ีเคร่ืองพิมพ ์

 
Test 8 

ฟังก์ช่ัน : ทดสอบ EEPROM 

ใช้ปุ่ม จอแสดงผล ความหมาย 

 : ไปยงัเมนูถดัไป ROM OK 
แสดงสถานการณ์ท างานของ 

EEPROM 

Test 9 

ฟังก์ช่ัน : ทดสอบแบตเตอร่ี 

ใช้ปุ่ม จอแสดงผล ความหมาย 

 : ไปยงัเมนูถดัไป B 6.15 
แสดงแรงดนัไฟปัจจุบนัของ

แบตเตอร่ี(6.15V) 

Test 10 

ฟังก์ช่ัน : ทดสอบ RTC 

ใช้ปุ่ม จอแสดงผล ความหมาย 

 : ไปยงัเมนูถดัไป SEC     XX 
XX : แสดงความคืบหนา้ของ

วินาที(SEC) 

หมายเหตุ 1. ถา้กดปุ่ม  ค่าวินาทีปัจจุบนัจะเปล่ียนเป็น 0 

  



CI-200  Ver.DGS-CI200-01 

หน้า 47 จาก 64 

 

7. โหมดการท างาน (LCD เท่าน้ัน) 

7.1. วิธีเปลีย่นโหมดการท างาน 

ล าดับ วธิีการ จานช่ัง หมายเหตุ 

1 กดปุ่ม  คา้งไว ้3 วินาทีในโหมดชัง่น ้ าหนกั ว่างเปล่า  

2 
หนา้จอจะแสดง ‚SYSTEM‛ จากนั้นจะแสดง ‚1. 
PCS‛ และกระพริบ 

  

3 

ถา้กดปุ่ม ขอ้ความ ‚1. PCS‛ จะกระพริบ 

ถา้กดปุ่ม ขอ้ความ ‚1. PER‛ จะกระพริบ 

ถา้กดปุ่ม ขอ้ความ ‚1. WGT‛ จะกระพริบ 

 
เลือกโหมดการท างานท่ีคุณ
ตอ้งการเปล่ียน 

4 กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่โหมดท่ีเลือก   

 

โหมดการท างาน หนา้จอเร่ิมตน้ 

โหมดชัง่น ้ าหนกั
(Weighing Mode) 

 

โหมดนบัช้ินงาน 
(Counting Mode) 

 

โหมดเปอร์เซ็น 
(Percent Mode) 
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7.2. โหมดนับช้ินงาน (PCS MODE) 

7.2.1. วิธีการสุ่มตัวอย่าง (LCD เท่าน้ัน) 

ล าดับ วธิีการ จานช่ัง หมายเหตุ 

1 กดปุ่ม  คา้งไว ้3 วินาทีในโหมดนบัช้ินงาน ว่างเปล่า  

2 หนา้จอจะแสดง ‚1.SAMPL‛ และกระพริบ   

3 
ถา้กดปุ่ม ขอ้ความ ‚1.SAMPL‛ จะกระพริบ 

ถา้กดปุ่ม ขอ้ความ ‚1.WEIGHT‛ จะกระพริบ 
 เลือกวิธีการป้อนขอ้มลู 

4 กดปุ่ม +    เพ่ือเขา้สู่วิธีสุ่มตวัอยา่ง 

5 
หนา้จอแสดง ค่า A/D หลงัจากแสดง 
‚SAMPLE‛ -> ‚LoAd‛ 
(รอจนน ้าหนกัเสถียร) 

ตวัอยา่ง วางตวัอยา่งบนจานชัง่ 

6 กดปุ่ม   ตวัอยา่ง บนัทึกค่าน ้ าหนกัตวัอยา่ง 

7 หนา้จอแสดง ‚SUCCES‛ -> ‚NUMBER‛ ตวัอยา่ง  

8 
ใชปุ่้มตวัเลขป้อนจ านวนตวัอยา่งและกดปุ่ม  
เช่น ถา้ตวัอยา่ง 10 ช้ินหนกั 10kg น ้าหนกั/หน่วยคือ 
1kg 

ตวัอยา่ง  

9 หนา้จอแสดง ‚End‛ และกลบัไปยงัโหมดนบัช้ิน ตวัอยา่ง  

หมายเหตุ 1. ขณะอยูใ่นโหมดนับช้ินงานเม่ือกด  จะแสดงน ้าหนกัปัจจุบนั 3 วินาทีแลว้กลบัโหมดนบัช้ินงาน 

หมายเหตุ 2. ถา้ค่าน ้ าหนกั/หน่วย นอ้ยกว่า 0.7 เท่าของค่าอ่านละเอียด เม่ือป้อนค่าจ านวนช้ินในขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง

หนา้จอจะแสดง Err-21 
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7.2.2. วิธีการป้อนน า้หนัก/หน่วยโดยตรง (LCD เท่าน้ัน) 

ล าดับ วธิีการ จานช่ัง หมายเหตุ 

1 กดปุ่ม  คา้งไว ้3 วินาทีในโหมดนบัช้ินงาน ว่างเปล่า  

2 หนา้จอจะแสดง ‚1.SAMPL‛ และกระพริบ   

3 
ถา้กดปุ่ม ขอ้ความ ‚1.SAMPL‛ จะกระพริบ 

ถา้กดปุ่ม ขอ้ความ ‚1.WEIGHT‛ จะกระพริบ 
 เลือกวิธีการป้อนขอ้มลู 

4 กดปุ่ม +    
เพ่ือเขา้สู่วิธีป้อนน ้าหนกั/หน่วย
โดยตรง 

5 หนา้จอแสดง ‚WEIGHT‛ -> ‚0.000 KG‛  โหมดป้อนน ้าหนกั 

6 
ใชปุ่้มตวัเลขป้อนค่าน ้ าหนกั/หน่วย แลว้กดปุ่ม 

  
 บนัทึกค่าน ้ าหนกัตวัอยา่ง 

7 หนา้จอแสดง ‚End‛ และกลบัไปยงัโหมดนบัช้ิน   

หมายเหตุ 1. ขณะอยูใ่นโหมดนับช้ินงานเม่ือกด  จะแสดงน ้าหนกัปัจจุบนั 3 วินาทีแลว้กลบัโหมดนบัช้ินงาน 
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7.3. เปอร์เซ็นต์โหมด (PERCENT MODE) 

7.3.1. วิธีการสุ่มตัวอย่าง (LCD เท่าน้ัน) 

ล าดับ วธิีการ จานช่ัง หมายเหตุ 

1 กดปุ่ม  คา้งไว ้3 วินาทีในโหมดเปอร์เซ็นต ์ ว่างเปล่า  

2 หนา้จอจะแสดง ‚1.SAMPL‛ และกระพริบ   

3 
ถา้กดปุ่ม ขอ้ความ ‚1.SAMPL‛ จะกระพริบ 

ถา้กดปุ่ม ขอ้ความ ‚1.WEIGHT‛ จะกระพริบ 
 เลือกวิธีการป้อนขอ้มลู 

4 กดปุ่ม +    เพ่ือเขา้สู่วิธีสุ่มตวัอยา่ง 

5 
หนา้จอแสดง ค่า A/D หลงัจากแสดง 
‚SAMPLE‛ -> ‚LoAd‛ 
(รอจนน ้าหนกัเสถียร) 

ตวัอยา่ง วางตวัอยา่งบนจานชัง่ 

6 กดปุ่ม   ตวัอยา่ง บนัทึกค่าน ้ าหนกัตวัอยา่ง 

7 หนา้จอแสดง ‚SUCCES‛ -> ‚NUMBER‛ ตวัอยา่ง  

8 
ใชปุ่้มตวัเลขป้อนจ านวนตวัอยา่งและกดปุ่ม  
เช่น ถา้ตวัอยา่ง 10 ช้ินหนกั 10kg น ้าหนกั/หน่วยคือ 
1kg 

ตวัอยา่ง  

9 หนา้จอแสดง ‚End‛ และกลบัไปยงัโหมดนบัช้ิน ตวัอยา่ง  

หมายเหตุ 1. ขณะอยูใ่นโหมดนับช้ินงานเม่ือกด  จะแสดงน ้าหนกัปัจจุบนั 3 วินาทีแลว้กลบัโหมดนบัช้ินงาน 

หมายเหตุ 2. ถา้ค่าน ้ าหนกั/หน่วย นอ้ยกว่า 0.7 เท่าของค่าอ่านละเอียด เม่ือป้อนค่าจ านวนช้ินในขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง

หนา้จอจะแสดง Err-21 

  



CI-200  Ver.DGS-CI200-01 

หน้า 51 จาก 64 

 

7.3.2. วิธีการป้อนน า้หนักโดยตรง 

ล าดับ วธิีการ จานช่ัง หมายเหตุ 

1 กดปุ่ม  คา้งไว ้3 วินาทีในโหมดเปอร์เซ็นต ์ ว่างเปล่า  

2 หนา้จอจะแสดง ‚1.SAMPL‛ และกระพริบ   

3 
ถา้กดปุ่ม ขอ้ความ ‚1.SAMPL‛ จะกระพริบ 

ถา้กดปุ่ม ขอ้ความ ‚1.WEIGHT‛ จะกระพริบ 
 เลือกวิธีการป้อนขอ้มลู 

4 กดปุ่ม +    
เพ่ือเขา้สู่วิธีป้อนน ้าหนกั
โดยตรง 

5 หนา้จอแสดง ‚WEIGHT‛ -> ‚0.000 KG‛  โหมดป้อนน ้าหนกั 

6 
ใชปุ่้มตวัเลขป้อนค่าน ้ าหนกัท่ี 100% แลว้กดปุ่ม 

  
 บนัทึกค่าน ้ าหนกัตวัอยา่ง 

7 หนา้จอแสดง ‚End‛ และกลบัไปยงัโหมดนบัช้ิน   

หมายเหตุ 1. ขณะอยูใ่นโหมดนับช้ินงานเม่ือกด  จะแสดงน ้าหนกัปัจจุบนั 3 วินาทีแลว้กลบัโหมดนบัช้ินงาน 
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8. ฟังก์ช่ันการท างานพืน้ฐาน 

8.1. วิธีป้อนหมายเลขสินค้า (หมายเลขเฉพาะของน ้าหนักสินค้า : ID) 

ล าดับ วธิีการ จานช่ัง หมายเหตุ 

1 กดปุ่ม  หนา้จอแสดง ID = XX  
หมายถึงหมายเลขสินคา้
ปัจจุบนั 

2 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนหมายเลขสินคา้  ป้อน ID 

3 กดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกและออก สินคา้ 
หมายเลขสินคา้ถกูลงทะเบียน
และแสดงน ้าหนกั 

หมายเหตุ 1. หมายเลขสินคา้ใชไ้ดต้ั้งแต่ 0 – 19 

8.2. วิธีป้อนน ้าหนักภาชนะล่วงหน้า 

ล าดับ วธิีการ จานช่ัง หมายเหตุ 

1 กดปุ่ม +  หนา้จอแสดง t = 0.000 ว่างเปล่า  

2 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนค่าน ้ าหนกัภาชนะ   

3 กดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกและออก   

หมายเหตุ 1. หากป้อนค่าเป็นเศษไม่ตรงกบัค่าอ่านละเอียดจะถูกปัดเศษโดยอตัโนมติั 

8.3. วิธีตรวจสอบผลรวม 

ปุ่มกด ความหมาย 

 แสดงผลรวมยอ่ย(ผลรวมบางส่วน) ในปัจจุบนั 

 แสดงผลรวม(ผลรวมทั้งหมด) ในปัจจุบนั 

+  
พิมพผ์ลรวมยอ่ย(ผลรวมบางส่วน) ในปัจจุบนั 
ผลรวมยอ่ยจะถูกลบหลงัจากพิมพ ์

+  
พิมพผ์ลรวม(ผลรวมทั้งหมด) ในปัจจุบนั 
ผลรวมจะถูกลบหลงัจากพิมพ ์

 แสดง weighing count ปัจจุบนั 
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8.4. วิธีป้อนค่าขีดจ ากัดสูงสุด (LCD, SC เท่าน้ัน) 

ล าดับ วธิีการ จานช่ัง หมายเหตุ 

1 กดปุ่ม  หนา้จอแสดง H 0.000  
หมายถึงค่าขีดจ ากดัสูงสุด
ปัจจุบนั 

2 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนขีดจ ากดัสูงสุด  
ป้อนขีดจ ากดัสูงสุดท่ีตอ้งการ
แกไ้ข 

3 กดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกและออก  
น ้าหนกัจะแสดงหลงัจากบนัทึก
ค่าขีดจ ากดัสูงสุด 

หมายเหตุ 1. หากป้อนค่าเป็นเศษไม่ตรงกบัค่าอ่านละเอียดจะถูกปัดเศษโดยอตัโนมติั 

8.5. วิธีป้อนค่าขีดจ ากัดต ่าสุด (LCD, SC เท่าน้ัน) 

ล าดับ วธิีการ จานช่ัง หมายเหตุ 

1 กดปุ่ม  หนา้จอแสดง L 0.000  
หมายถึงค่าขีดจ ากดัต ่าสุด
ปัจจุบนั 

2 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนขีดจ ากดัสูงสุด  
ป้อนขีดจ ากดัต ่าสุดท่ีตอ้งการ
แกไ้ข 

3 กดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกและออก  
น ้าหนกัจะแสดงหลงัจากบนัทึก
ค่าขีดจ ากดัต ่าสุด 

หมายเหตุ 1. หากป้อนค่าเป็นเศษไม่ตรงกบัค่าอ่านละเอียดจะถูกปัดเศษโดยอตัโนมติั 

หมายเหตุ 2. หากมีการตั้งค่าใน F17 และ F18 ไม่เป็นค่าเร่ิมตน้ จะใชไ้ม่ไดต้ั้งค่ากลบัเป็นค่าเร่ิมตน้ก่อน 

 

 ถา้น ้ าหนกัมากกว่าขีดจ ากดัสูงสุดไฟ ‚HI‛ จะแสดงบนหนา้จอ 

 ถา้น ้ าหนกันอ้ยกว่าขีดจ ากดัต ่าสุดไฟ ‚LO‛ จะแสดงบนหนา้จอ 
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9. โหมดช่ังน า้หนัก 

9.1. ฟังก์ช่ันศูนย์ (ใช้เมื่อจุดศูนย์เปลี่ยนไป)  

 ช่วงของจุดศนูย ์: ตั้งค่าใน F13 

 

9.2. ฟังก์ช่ันหักค่าภาชนะ (ใช้หักค่าน ้าหนักภาชนะ) 

 ช่วงการหักค่าภาชนะสูงสุด : เท่ากบัน ้ าหนกัสูงสุด 

 

วางภาชนะบนจานชัง่  กดปุ่ม   วางสินคา้บนจานชัง่ 

 ถา้ตอ้งการทราบน ้าหนกัรวม(Gross weight) 

 

 กดปุ่ม (เป็นค่าน ้ าหนกัภาชนะ+น ้าหนกัสินคา้) 

 ถา้ตอ้งการทราบน ้าหนกัสินคา้(Net weight) 

 

 กดปุ่ม อีกคร้ัง(เป็นค่า น ้ าหนกัสินคา้) 

เม่ือน าสินคา้และภาชนะออกจากจานชัง่จะแสดงน ้าหนกัภาชนะท่ีบนัทึกไว ้

 ถา้ตอ้งการลา้งค่าน ้ าหนกัภาชนะ 

 

เม่ือจานชัง่ว่างเปล่ากดปุ่ม  
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9.3. ฟังก์ช่ัน Hold (ใช้เมื่อน า้หนักไม่น่ิง) 

 ฟังกช์ัน่คา้งค่าน ้ าหนกั (คา้งค่าน ้ าหนกัปัจจุบนัให้อ่านค่าเม่ือกดปุ่ม ) 

 

วางสินคา้บนจานชัง่   กดปุ่ม    เคร่ืองจะค านวณน ้าหนกั 3-5 วินาที 
 

 
น ้าหนกัท่ีคา้งไวจ้ะปรากฏข้ึน 

หากน าน ้ าหนกัออกจากจานชัง่หรือกดปุ่ม อีกคร้ังเพ่ือปล่อยค่าน ้ าหนกัท่ีคา้งไว ้จะกลบัสู่สถานะปกติและไฟ 

HOLD จะดบัลง 

 ฟังกช์ัน่คา้งค่าน ้ าหนกัอตัโนมติั (จะคา้งค่าน ้ าหนกัท่ีวิ่งข้ึนไปสูงสุด) 

 
 จานชัง่ว่างเปล่า          วางสินคา้บนจานชัง่  จะคา้งค่าน ้ าหนกัท่ีสูงสุด 

 

หมายเหตุ 1. ฟังกช์ัน่ HOLD จะด าเนินการตามการตั้งค่าใน F10 
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10. แบตเตอร่ีและเวลาใช้งาน 

 หากเก็บไวเ้ป็นเวลานานควรชาร์จแบตเตอร่ีให้เพียงพอก่อนน ามาใชง้าน 

 ระหว่างการใชอุ้ปกรณ์สัญญาณ (LCD) หรือสัญญาณ 'LOW BAT’ (LED) จะปรากฏข้ึน ท่ีมุมขวาบน

จากนั้นซกัพกัหน่ึงเคร่ืองจะปิด 

เม่ือแหล่งจ่ายไฟของแบตเตอร่ีถึง 5.6V ไฟเตือนแบตเตอร่ีจะเปิดข้ึน เม่ือถึง 5.2V ไฟจะดบัลงโดยอตัโนมติั 

 เม่ือสัญญาณเตือนปรากฏข้ึนให้ชาร์จแบตเตอร่ี 

10.1. วิธีใช้งาน และชาร์จแบตเตอร่ี 

 เม่ือเช่ือมต่ออแดปเตอร์ ไฟสีแดงท่ีแสดงการชาร์จไฟจะปรากฏข้ิน 

เม่ือชาร์จเต็มแลว้ไฟแสดงการชาร์จจะเป็นสีเขียว 

 ใชเ้วลาในการชาร์จแบบเต็มท่ีประมาณ 12 ชัว่โมง 

 หากเช่ือมต่ออแดปเตอร์โดยไม่มีแบตเตอร่ี ไฟแสดงการชาร์จจะเป็นสีเขียว 

10.2. ระยะเวลาใช้งาน 

 สถานะ เวลาใชง้าน 
CI-200A 
CI-200S 

- ประมาณ 30 ชัว่โมง 

C-I201A(LCD) 
ปิด Backlight ประมาณ 180 ชัว่โมง 
เปิด Backlight ประมาณ 33 ชัว่โมง 

CI-200SC - ประมาณ 26 ชัว่โมง 

หมายเหตุ 1. เวลาท่ีระบุขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการใชง้าน และปริมาณแบตเตอร่ี 

หากตอ้งการใชแ้บตเตอร่ีนานข้ึน ให้ปรับฟังกช์ัน่เปิดปิดอตัโนมติัใน F03 และความสว่างของจอแสดงผลใน F25 
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11. การเช่ือมต่อ RS-232C 

11.1. พอร์ต RS-232C 

1) COM1 – RXD: Pin No. 2, TXD: Pin No. 3, GND: Pin No. 7 

 
 

2) COM2 – RXD: Pin No. 2, TXD: Pin No. 3, GND: Pin No. 7 (พอร์ตเสริม) 
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11.2. วิธีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอก 

11.2.1. วิธีการเช่ือมต่อจอแสดงผลภายนอก 

 

11.2.2. วิธีเช่ือมต่อกับ เคร่ืองพมิพ์ Label (DLP) 

 
 

11.3. โปรโตคอล RS-232 

11.3.1. 22 Bytes ส าหรับ CAS 

1) Data bit: 8, Stop bit: 1, Parity bit: none 

2) Code: ASCII 

3) ตั้งค่าการส่งขอ้มูลไปยงัคอมพวิเตอร์ในโหมดการตั้งค่า 

 ส่งตลอดเวลา: ตั้งค่า F30 และ F35 เป็น 1 

 ส่งเม่ือน ้ าหนกัเสถียร: ตั้งค่า F30 และ F35 เป็น 2 

 กดปุ่มส่ง: ตั้งค่า F30 และ F35 เป็น 3 
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4) รูปแบบการส่งขอ้มูล (22 bytes) 

 
 Device ID: ส่ง 1 byte ของ Device ID เพ่ือให้ส่วนรับขอ้มลูเลือกรับของแต่ละหวัอ่าน(ตั้งค่าIDใน F26) 

 Data(8 byte): เม่ือขอ้มลูน ้ าหนกัรวมกบัจุดทศนิยม เช่น 13.5 kg ขอ้มลู 8 byte จะถูกส่งเป็น ASCII code คือ       

‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘1’, ‘3’, ‘.’, ‘5’ 

 Lamp Status Byte 

 

11.3.2. 10 Bytes ส าหรับ CAS 

1) Data bit: 8, Stop bit: 1, Parity bit: none 

2) Code: ASCII 

3) รูปแบบการส่งขอ้มูล (10 bytes) 

 
11.3.3. 18 Bytes ส าหรับ CAS 

1) Data bit: 7, Stop bit: 1, Parity bit: odd number/ even number 

2) Code: ASCII 

3) รูปแบบการส่งขอ้มูล (18 bytes) 
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การเช่ือมต่อ RS-422 และ RS-485 (COM2) 

RS-422 และ 485 ส่งสญัญาณท่ีมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้าซ่ึงมีความเสถียรส าหรับเสียงไฟฟ้ามากกว่าวิธีการส่ือสารอ่ืน ๆ 

นอกจากน้ีควรวางสายไฟ AC หรือสายไฟฟ้าอ่ืน ๆ แยกต่างหากและควรใชส้ายเคเบิลป้องกนั (0.5Φหรือมากกว่า) 

เพ่ือการส่ือสาร 

ระยะการใชง้านท่ีแนะน าคือไม่เกิน 1.2 กม 

 ตั้งค่าวธิีการส่งข้อมูล 

เหมือนกบั RS232C 

 ตั้งค่ารูปแบบการส่งขอ้มลู 

เหมือนกบั RS232C 

แผนภาพการเช่ือมต่อ RS-422 

 
 

แผนภาพการเช่ือมต่อ RS-485 

 
 

หมายเหตุ 1. การเช่ือมต่อ RS-422 และ 485 เป็นอุปกรณ์เสริมซ่ึงเช่ือมต่อผา่นพอร์ต COM2 
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12. รหัสความผดิพลาด 

12.1. รหัสความผิดพลาดในโหมดการต้ังค่า 

ERROR สาเหตุ วิธีแกไ้ข 

Err 20 
ความละเอียดถกูตั้งค่าเกิน 
การยอมรับของเคร่ือง คือ 1/10,000 

ลดความละเอียดลง 
โดย ความละเอียด = พิกดัสูงสุด / ค่าอ่านละเอียด 
ปรับความละเอียดให้เท่ากบัหรือนอ้ยกว่า 1/10,000 โดยปรับ
พิกดัสูงสุดใน CAL1 หรือค่าอ่านละเอียดในCAL3 ในโหมดตั้ง
ค่าน ้ าหนกั 

Err 21 
ความละเอียดถกูตั้งค่าเกิน 
การยอมรับของเคร่ือง คือ 1/30,000 

ลดความละเอียดลง 
ปรับความละเอียดให้เท่ากบัหรือนอ้ยกว่า 1/30,000 โดยปรับ
พิกดัสูงสุดใน CAL1 หรือค่าอ่านละเอียดในCAL3 ในโหมดตั้ง
ค่าน ้ าหนกั 

Err 22 
น ้าหนกัท่ีใชใ้นการปรับเทียบนอ้ย
กว่า 10% ของพิกดัสูงสุด 

เพ่ิมน ้ าหนกัในการปรับเทียบให้มากกว่า 10% ของพิกดัสูงสุด 

Err 23 
น ้าหนกัท่ีใชใ้นการปรับเทียบ
มากกว่าพิกดัสูงสุด 

ลดน ้าหนกัในการปรับเทียบให้นอ้ยกว่าพิกดัสูงสุด 

Err 24 Span นอ้ยเกินไป 

ตั้งค่าน ้ าหนกัอีกคร้ังโดยลดความละเอียดลงเน่ืองจากไม่สามารถ
ตั้งค่าความละเอียดปัจจุบนัไดเ้น่ืองจากความผดิปกติหรือเอาตพุ์ต
ท่ีต ่ากว่าในโหลดเซลล ์
น ้าหนกัต ่าเกินไปส าหรับตวัอยา่ง PCS และเปอร์เซ็นต ์

Err 25 Span มากเกินไป 

มีความผดิปกติหรือเอาตพุ์ตโหลดเซลลสู์งเกินไป 
ด าเนินการขั้นตอนจากขั้นตอนการ zeroing ใน CAL 4 ในการตั้ง
ค่าน ้ าหนกัอีกคร้ัง 
น ้าหนกัสูงเกินไปส าหรับตวัอยา่ง PCS และเปอร์เซ็นต ์

Err 26 จุดศนูยสู์งเกินไป 
ตรวจสอบจานชัง่ หรือสภาวะแวดลอ้ม(ตอ้งไม่มีน ้ าหนกั) 
จากนั้นตรวจสอบค่า A/D ใน test mode3 และปรับเทียบใหม่ 

Err 27 จุดศนูยต์  ่าเกินไป 
ตรวจสอบว่าไม่มีแรงใดๆกระท ากบัโหลดเซลลจ์ากนั้น
ตรวจสอบค่า A/D ใน test mode3 และปรับเทียบใหม่ 

Err 28 น ้าหนกัไม่เสถียร ตรวจสอบสายและการเช่ือมต่อโหลดเซลล ์
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12.2. รหัสความผิดพลาดในโหมดการช่ังน ้าหนัก 

ERROR สาเหตุ วิธีแกไ้ข 

Err 01 
ไม่สามารถปรับศูนยเ์ร่ิมตน้ได้
เน่ืองจากน ้าหนกัไม่เสถียร 

แกไ้ขแรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดกบัเคร่ืองชัง่และเปิดเคร่ืองใหม่ 

Err 02 
การเช่ือมต่อของโหลดเซลลไ์ม่
ถูกตอ้งหรือมีความผดิปกติในส่วน
การแปลง A/D 

ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหว่างแท่นชัง่ และตวัเคร่ือง 

Err 05 
คุณกดปุ่มเป็นเวลานานหรือมีความ
ผดิปกติในส่วนของปุ่มกด 

สอบถามตวัแทนจ าหน่าย 

Err 08 
ปุ่ม zero, tare และ start ถูกปิดใช้
งานดว้ยน ้าหนกัท่ีไม่เสถียร 

ตั้งค่าลกัษณะการท างานของปุ่ม zero, tare และ start ใน โหมด
การตั้งค่า  F14 

Err 09 
น ้าหนกัปัจจุบนัอยูน่อกเหนือช่วง
การดึงกลบัศนูย ์

ตั้งค่าช่วงศนูยเ์ป็น 2% หรือ 10% ในโหมดตั้งค่า F13 

Err 10 
ตั้งค่าน ้ าหนกัภาชนะมากกว่าพิกดั
สูงสุดของเคร่ืองชัง่ 

ตั้งค่าน ้ าหนกัภาชนะให้นอ้ยกว่าพิกดัสูงสุดของเคร่ืองชัง่ 

Err 12 
ประเภทของเคร่ืองพิมพท่ี์
ก าหนดค่าเป็นประเภทท่ีไม่สามารถ
รองรับการพิมพผ์ลรวม 

เคร่ืองพิมพ ์DLP ไม่สามารถพิมพผ์ลรวมได ้ 
ตั้งค่า F40 เป็น 2 เม่ือใชเ้คร่ืองพิมพ ์DEP 

Err 13 
ค่าจุดศนูยใ์นการปรับเทียบอยูน่อก
ช่วง 

ตรวจสอบแท่นชัง่และปรับเทียบอีกคร้ัง 

Err 15 
เกินช่วงรหัสสินคา้ท่ีก  าหนดใน
ระหว่างการตั้งรหัสสินคา้ในโหมด
ค าสั่ง 

ตรวจสอบช่วงของรหัสสินคา้ 

Err 82 
เกิดความผดิปกติในโมดูลการแปลง 
A/D 

สอบถามตวัแทนจ าหน่าย 

Over 
น ้าหนกัปัจจุบนับนจานชัง่มากเกิน
กว่าพิกดัสูงสุดของเคร่ืองชัง่ 

หลีกเล่ียงน ้ าหนกัใด ๆ ท่ีเกินขีด จ ากดั สูงสุดท่ีอนุญาต  
หากโหลดเซลลเ์กิดความเสียหายควรเปล่ียนใหม่ 
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ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัยอ่บนหนา้จอ 

ตวัยอ่ ความหมาย ตวัยอ่ ความหมาย 
‚LOCK‛ ล๊อคปุ่มกด ‚UnLoad‛ เอาน ้ าหนกัออกจากจานชัง่ 
‚PASS‛ ป้อนพาสเวิร์ด ‚LoAd‛ วางน ้าหนกับนจานชัง่ 

‚Discord‛ ป้อนพาสเวิร์ดใหม่ ‚Good‛ การด าเนินการส าเร็จ 
‚CAL‛ โหมดปรับเทียบน ้าหนกั ‚SyS‛ โหมด System 
‚SET‛ โหมดการตั้งค่า ‚PCS‛ โหมดนบัช้ินงาน 

‚TEST‛ โหมดการทดสอบ ‚Per‛ โหมดเปอร์เซ็น 
‚OUEr‛ เกินพิกดัสูงสุด   
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