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1. ข้อควรระวงั 

ขอ้ควรระวงัในการติดตั้งเคร่ืองชัง่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่เคร่ืองชัง่จะทาํงานไดดี้ท่ีสุด กรุณาปฏิบติัตาม

คาํแนะนาํดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หา้ม! ถอดแยกสว่นประกอบของ

เคร่ืองชัง่ 

หา้ม! วางนํา้หนกับนแท่นชัง่มาก 

กวา่พิกดัสงูสดุของเคร่ืองชัง่ 

ควร! ตอ่สายกราวเพ่ือใหก้ระแส 

ไฟฟ้าคงท่ี  

หากเกิดการชาํรดุเสียหายกรณุา

ตดิตอ่ผูแ้ทนจาํหนา่ยเพ่ือ 

ใหไ้ดร้บัการซ่อมบาํรงุ 

อยา่งถกูวิธี 

การตอ่สายกราวจะชว่ยลดปัญหาท่ีเกิด

จากกระแสไฟฟ้าไมค่งท่ี หรือการถกู

ไฟชอ๊ต 

หา้ม! ถอดปลัก๊โดยดงึท่ีสายไฟ หา้ม! ตดิตัง้ หรือใชง้านเคร่ืองชัง่

ใกลก้บั วตัถไุวไฟ หรือกา๊ซท่ีมี

ฤทธ์ิกดักร่อน 

หา้ม! ทาํนํา้หกใสเ่คร่ืองชัง่ หรือ

ตดิตัง้ในสถานท่ีท่ีมคีวามชืน้สงู 
แรงดงึท่ีสายอาจทาํใหเ้กิดไฟชอ๊ต หรือไฟ

ไหม ้
เพ่ือป้องกนัไฟชอ๊ต หรือการอ่านค่า

ผดิพลาด 

หลีกเล่ียง! การตดิตัง้เคร่ืองชัง่

ใกลแ้หลง่กาํเนดิความรอ้น หรือ

โดนแสงแดดโดยตรง 

เสียบปลัก๊ใหแ้นน่กบัเตา้รบับน

ผนงัเพ่ือป้องกนัไฟชอ๊ต 

ใช!้ Adaptor ท่ีเหมาะสมกบัเคร่ือง

ชัง่ 

Adaptor ท่ีไมถ่กูตอ้งอาจทาํใหเ้คร่ืองชัง่

เสียหายได ้
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ข้อควรระวงั 

 

 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชง้านกบักระแสไฟฟ้าท่ีเหมาะสม และเพื่อใหเ้คร่ืองชัง่ทาํงานอยา่งเตม็

ประสิทธิภาพ ควรเสียบปลัก๊ท้ิงไว ้30 นาทีก่อนใชง้านเพ่ือเป็นการวอร์มเคร่ือง 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เพ่ือการแสดงผลท่ีถกูตอ้งอยา่ง

สมํา่เสมอ เคร่ืองชัง่ควรไดร้บั

การปรปัแตง่โดยผูแ้ทนจาํหนา่ย

เป็นระยะ 

หลีกเล่ียง! แรงกระแทกท่ีเกิดกบั

เคร่ืองชัง่ เชน่การโยนของ 

ขณะเคลื่อนยา้ยใหจ้บัท่ีตวัเคร่ือง

ชัง่ หา้มจบัท่ีจานชัง่  

เก็บเคร่ืองชัง่ใหห่้างไกลจาก

อปุกรณท่ี์มสีนามแม ่เหล็กไฟฟ้า 

สถานท่ีตดิตัง้ ควรมัน่คง มี

อณุหภมู ิและสภาวะแวดลอ้มคงท่ี 

ปรบัระดบัของเคร่ืองโดยการปรบั

ท่ีขาปรบัทัง้ 4 ใหฟ้องอากาศอยู่

ก่ึงกลางตวัวดัระดบั 

นาํแบตเตอร่ีออกจากเคร่ืองชัง่ 

เมือ่ไมใ่ชง้านเป็นเวลานาน เพราะ

การรัว่ไหลของแบตเตอร่ีเป็น

อนัตราย 

สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าอาจรบกวนการ

แสดงผลท่ีถกูตอ้ง 
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2. Specifications 

Accuracy Class III 
Nonlinear ≤ 0.01%F.S 
System working voltage DC:5V 
Communication interface RS232 
Sample rate 30 times per second (can select) 

 

3. พลังงาน 

Input 120-240V 
Output 12V/1A 
Rechargeable battery 6V/4AH 

 

4. ก่อนการใช้งาน 

1) โปรดนาํเคร่ืองชัง่ไปติดตั้งบนพ้ืนผวิท่ีมัน่คง และเรียบ ไม่มีการสั่นสะเทือนหรือเขยา่ ใชโ้ต๊ะตวัเดียวกนัสาํหรับวาง และ

ปรับขาทั้ง 4 ของเคร่ืองชัง่ ทาํใหเ้คร่ืองชัง่มัน่คง และปรับระดบัจากฟองอากาศท่ีเกจวดัระดบัของเคร่ืองชัง่ 

2) ใชแ้หล่งจ่ายไฟอิสระ เพ่ือหลีกเล่ียงการรบกวนทางไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

3) อยา่วางวตัถุใด ๆ ลงบนแท่นชัง่ในขณะเปิดเคร่ืองชัง่ 

4) กรุณาเปิดท้ิงไว ้2-3 นาทีก่อนการใชง้าน 

5) หลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิท่ีมากเกินไป 

5. การใช้พลังงานของระบบ 

การใชพ้ลงังานของระบบหลกั: ประมาณ 12mA 

การใชพ้ลงังานของระบบหลกั (พร้อม backlight): ประมาณ 36mA 

การใชพ้ลงังานของระบบหลกั (พร้อม backlight และ RS-232): ประมาณ 48mA 

อายแุบตเตอร่ี: ไม่ใช ้backlight ประมาณ 320 ชัว่โมง 
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6. จอแสดงผล 

TCI-01 Model : 

 

7. การทาํงานพืน้ฐาน 

  กดคา้งไว ้2 วนิาทีเพ่ือปิดเคร่ือง 

 

  กดเพ่ือเปิดเคร่ือง 

 

 เพ่ือเลือกหน่วยในโหมดการตั้งค่า 

 

  ฟังก์ช่ัน 1. เพ่ือคืนค่านํ้าหนกัใหเ้ป็นศูนย ์แต่นํ้าหนกัท่ีแสดงจะตอ้งนอ้ยกวา่ ±2% ของพิกดัเคร่ือง 

  ฟังก์ช่ัน 2. เพ่ือเล่ือนไปทางซา้ย หรือลงล่างในโหมดการตั้งค่า 
 

  ฟังก์ช่ัน 1. เพ่ือหกัค่านํ้ าหนกัภาชนะ 

  ฟังก์ช่ัน 2. เพ่ือเล่ือนไปทางขวาหรือข้ึนบนในโหมดการตั้งค่า 

ฟังก์ช่ัน 3. หกัค่าภาชนะล่วงหนา้ : โดยกดปุ่มน้ีในขณะท่ีแท่นชัง่วา่งเปล่า แลว้ใชปุ่้มตวัเลข ป้อนคา่นํ้าหนกัภาชนะ 

และกดปุ่มน้ีอีกคร้ังเพ่ือยนืยนั 

ฟังก์ช่ัน 4. ลา้งการหกัค่าภาชนะล่วงหนา้ : กดปุ่มน้ีเพ่ือลา้งการหกัค่าภาชนะล่วงหนา้ขณะท่ีแท่นชัง่วา่งเปล่า 

 

ใชปุ่้มตวัเลข 0-9 และจุดทศนิยม ป้อนค่า นํ้าหนกั/หน่วย แลว้กดปุ่มน้ีเพ่ือยนืยนั 
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ใส่เพ่ือสุ่มตวัอยา่งสินคา้ : วางตวัอยา่งสินคา้ท่ีทราบจาํนวนบนแท่นชัง่ แลว้ใชปุ่้มตวัเลข ป้อนค่าจาํนวนช้ินของ

ตวัอยา่ง และกดปุ่มน้ีเพ่ือยนืยนั 
 

ฟังก์ช่ัน 1. ตั้งค่าการเตือน : กดเม่ือหนา้ต่าง count แสดงจาํนวนช้ิน และหากจาํนวนช้ินเกินค่าน้ี หนา้ต่าง weight 

จะแสดง – qhi – และเสียงเตือนจะดงัข้ึน 

ฟังก์ช่ัน 2. ลา้งค่าการเตือน : กดเม่ือหนา้ต่าง count แสดงเป็นศูนย ์หรือกดคา้งไวจ้นมีเสียงเตือนดงัข้ึน 2 คร้ัง 
 

ฟังก์ช่ัน 1. สะสมค่า นํ้าหนกั และจาํนวนช้ิน, สามารถสะสมไดสู้งสุด 99 คร้ัง 

ฟังก์ช่ัน 2. เป็นปุ่มยนืยนัในโหมดการตั้งค่า 

ฟังก์ช่ัน 3. เป็นปุ่มกดเพ่ือส่งขอ้มูลผา่น RS232 ไปยงั คอมพิวเตอร์ หรือ เคร่ืองพิมพ ์
 

บนัทึก นํ้าหนกั/หน่วย : ป้อนค่านํ้าหนกั/หน่วย และกดปุ่มน้ี จากนั้นกดปุ่มช่องเมมโมร่ีท่ีตอ้งการบนัทึก หาก

ตอ้งการเปล่ียนค่า นํ้าหนกั/หน่วย ท่ีบนัทึก ใหบ้นัทึกซํ้ าโดยขั้นตอนเดิม 

 

 เปล่ียนกลุ่มเมมโมร่ี : สามารถสลบัระหวา่ง P1=M01-M09 กบั P2=M10-M18 

 

ฟังก์ช่ัน 1. เพ่ือลา้งค่า นํ้าหนกั/หน่วย 

ฟังก์ช่ัน 2. ออกจากโหมดการตั้งค่า 
 

ฟังก์ช่ัน 1. กดเพ่ือแสดงค่าผลรวมการสะสมค่านํ้าหนกั และจาํนวนช้ิน 

ฟังก์ช่ัน 2. ลา้งค่าสะสม : กดคา้งไวจ้นมีเสียงเตือนดงัข้ึน 2 คร้ัง เพ่ือลา้งค่าสะสม 

8. การตั้งค่าเมนูผู้ใช้ 

เขา้สู่โหมดการตั้งค่าโดย กดปุ่ม  และ  พร้อมกนัในโหมดการใชง้านปกติ จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือเลือก

พารามิเตอร์ UF-1 ถึง UF-8 หากตอ้งการอออกจากการตั้งค่ากดปุ่ม  เพ่ือกลบัไปยงัโหมดการใชง้านปกติ 

8.1. UF-1 ค่าภายใน และ แรงดันแบตเตอร่ี 

 กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าหนา้ต่าง weight จะแสดงค่า SPAN ภายใน เช่น [ 325989] , หนา้ต่าง Unit weight 

จะแสดงแรงดนัท่ีแทจ้ริงของแบตเตอร่ี เช่น [bat 6.2] , หนา้ต่าง count จะแสดงค่า A/D ภายใน เช่น [ 73286] 

 กดปุ่ม   เพ่ือกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั UF-1 
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8.2. UF-2 การเฉล่ียค่า นํา้หนัก/หน่วย อัตโนมตั ิ

 กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า หนา้จอจะแสดง  [Aau6    1] 

 ใหใ้ชปุ่้ม 1 หรือ 0 เพ่ือเลือก โดยตวัเลือกคือ [Aau6   0] : ปิดการใชง้าน การเฉล่ียค่า นํ้าหนกั/หน่วย อตัโนมติั,          

[Aau6   1] : เปิดการใชง้าน การเฉล่ียค่า นํ้าหนกั/หน่วย อตัโนมติั 

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า 

8.3. UF-3 ปิดเคร่ืองอัตโนมตั ิ

 กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า หนา้จอจะแสดง  [AoFF00] 

 ใหใ้ชปุ่้มตวัเลขเพ่ือตั้งค่า ระยะเวลาการปิดเคร่ืองอตัโนมติั(หน่วยเป็นนาที) สามารถตั้งค่าไดม้ากสุดถึง 99 หาก

ไม่ตอ้งการใชง้านฟังกช์ัน่น้ีใหต้ั้งค่าเป็น 00 

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า 

8.4. UF-4 ตั้งค่า Backlight 

 กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า หนา้จอจะแสดง  [lit   0] 

 ใหใ้ชปุ่้มตวัเลขเพ่ือตั้งค่า โดยตวัเลือกคือ [lit   0] : เปิด/ปิด Backlight อตัโนมติั, [lit   1] : เปิด Backlight ตลอด, 

[lit   2] : ปิด Backlight 

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า 

8.5. UF-5 ตั้งค่าโหมดสะสมค่า 

 กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า หนา้จอจะแสดง  [accU   00] 

 ใหใ้ชปุ่้มตวัเลขเพ่ือตั้งค่า โดยตวัเลือกจะแยกเป็นหลกั A และ หลกั B ดงัน้ี  [accU   00] 

A : 0 ตอ้งอยูใ่นสถานะเสถียร  B : 0 นํ้าหนกัตอ้งกลบัสู่ศูนยก่์อนจึงจะสะสมคร้ังต่อไปได ้

      1 ไม่ตอ้งอยูใ่นสถานะเสถียร        1 นํ้าหนกัไม่ตอ้งกลบัศูนยส์ามารถสะสมคร้ังต่อไปไดเ้ลย 

           2 ตอ้งไม่มีการหกัค่าภาชนะจึงจะสะสมคร้ังต่อไปได ้

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า 

AB 
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8.6. UF-6 RS-232 Output 

 กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า หนา้จอจะแสดง  [232    32] 

 ใหใ้ชปุ่้มตวัเลขเพ่ือตั้งค่า โดยตวัเลือกจะแยกเป็นหลกั A และ หลกั B ดงัน้ี  [232    00] 

A : 0 Baud rate 1200   B : 0 ปิดการใชง้าน RS-232 Output 

      1 Baud rate 2400         1 กดส่งดว้ยตวัเอง -Format 2 

      2 Baud rate 4800         2 ส่งเม่ือนํ้าหนกัเสถียร -Format 1 

      3 Baud rate 9600         3 ส่งตลอดเวลา  -Format 1 

      4 Baud rate 19200 

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า 

หมายเหตุ : ตวัอยา่ง Format 1  

             ตวัอยา่ง Format 2  

 

 

 

 

 

 

  สาํหรับ Format 2 หากคุณตอ้งการพิมพข์อ้มูลสะสมใหก้ดปุ่ม  คา้งไว ้

 Communication Protocal : UART signal of EIA-RS232 C 

Format : 1. Baud rate : 9600 HEAD1 (2 BYTES) HEAD2 (2BYTES) 
               2. Data bits : 8 bits OL-Overload  
               3. Parity bits : None ST-Stable NT-Net weight 
               4. Stop bits : 1 bit US-Unstable GS-Gross weight 
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8.7. UF-7 ความเร็ว 

 กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า หนา้จอจะแสดง  [spEED   0] 

 ใหใ้ชปุ่้มตวัเลขเพ่ือตั้งค่า โดยตวัเลือกคือ [spEED   0] : ความเร็วตํ่า, [spEED   1] : ความเร็วมาตรฐาน,       

[spEED   2] : ความเร็วสูง 

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า 

8.8. UF-8 การดึงกลับศูนย์ (Zero tracking) 

 กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า หนา้จอจะแสดง  [Zp   4] 

 ใหใ้ชปุ่้มตวัเลขเพ่ือตั้งค่า โดยตวัเลือกคือ  

[Zp   0] : ปิดการใชง้าน  

[Zp   1] : หน่ึงเท่าของค่าอ่านละเอียดจะดึงกลบัศูนย ์       

[Zp   2] : 2 เท่าของค่าอ่านละเอียดจะดึงกลบัศูนย ์

[Zp   3] : 3 เท่าของค่าอ่านละเอียดจะดึงกลบัศูนย ์

[Zp   4] : 4 เท่าของค่าอ่านละเอียดจะดึงกลบัศูนย ์

[Zp   5] : 5 เท่าของค่าอ่านละเอียดจะดึงกลบัศูนย ์

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า 
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9. การปรับเทยีบนํา้หนัก (Weight Calibration) 

1) ในโหมดการใชง้านปกติ กดปุ่ม  และ  พร้อมกนั หนา้จอจะแสดง [ECF-1 ] 

2) กดปุ่ม  หรือ  เพ่ือเลือก [ECF-1 ], [ECF-2 ], [ECF-3 ] 

9.1. ECF-1 ปรับเทียบจุดศูนย์และนํา้หนัก (Zero and Span Calibration) 

1) กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่การปรับเทียบ หนา้จอจะแสดง [   0.000] และค่าภายใน เช่น [ 73286] 

2) ทาํใหแ้ท่นชัง่วา่งเปล่าแลว้กดปุ่ม  เพ่ือปรับเทียบจุดศูนย ์

3) หนา้จอจะแสดงนํ้าหนกัปรับเทียบ [   6.000] และค่าภายใน เช่น [ 325989] 

4) ใชปุ่้มตวัเลขป้อนค่านํ้าหนกัท่ีตอ้งการใชใ้นการปรับเทียบ 

5) วางตุม้นํ้ าหนกับนแท่นชัง่ตามค่าท่ีป้อน และ กดปุ่ม  เพ่ือปรับเทียบนํ้าหนกั จากนั้นเคร่ืองชัง่จะกลบัสู่โหมดการใช้

งานปกติโดยอตัโนมติั 

9.2. ECF-2 ปรับเทียบจุดศูนย์ (Zero Calibration) 

1) กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่การปรับเทียบ หนา้จอจะแสดง [   0.000] และค่าภายใน เช่น [ 73286] 

2) ทาํใหแ้ท่นชัง่วา่งเปล่าแลว้กดปุ่ม  เพ่ือปรับเทียบจุดศูนย ์

3) จากนั้นเคร่ืองชัง่จะกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติโดยอตัโนมติั 

9.3. ECF-3 ปรับเทียบนํา้หนัก (Span Calibration) 

4) กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่การปรับเทียบ หนา้จอจะแสดงนํ้าหนกัปรับเทียบ [   6.000] และค่าภายใน เช่น [ 325989] 

5) ใชปุ่้มตวัเลขป้อนค่านํ้าหนกัท่ีตอ้งการใชใ้นการปรับเทียบ 

6) วางตุม้นํ้ าหนกับนแท่นชัง่ตามค่าท่ีป้อน และ กดปุ่ม  เพ่ือปรับเทียบนํ้าหนกั จากนั้นเคร่ืองชัง่จะกลบัสู่โหมดการใช้

งานปกติโดยอตัโนมติั 

 


