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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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 กรุณาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แรงดนัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ตรงกบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนดของเคร่ืองชัง่ 

 หากพบความเสียหายท่ีอุปกรณ์เช่ือมต่อ หรือสายไฟ กรุณาปิดเคร่ือง และนาํทั้งหมดไปไวใ้นท่ีปลอดภยั และหา้ม

ใชง้านจนกวา่จะไดรั้บการซ่อมแซม 

 เคร่ืองชัง่น้ีสามารถเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเท่านั้น เราไม่รับผดิชอบต่อการดดัแปลงใดๆท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ือง

ชัง่รวมถึงการใชอุ้ปกรณ์เช่ือมต่อและสายไฟท่ีไม่ไดรั้บจากเรา อยา่งไรกดี็เราพร้อมท่ีจะใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งในการ

ใชง้านเสมอ 

 หากเคร่ืองชัง่ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ กรุณาติดต่อผูแ้ทนจาํหน่ายของท่าน 

2. การตดิตั้งเคร่ืองช่ัง 

เน่ืองจากกฎระเบียบทางมาตรวิทยาการติดตั้ง และ การตั้งค่าพารามิเตอร์ทางมาตรวทิยาบางอยา่ง ถูกจาํกดัใหก้ระทาํโดย

บุคลากรท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น อยา่พยายามเปล่ียนพารามิเตอร์ทางมาตรวทิยา กรุณาติดต่อตวัแทนจาํหน่ายของคุณสาํหรับ

ขอ้มูลเพ่ิมเติม และความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 

เพ่ือใหม้ัน่ใจถึงความถูกตอ้งแม่นยาํของการใชง้านอยา่ใชเ้คร่ืองมือในสถานท่ีหรือเม่ือสภาพแวดลอ้มมีค่าเกินกวา่ท่ีระบุไว้

ใน Specifications 

อยา่พยายามเปิดเคร่ืองมือไม่มีช้ินส่วนท่ีผูใ้ชส้ามารถซ่อมแซมเองได ้
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3. Specifications 

พิกดัสูงสุด 

โหมด Single Range 
 สูงสุด = 1 – 999,999 (kg หรือ lb) 

โหมด Dual Range 
 สูงสุดช่วงแรก = 1 – 999,998 (kg หรือ lb) 
 สูงสุดช่วงหลงั = 2 – 999,999 (kg หรือ lb) 

ความละเอียด 

โหมด Single Range (พิกดั/ค่าอ่านละเอียด) 
 แนะนาํ = 15,000 – 30,000 
 สูงสุดไม่เกิน = 30,000 – 60,000 

โหมด Dual Range(พิกดัช่วงหลงั/ค่าอ่านละเอียดช่วงแรก) 
 แนะนาํ = 15,000 – 30,000 
 สูงสุดไม่เกิน = 30,000 – 60,000 

หน่วยนํ้าหนกั kg, lb, g, Oz 

ค่านอ้ยสุด(Min Internal) 15 Count(15 เท่าของค่าอ่านละเอียด) 

ช่วง Offset 0.2 mV (10000 Count) 

ช่วงหกัค่าภาชนะ เตม็พิกดั(นํ้าหนกัท่ีชัง่ไดล้ดลงตามค่าภาชนะ) 

ช่วงการวดัสูงสุด 15 mV 

ความเร็ว A/D 15 คร้ัง/วนิาที 

พลงังานท่ีตอ้งการ 
แบตเตอร่ีรีชาร์จภายใน = 6V DC 
อแดปเตอร์ภายนอก = 12V DC, 800 mA 

แรงดนัไฟจ่ายโหลดเซลล ์ 5 VDC 

ความตา้นทานโหลดเซลล ์ Min/Max    300Ω /1000Ω 

การเช่ือมต่อโหลดเซลล ์ รองรับการเช่ือมต่อโหลดเซลล ์4 สาย และ 6 สาย 

การเช่ือมต่อโหลดเซลลสู์งสุด โหลดเซลล ์8 x 350Ω หรอื  x 700Ω 

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม -10 – 40 °C, Non-condensed, R.H. ≤ 85% 

หมายเหตุ : ขอ้มูลอากมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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4. ปุ่มกด และจอแสดงผล 

4.1. ปุ่มกด 

 
ปุ่มตวัเลข 0 – 9 ใชเ้พ่ือป้อนตวัเลข และใชร่้วมกบัฟังกช์ัน่อ่ืนดงัน้ี 

 1, CNT : กดเพ่ือเขา้สู่ฟังกช์ัน่การนบัช้ิน และกดเพ่ือไปยงัพารามิเตอร์ถดัไปในโหมดการตั้งค่า 

 2, UNIT : กดเพ่ือเปล่ียนหน่วยของนํ้าหนกั และกดเพ่ือไปยงัพารามิเตอร์ก่อนหนา้ในโหมดการตั้งค่า 

 3, WEIGH : กดเพ่ือกลบัสู่สถานะชัง่นํ้าหนกั หลงัจากฟังกช์ัน่ นบัช้ิน, ตรวจสอบนํ้าหนกั, ชัง่นํ้าหนกัสัตว,์ 

เปอร์เซ็นต ์

 4, PRT : กดเพ่ือส่งขอ้มูลไปยงัคอมพิวเตอร์ หรือ เคร่ืองพิมพ ์ผา่น RS-232(ตามการตั้งค่าวา่จะสมค่าหรือไม่) 

 5, MC : กดเพ่ือเรียกขอ้มูลผลรวมท่ีบนัทึกไว ้

 6, CHK : กดเพ่ือเขา้สู่ฟังกช์ัน่ตรวจสอบนํ้าหนกั และป้อนขีดจาํกดั สูงสุด/ตํ่าสุด(HI/LO) 

 7, ANI : กดเพ่ือเขา้สู่ฟังกช์ัน่ ชัง่นํ้าหนกัสัตว ์

 8, PCENT : กดเพ่ือเขา้สู่ฟังกช์ัน่ชัง่เป็นเปอร์เซ็นต ์

 9, PTARE : กดเพ่ือป้อนค่านํ้าหนกัภาชนะล่วงหนา้ 

 CE : กดเพ่ือลา้งค่าท่ีป้อนเขา้ไป 

 ZERO : กดเพ่ือใหแ้สดงนํ้าหนกัเป็นศูนย(์ในขณะท่ีแท่นชัง่วา่งเปล่า) และกดเพ่ือ ยกเลิกและออกจากการ

ดาํเนินการต่างๆ 

 TARE : กดเพ่ือหกัค่านํ้าหนกัภาชนะ และกดเพ่ือยนืยนัการเลือกพารามิเตอร์ต่างๆ 

กดในขณะเปิดเคร่ืองเพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าพารามิเตอร์ 

 ON/OFF : กดเพ่ือ เปิด/ปิด เคร่ือง 
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4.2. สัญลักษณ์บนจอแสดงผล 

 สัญลกัษณ์ในโหมดตรวจสอบนํ้าหนกั 

HI = นํ้าหนกัท่ีแสดงมากกวา่ขีดจาํกดัสูงสุด 

OK = นํ้าหนกัท่ีแสดงอยูร่ะหวา่งขีดจาํกดัตํ่าสุด และสูงสุด 

LO = นํ้าหนกัท่ีแสดงนอ้ยกวา่ขีดจาํกดัตํ่าสุด 

 TARE แสดงเม่ือใชฟั้งกช์ัน่หกัค่านํ้าหนกัภาชนะ และนํ้าหนกัท่ีแสดงจะเป็นนํ้าหนกัสุทธิ(Net Weight) 

 STABLE แสดงเม่ือนํ้าหนกัเสถียร 

 ZERO แสดงเม่ือนํ้าหนกัเป็นศูนย ์

 ไฟแสดงหน่วยนํ้าหนกั จะแสดงท่ี kg, lb ตามหน่วยนํ้าหนกัปัจจุบนั 

 CHARGE จะกระพริบขณะชาร์จแบตเตอร่ี และจะดบัเม่ือแบตเตอร่ีเตม็ 

4.3. การเช่ือมต่อ 

 
เรียงจากซา้ยไปขวา 

1) ปลัก๊แหล่งพลงังาน 

2) โหลดเซลล ์

โหลดเซลล ์PIN กาํหนดเป็น 
1 EXCITATION  +ve 
2 SENSE  +ve 
3 EXCITATION  -ve 
4 SENSE  -ve 
5 SIGNAL  +ve 
6 SIGNAL  -ve 
7 GROUND 

3) COM1 RS 232 : 

1 = GND 2 = TXD  3 = RXD 

  

หากใชส้ายเคเบิล GLANDS, LOADCELL และ

สายเคเบิล RS232 จาํเป็นตอ้งใชผ้า่น GLANDS เพ่ือ

เช่ือมต่อกบั PCB 

ทาํตามตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งของการเช่ือมต่อท่ีพิมพ์

บน PCB 
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5. เร่ิมต้นใช้งาน 

เพ่ือใหไ้ดผ้ลการชัง่ท่ีแม่นยาํ แท่นชัง่นํ้าหนกัจะตอ้งวางบนพ้ืนผิวท่ีแขง็แรง และไดร้ะดบั หลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองชัง่ ใน

สภาพแวดลอ้มท่ีมีกระแสลมแรง สั่นสะเทือน และการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีรุนแรง 

คาํเตือน :  

 หวัอ่านไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกนัการระเบิด 

 อยา่เปิดหวัอ่านเพ่ือซ่อมแซมเอง  กรุณาติดต่อตวัแทนจาํหน่ายเพ่ือรับบริการ 

5.1. แบตเตอร่ีรีชาร์จภายใน 
หวัอ่านประกอบดว้ยแบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟไดใ้นตวั ก่อนใชง้านคร้ังแรกใหช้าร์จแบตเตอร่ีใหม่เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 8 

ชัว่โมงเพื่อประสิทธิภาพแบตเตอร่ีท่ีดีท่ีสุด 

5.2. อแดปเตอร์ 
ก่อนเสียบอแดปเตอร์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ แรงดนัไฟอินพตุของอแดปเตอร์ตรงกบัแรงดนัไฟเอาตพ์ุตของแหล่งจ่ายไฟ 

หากไม่เท่ากนักรุณาติดต่อตวัแทนจาํหน่ายของท่าน 

5.3. การเช่ือมต่ออุปกรณ์อ่ืน  ๆ

5.3.1. การเช่ือมต่อกบัแท่นชัง่(โหลดเซลล)์ 
เช่ือมต่อหวัอ่านกบัแท่นชัง่(โหลดเซลล)์ ผา่นพอร์ตเช่ือมต่อโหลดเซลลด์า้นหลงัตามขอ้ 4.3 

5.3.2. การเช่ือมต่อ RS232 ไปยงัคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพ ์
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6. การตั้งค่า 

6.1. การตั้งค่าภายใน 
พารามิเตอร์การทาํงานสามารถตรวจสอบและตั้งค่า ผา่นฟังกช์ัน่ภายใน (รายละเอียดของฟังกช์ัน่ภายในทั้งหมดดูใน 5.4) 

6.2. วธีิเข้าสู่การตั้งค่าภายใน 

ทาํตามขั้นตอนดา้นล่างเพื่อเขา้ และเลือกออกแบบ พารามิเตอร์ ในการตั้งค่าภายใน 

 ปิด และ เปิดเคร่ืองชัง่ใหม่ 

 ขณะกาํลงันบัถอยหลงั กดปุ่ม [TARE] 

 เม่ือหนา้จอแสดง RS232 แสดงวา่เขา้สู่ฟังกช์ัน่การตั้งค่าภายในแลว้ 

6.3. ปุ่มท่ีใช้ในโหมดฟังก์ช่ันการตั้งค่าภายใน 

 [TARE] = ใชเ้พ่ือเขา้สู่การตั้งค่า และใชย้นืยนั และบนัทึกการตั้งค่า 

 [ZERO] = ออกจากการตั้งค่าโดยไม่บนัทึก 

 [1 CNT] = เล่ือนถดัไป 

 [2 UNIT] = เล่ือนไปก่อนหนา้ 

 [CE] = ลา้งค่า 
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6.4. ตารางฟังก์ช่ันการตั้งค่าภายใน 

ฟังก์ช่ัน ความหมาย ค่าพารามเิตอร์ / หมายเหตุ (** คือค่าเร่ิมต้น) 

RS232 

พอร์ต 1 RS232 (RS485 เป็นตวัเลือก)  พอร์ต 2 RS232  
พารามิเตอร์ดา้นล่างเหมือนกนัทั้งพอร์ต 1 และ 2 

โหมดพอร์ตอนุกรม 
**PC 

(คอมพิวเตอร์) 
(NOTE A) 

Manual 
(เคร่ืองพิมพ)์ 
(NOTE B) 

AUTO1 
(NOTE C) 

AUTO2 
(NOTE C) 

CMD 
(NOTE E) 

Baud 
(ตั้งค่า Baud rate) 

1200 2400 4800 **9600 19200 
38400 57600 115200   

NOTE A: ถ้าเลือก PC , PC > Baud > protocol > int 
Protocol **1 2 3 4  

> int = หน่วงเวลาช่วงระหวา่งการส่งขอ้มูลแต่ละคร้ัง . เลือกได ้4 พารามิเตอร์ 
       0   = ความเร็วในการส่งขอ้มูลสูงสุด 
**0.5   = หน่วงเวลา 0.5 วินาที ก่อนส่งขอ้มูลคร้ังต่อไป 

1.0 = หน่วงเวลา 1 วินาที ก่อนส่งขอ้มูลคร้ังต่อไป 
2.0 = หน่วงเวลา 2 วินาที ก่อนส่งขอ้มูลคร้ังต่อไป 

NOTE B: ถ้าเลือก Manual , Manual > Baud > AC > Stab Cont > Pr int From > label > Copy 
AC(ACC MODE) ON สะสมค่าและพิมพ ์ OFF พิมพโ์ดยไม่สะสมค่า  

 > St = ตั้งค่าเก่ียวกบัความเสถียรของนํ้าหนกัในการพิมพ ์
OFF   = พิมพโ์ดยไม่ตอ้งรอนํ้าหนกัเสถียร 
**ON = พิมพไ์ดเ้ม่ือนํ้าหนกัเสถียรเท่านั้น 

> Fr  = นํ้าหนกันอ้ยท่ีสุดท่ียอมใหพิ้มพไ์ด ้
0d   = พิมพโ์ดยไม่สนใจค่านํ้าหนกั 
1d   = พิมพไ์ดเ้ม่ือนํ้าหนกัมากกวา่ ค่าอ่านละเอียด 
... 
20d = พิมพไ์ดเ้ม่ือนํ้าหนกัมากกวา่ 20 เท่าของค่าอ่านละเอียด 

สาํหรับค่าอ่านละเอียด(d)เป็นเท่าใดกรุณาสอบถามตวัแทนจาํหน่ายเพ่ือขอขอ้มูลเพ่ิมเติม 
> Lab = แนวการพิมพล์าเบล 

1 = พิมพต์ามแนวนอน 
2 = พิมพต์ามแนวตั้ง 

> CoPy = ตั้งค่าจาํนวนคร้ังในการพิมพ(์ตั้งค่าไดม้ากท่ีสุด 8) 
    1   = พิมพ ์1 คร้ัง 
**2   = พิมพ ์2 คร้ัง 
... 
    8   = พิมพ ์8 คร้ัง 
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NOTE C: ถ้าเลือก AUTO1 , ส่งอตัโนมติัเม่ือวางนํ้าหนกับนแท่นชัง่(พารามิเตอร์อ่ืนเหมือน NOTE B) 
NOTE D: ถ้าเลือก AUTO2 , ส่งอตัโนมติัเม่ือนาํนํ้าหนกัออกจากแท่นชัง่(พารามิเตอร์อ่ืนเหมือน NOTE B) 
NOTE E: ถ้าเลือก CMD , ยอมใหส่้งคาํสั่งจาก PC , CMD > Baud 
หมายเหตุ : ถา้ตั้งเป็น Manual (เคร่ืองพิมพ)์ ทั้งสองพอร์ตจะใชไ้ดแ้ค่พอร์ตเดียว 

ADCnt ค่าภายใน กด TARE เพ่ือกาํหนดค่าใหเ้ป็นศูนย ์และเพ่ือดูค่าท่ีเพ่ิมข้ึน ของนํ้าหนกัท่ีเพ่ิมเขา้มา 

tiME 
ตั้งค่าเวลา HH/MM/SS 

เพ่ือเปล่ียน และป้อนเวลาใหม่ โดยใชปุ่้มตวัเลขจากนั้นกด TARE เพ่ือยนืยนั 

dAtE 
รูปแบบวันที่ ** DD/MM/YY YY/MM/DD MM/DD/YY 

เพ่ือเปล่ียน และป้อนวนัท่ีใหม่ โดยใชปุ่้มตวัเลขจากนั้นกด TARE เพ่ือยนืยนั 
bK โหมด backlight เลือก 1 ถึง 9 (9 คือสวา่งท่ีสุด) 

PowEr  
ตั้งเวลาปิดเคร่ือง

อตัโนมติั 
**OFF 1 / 2 / 5 / 10 / 15  

เคร่ืองจะไม่ปิดเม่ือเสียบอแดปเตอร์อยู ่
KEy dP เสียงปุ่มกด OFF **ON 

CHK bP 
โหมดเสียงเตือน 

(ในฟังกช์ัน่ตรวจสอบ) 

**in out Off 
 in = เสียงดงัเม่ือค่านํ้าหนกัอยูร่ะหวา่งช่วง 
 out = เสียงดงัเม่ือค่านํ้าหนกัออกนอกช่วง 
 off = ปิดเสียงเตือน 

unit 
หน่วยนํ้าหนกั kg g lb oz  

กดปุ่ม TARE ตั้งค่าเปิดหรือปิดการใชง้านหน่วยนํ้าหนกันั้นๆ 

FiLtEr  ความเร็วการกรอง 
เลือก 1 ถึง 6 (1 สาํหรับสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดีเช่นมีแรงสั่นสะเทือน แรงลม, 6สาํหรับ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีไม่มีผลกระทบจากลม หรือแรงสั่นสะเทือน 

CAL 
ตั้งค่าพารามิเตอร์
การปรับเทียบ 

ฟังกช์ัน่น้ีถูกจาํกดัการเขา้ถึงโดยตวัแทนจาํหน่ายหรือผูมี้อาํนาจเท่านั้น ซ่ึงอาจขอ
รหสัผา่นในการเขา้ถึงไดแ้ต่ควรระมดัระวงัในการตั้งค่า 
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การเขา้ถึงฟังกช์ัน่ดา้นล่างทาํไดโ้ดย 
1) ใส่จั้มเปอร์เพ่ือช๊อตเซอร์กิตในเมนบอร์ด หรือ 
2) ป้อนรหสัผา่นเม่ือปรากฏ “P …..” 

c-Unit 
หน่วยนํ้าหนกัการ

ปรับเทียบ 
**kg Lb    

ทาํการปรับเทียบใหม่หลงัจากเปล่ียนหน่วยนํ้าหนกัปรับเทียบ 
dESc ตาํแหน่งทศนิยม 0 0.0 0.00 0.000 0.0000 

cAPA1 พิกดั 1 
ตั้งค่าพิกดัสูงสุดของเคร่ืองช่วงท่ี 1 
หมายเหตุ:สาํหรับโหมดช่วงเดียวตั้งค่าพิกดัท่ีหวัขอ้น้ี 

สาํหรับโหมดสองช่วงตั้งค่าพิกดัช่วงแรกท่ีหวัขอ้น้ี 

Inc1 ค่าอ่านละเอียด 1 
ตั้งค่าอ่านละเอียดช่วงท่ี 1 
หมายเหตุ:สาํหรับโหมดช่วงเดียวตั้งค่าอ่านละเอียดท่ีหวัขอ้น้ี 

สาํหรับโหมดสองช่วงตั้งค่าอ่านละเอียดช่วงแรกท่ีหวัขอ้น้ี 

cAPA2 พิกดั 2 
ตั้งค่าพิกดัสูงสุดของเคร่ืองช่วงท่ี 2 
หมายเหตุ: สาํหรับโหมดสองช่วงตั้งค่าพิกดัช่วงสองท่ีหวัขอ้น้ี(พิกดั1<พิกดั2) 

Inc1 ค่าอ่านละเอียด 1 
ตั้งค่าอ่านละเอียดช่วงท่ี 1 
หมายเหตุ: สาํหรับโหมดสองช่วงตั้งค่าอ่านละเอียดช่วงสองท่ีหวัขอ้น้ี 

Auto-Z 
ความเร็วการกลบั
ศูนยอ์ตัโนมติั 

0.25 **0.5 1 1.5 2.5 
3.0 Off หน่วยเป็น d/sec 

P-ZEro ช่วงศูนยเ์ร่ิมตน้(%) 
1 2 5 **10 20 

50 100 off เป็นเปอร์เซ็นของพิกดัสูงสุด 

K-ZEro ช่วงศูนยก์ดเอง(%) 
1 **2 4 5 10 

20 เป็นเปอร์เซ็นของพิกดัสูงสุด 

FiltEr  ความเร็วการกรอง 
เลือก 1 ถึง 6 (1 สาํหรับสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดีเช่นมีแรงสั่นสะเทือน แรงลม, 6สาํหรับ

สภาพแวดลอ้มท่ีดีไม่มีผลกระทบจากลม หรือแรงสั่นสะเทือน 

G1 
ค่าแรงโนม้ถ่วง
สถานท่ีปรับเทียบ 

**9.7940 
 สาํหรับตวัแทนจาํหน่ายหลกัเท่านั้น 
 ไม่ตอ้งใชง้านฟังกช์ัน่น้ีหากทาํการปรับเทียบใหม่ 

G2 
ค่าแรงโนม้ถ่วง
สถานท่ีใชง้าน 

**9.7940 

LinEAr 
การแกไ้ขความไม่

เป็นเชิงเส้น 
**ON OFF 

ON = ยอมใหแ้กไ้ข(ค่าแนะนาํ) 
OFF = ไม่แกไ้ข 

u-cAL ปรับเทียบปกติ แนะนาํใหใ้ชตุ้ม้มาตรฐานนํ้าหนกัมากกวา่ 50% ของพิกดัสูงสุด 

L-cAL ปรับเทียบเชิงเส้น 

ตอ้งใชก้ารแกไ้ขความไม่เป็นเชิงเส้น ก่อนปรับเทียบตั้งค่า LinEAr = ON 
จากนั้นทาํการปรับเทียบ 3 ขั้นตอนคือ Zero, LD1, LD2 
แนะนาํใหใ้ชน้ํ้ าหนกัตุม้มาตรฐานสาํหรับ LD1= 1/3 ของพิกดั, 
 LD2 = เตม็พิกดั 
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m-tArE การหกัค่าภาชนะซํ้ า 
Mode1 โหมด 1 ไม่ยอมใหห้กัค่าภาชนะซํ้ า 
**Mode2 โหมด 2 ยอมใหห้กัค่าภาชนะซํ้ า 

count 
ทางเขา้การตั้งค่า
การปรับเทียบ 

Count จะเพ่ิมจาํนวนนบัเม่ือปรับเทียบ 
jump ตอ้งใส่จั้มเปอร์เพ่ือเขา้การตั้งค่าการปรับเทียบ 

APPro เลือกการรับรอง 
OIML NTEP NONE   

หมายเหตุ: เม่ือตั้งค่าเป็น OIML และ NTEP ค่าความละเอียดสูงสุดท่ีตั้งไดคื้อ 1/6000 
PASS ตั้งค่ารหสัผา่น ป้อนรหสัผา่นใหม่สาํหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ปรับเทียบ 
rESEt คืนค่าพารามิเตอร์ คืนค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดเป็นค่าเร่ิมตน้ 
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7. การใช้งาน 

7.1. เปิดเคร่ือง 

เม่ือเปิดเคร่ืองจะแสดง 

1) หมายเลขและรุ่นของซอฟแวร์ 

2) แสดงเซกเมน้ทั้งหมดของหนา้จอ 

3) แสดงจาํนวนการปรับเทียบ 

4) แสดงจาํนวนการตั้งค่าพารามิเตอร์ 

5) จากนั้นเคร่ืองชัง่จะพร้อมสาํหรับการใชง้าน 

7.2. เร่ิมการช่ังนํา้หนัก 

1) ถา้หนา้จอไม่แสดงเป็นศูนยเ์ม่ือไม่มีนํ้าหนกับนแท่นชัง่, ใหก้ดปุ่ม ZERO เพ่ือใหห้นา้จอแสดงเป็นศูนย ์อา้งอิง

ตามช่วงการดึงกลบัศูนยใ์นขอ้มูลจาํเพาะของเคร่ือง 

2) วางสินคา้อยา่งนุ่มนวลลงบนแท่นชัง่, แรงกระแทกท่ีมากเกินไปบนแท่นชัง่อาจทาํใหโ้หลดเซลลเ์สียหายได ้

3) นํ้าหนกัของสินคา้จะแสดงโดยอตัโนมติัตามหน่วยนํ้าหนกัท่ีตั้งไว ้

4) หลงัจากการชัง่นํ้าหนกัแลว้ใหน้าํสินคา้ออกจากแท่นชัง่ ไม่วางส่ิงใดท้ิงไวบ้นแท่นชัง่เพ่ือยดือายกุารใชง้านของ

โหลดเซลล ์

7.3. การแปลงหน่วยนํา้หนัก 

ข้ึนอยูก่บัการตั้งค่าภายใน หวัอ่านน้ีรองรับหน่วย kg, g, lb และ oz และสามารถเปล่ียนหน่วยระหวา่งการชัง่ไดเ้ม่ือตั้งค่า

สถานะของหน่วยนั้นเป็น ON 

เม่ือเลือกตาํแหน่งจุดทศนิยมเป็น 3 หรือ 4 ตาํแหน่ง (0.000 หรือ 0.0000) ตอ้งใชห้น่วยเป็น g  

หน่วยนํ้าหนกัท่ีใชง้านก่อนปิดเคร่ืองจะถูกใชค้า้งไวเ้ม่ือเปิดเคร่ืองอีกคร้ัง  
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7.4. การหักนํา้หนักภาชนะ 
ฟังกช์ัน่ Tare ใชเ้พ่ือตั้งค่าเคร่ืองชัง่เป็นศูนยช์ัว่คราว (เช่นการยกเลิกนํ้าหนกัของกล่อง หรือภาชนะ) เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ของ

การชัง่เป็นนํ้าหนกัสุทธิ 

7.4.1. หกันํ้าหนกัภาชนะดว้ยตวัเอง 
เม่ือใชง้านภาชนะทาํตามขั้นตอนดา้นล่างเพ่ือหกัค่านํ้าหนกัภาชนะ 

1) นาํนํ้าหนกัทั้งหมดออกจากแท่นชัง่ 

2) ดูใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองชัง่อยูท่ี่จุดศูนย ์ถา้ไม่ใหก้ดปุ่ม ZERO 

3) วางภาชนะลงบนแท่นชัง่ 

4) กดปุ่ม TARE 

5) ไฟแสดงสถานะ TARE จะติด และนํ้าหนกัท่ีแสดงจะเป็นนํ้าหนกัสุทธิ(Net weight)ของสินคา้ไม่รวมนํ้าหนกัของ

ภาชนะ 

6) สามารถยกเลิกการหกันํ้าหนกัภาชนะไดโ้ดยนาํนํ้าหนกัทั้งหมด(รวมถึงภาชนะ)ออกจากแท่นชัง่ และกดปุ่ม 

TARE ไฟแสดงสถานะ TARE จะดบั และนํ้าหนกัท่ีแสดงจะเป็นนํ้าหนกัรวม(Gross weight) 

7.4.2. การหกันํ้าหนกัภาชนะซํ้า 
เม่ือตั้งค่าฟังกช์ัน่ m-tArE เป็น Mode 1 เคร่ืองจะไม่ยอมใหห้กัค่าภาชนะซอ้นกนัหลายคร้ัง ก่อนจะหกัค่าภาชนะใหม่

ตอ้งยกเลิกการหกัค่าภาชนะและกลบัไปยงัจุดศูนยก่์อน 

เม่ือตั้งค่าฟังกช์ัน่ m-tArE เป็น Mode 2 เคร่ืองจะยอมใหห้กัค่าภาชนะซอ้นกนัหลายคร้ังไดโ้ดยตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข

ดา้นล่าง 

1) นํ้าหนกัภาชนะใหม่ตอ้งมากข้ึนกวา่ภาชนะเดิม 

2) จะยกเลิกการหกัค่าภาชนะไดเ้ม่ือไม่มีนํ้าหนกับนแท่นชัง่ 

7.4.3. หกันํ้าหนกัภาชนะล่วงหนา้ 
เม่ือทราบค่านํ้าหนกัของภาชนะสามารป้อนค่านํ้าหนกัไดโ้ดย 

1) ระหวา่งโหมดการชัง่นํ้าหนกัปกติ กดปุ่ม PTARE 

2) ใชปุ่้มตวัเลขป้อนค่านํ้าหนกัภาชนะจากนั้นกด TARE เพ่ือยนืยนั 

3) ยกเลิกการหกันํ้าหนกัภาชนะไดโ้ดยนาํนํ้าหนกัทั้งหมด(รวมถึงภาชนะ)ออกจากแท่นชัง่ และกดปุ่ม TARE 

หมายเหตุ : 

 ค่านํ้าหนกัภาชนะท่ีป้อนตอ้งเป็นจาํนวนเท่าของค่าอ่านละเอียด 

 หกัค่าภาชนะดว้ยตวัเองไดเ้ม่ือหกัค่าภาชนะล่วงหนา้ 

 การหกัค่าภาชนะล่วงหนา้อยูภ่ายใตก้ารทาํงานของการหกัค่าภาชนะซํ้ าดว้ย 
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7.5. ฟังก์ช่ันสะสมค่า 

7.5.1. การสะสมค่า 
1) กดปุ่ม Prt เพ่ือบนัทึกและสะสมค่านํ้าหนกัปัจจุบนั 

2) เคร่ืองจะกลบัสู่หนา้จอการชัง่นํ้ าหนกัปกติหลงัจากผา่นไป 2 วินาที 

3) ทาํซํ้ าเม่ือตอ้งการสะสมค่าคร้ังต่อไป 

หมายเหตุ : ถา้กดปุ่ม Prt ในขณะท่ีนํ้าหนกัไม่เสถียรเคร่ืองจะไม่ทาํการสะสมค่าและมีเสียงดงัป๊ีบ 

7.5.2. การเรียกดูและลา้งค่าท่ีสะสมไว ้
1) กดปุ่ม MC เพ่ือเรียกดูค่าท่ีสะสมไวจ้ากหน่วยความจาํ 

2) เคร่ืองจะแสดง จาํนวนคร้ังท่ีทาํการสะสมค่า ตามดว้ย ค่านํ้าหนกัรวมท่ีสะสมไว ้

3) จากนั้น 

 กดปุ่ม ZERO เพ่ือออก หรือ 

 กดปุ่ม ZERO ตามดว้ยปุ่ม WEIGH เพ่ือลา้งขอ้มูลท่ีสะสมไว ้

7.6. โหมดฟังก์ช่ัน 

นอกเหนือจากฟังกช์ัน่การชัง่นํ้าหนกัหวัอ่านน้ียงัมีฟังกช์ัน่เสริมดงัน้ี 

 ฟังกช์ัน่การนบัช้ินงาน 

 ฟังกช์ัน่การชัง่เป็นเปอร์เซ็นต ์

 ฟังกช์ัน่ชัง่นํ้ าหนกัสัตว ์

 ฟังกช์ัน่การตรวจสอบนํ้าหนกั(HI/LO) 

7.7. ฟังก์ช่ันการนับช้ินงาน 

ทาํตามขั้นตอนดา้นล่างเพื่อเขา้สู่ฟังกช์ัน่นบัช้ินงาน 

1) เลือกหน่วยนํ้าหนกั 

2) ถา้ใชภ้าชนะใหท้าํการหกัค่าภาชนะก่อน 

3) กดปุ่ม CNT เพ่ือเขา้สู่ฟังกช์ัน่การนบัช้ินงาน 


