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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 

ติดตั้งในสถานท่ีเหมาะสม และหลีกเล่ียงสถานการณ์ดงัน้ี 

 ไดรั้บความร้อนสูง หรือไดรั้บแสงแดดโดยตรง 

 มีกระแสลมแรง หรือมีแรงสั่นสะเทือน 

 มีความช้ืนสูงเกินไป 

2.1. สภาวะการใช้งาน 

กรุณาอยา่ใชง้านในสถานท่ีเปียกช้ืนเป็นเวลานาน ถา้เคร่ืองชัง่ถูกเคล่ือนยา้ยจากสถานท่ีอุณหภูมิตํ่า ไปยงัสถานท่ีอุณหภูมิ

สูงกวา่ กรุณาปิดเคร่ืองวางท้ิงไวป้ระมาณ 2 ชัว่โมงเพื่อใหเ้คร่ืองชัง่ปรับตวัติดตั้งเคร่ืองชัง่กบักรอบกาํบงัลม 

2.2. เช่ือมต่อ อแดปเตอร์ 

 เสียบอแดปเตอร์กบัเคร่ืองชัง่ 

 เสียบอแดปเตอร์กบัแหล่งจ่ายไฟ 

2.3. ระยะเวลาอุ่นเคร่ือง 

เพ่ือการใชง้านการวดัท่ีแม่นยาํ เคร่ืองชัง่จะตอ้งทาํการอุ่นเคร่ืองก่อนการใชง้านปกติ เป็นเวลา 30 นาที 

2.4. ปรับระดับของเคร่ืองช่ัง 

 ระดบัของเคร่ืองชัง่ ตอ้งมีการปรับเม่ือเคล่ือนยา้ยเคร่ืองชัง่ โดย

ใชข้าตั้งทั้งสองขา้งดา้นหนา้เพ่ือปรับระดบัของเคร่ืองชัง่ 

 หมุนขาตั้งทั้งสองตามรูปภาพดา้นขา้ง เพ่ือใหฟ้องอากาศในเกจ

วดัระดบั อยูก่ึ่งกลางวงกลม 
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3. จอแสดงผล และปุ่มกด 

 

ความหมายของปุ่มกด 

สัญลักษณ์/ปุ่มกด ความหมาย 

 หกัค่าภาชนะและปรับจุดศูนย ์

 เขา้สู่โหมดการนบัช้ินงาน 

 เขา้สู่โหมดการปรับเทียบ 

 เปิด/ปิดเคร่ือง 
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4. วธีิการใช้งาน 

4.1. การเปิดและปิดเคร่ืองช่ัง 

 กดปุ่ม  เพ่ือเปิดเคร่ืองชัง่ 

 กดปุ่ม  อีกคร้ังเพ่ือปิดเคร่ืองชัง่ 

4.2. ฟังก์ช่ันการหักค่าภาชนะ 

 วางภาชนะบรรจุลงบนจานชัง่ 

 กดปุ่ม  เคร่ืองชัง่จะทาํการหกัค่าภาชนะโดยอตัโนมติั 

 วางสินคา้ท่ีตอ้งการทราบนํ้าหนกั ลงในภาชนะบรรจุ เคร่ืองชัง่จะแสดงเฉพาะนํ้าหนกัของสินคา้ 

4.3. โหมดการช่ังนับช้ินงาน 

 กดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่โหมดการชัง่แบบนบัช้ิน  

 ทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยกดปุ่ม  คา้งไว ้จนหนา้จอแสดงจาํนวนตวัอยา่งและสัญลกัษณ์ PCS ท่ีหนา้จอ

กระพริบ เลือกจาํนวนตวัอยา่งจาก 100, 75, 50, 25 ช้ิน โดยกดปุ่ม  

 วางสินคา้ตวัอยา่งตามจาํนวนท่ีเลือก 

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการสุ่มตวัอยา่ง 

 นาํสินคา้ตวัอยา่งออกจากจานชัง่ และวางสินคา้ท่ีตอ้งการนบัจาํนวนลงบนจานชัง่ เคร่ืองชัง่จะแสดงจาํนวนของ

สินคา้ 

 สามารถนบัจาํนวนสินคา้ซํ้ าไดเ้ร่ือยๆจนกวา่จะออกจากโหมดการชัง่นบัช้ินงาน โดยการกดปุ่ม  

เคร่ืองชัง่จะกลบัสู่โหมดการชัง่นํ้ าหนกัปกติ 

4.4. เปล่ียนหน่วย 

ในโหมดการชัง่ปกติ กดปุ่ม  เพ่ือเลือกหน่วยของนํ้าหนกั โดยสามารถเลือกไดจ้าก g, ct, tl, lb, oz, kg 
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4.5. ปรับเทียบนํา้หนัก(Calibration) 

เพ่ือใหเ้คร่ืองชัง่แสดงค่าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงตอ้งปรับเทียบ(Calibration) เพ่ือลดความแตกต่างระหวา่ง ค่านํ้าหนกัท่ีอ่านได้

จากเคร่ืองชัง่กบันํ้าหนกัท่ีแทจ้ริง ของตุม้นํ้าหนกัมาตรฐานท่ีวางบนจานชัง่ 

 ปรับระดบัของเคร่ืองชัง่ และอุน่เคร่ือง 

 ตรวจสอบใหแ้น่ในวา่ไม่มีอะไรบนจานชัง่ 

 กดปุ่ม  คา้งไวเ้พ่ือเขา้โหมดการปรับเทียบ หนา้จอแสดง CAL 

 จากนั้นหนา้จอจะแสดงนํ้าหนกัช่วงท่ี 1 เช่น 200 g วางตุม้นํ้าหนกัมาตรฐานขนาด 200 g บนจานชัง่ 

 จากนั้นหนา้จอจะแสดงนํ้าหนกัช่วงท่ี 2 เช่น 500 g วางตุม้นํ้าหนกัมาตรฐานขนาด 500 g บนจานชัง่ 

 จากนั้นหนา้จอจะแสดง PASS แสดงวา่ปรับเทียบสาํเร็จ และกลบัสู่โหมดชัง่นํ้าหนกัปกติ 
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5. การบํารุงรักษา และการแก้ไขปัญหา 

เฉพาะมืออาชีพท่ีผา่นการฝึกอบรมเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานซ่อมแซมได ้มีความเส่ียงสาํหรับผูใ้ชท่ี้ไม่ใช่มืออาชีพถา้

จะซ่อมแซม 

การบํารุงรักษา 

 ปิดเคร่ืองชัง่และถอดสายขอ้มูลออก 

 หลีกเล่ียงของเหลวเขา้เคร่ืองชัง่ 

 หา้มใชส้ารทาํความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน (ตวัทาํละลาย) ใด ๆ 

 ทาํความสะอาดเคร่ืองชัง่ดว้ยผา้นุ่ม ๆ 

 ถอดจานชัง่ออกก่อนทาํความสะอาดเคร่ืองชัง่ 

 ถอดกรอบบงัลม จานชัง่ และฐานรองจานชัง่ จะช่วยหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีจะเกิดกบัระบบการชัง่นํ้ าหนกั 

 ส่วนประกอบสแตนเลสทุกช้ินตอ้งไดรั้บการทาํความสะอาดอยา่งสมํ่าเสมอ ถอดจานชัง่และทาํความสะอาดดว้ย

ผา้ชุบนํ้าหรือฟองนํ้า แนะนาํใหท้าํความสะอาดสแตนเลส เชด็พ้ืนผวิสแตนเลสของเคร่ืองชัง่ก่อนจากนั้นใหท้าํ

ความสะอาดจานชัง่สแตนเลส ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไม่มีส่ิงสกปรกและเชด็ส่วนประกอบสแตนเลสอีกคร้ัง และทาํ

ใหเ้คร่ืองชัง่แหง้ ถา้จาํเป็นใหเ้ชด็นํ้ามนับนพ้ืนผิวเพ่ือป้องกนัเพ่ิมเติม 

การตรวจสอบด้วยตนเอง 

ถา้เคร่ืองชัง่ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

 ถอดอแดปเตอร์ทนัที 

 เกบ็ไวใ้นท่ีปลอดภยัเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะไม่สามารถนาํไปใชง้านไดใ้นขณะน้ี 

 แจง้ศูนยบ์ริการใกลบ้า้นท่านหรือตวัแทนจาํหน่ายของท่าน ช่างซ่อมตอ้งมีการฝึกอบรมอยา่งมืออาชีพ 
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6. ข้อมูลทางเทคนิค 
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