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1. ข้ อควรระวัง
ข้อควรระวังในการติดตั้งเครื่ องชัง่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าเครื่ องชัง่ จะทํางานได้ดีที่สุด กรุ ณาปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําดังต่อไปนี้
ห้าม! ถอดแยกส่วนประกอบของ
เครื่องชัง่

ห้าม! วางนํา้ หนักบนแท่นชัง่ มาก
กว่าพิกดั สูงสุดของเครื่องชัง่

หากเกิดการชํารุดเสียหายกรุณา
ติดต่อผูแ้ ทนจําหน่ายเพื่อ
ให้ได้รบั การซ่อมบํารุง
อย่างถูกวิธี

ห้าม! ถอดปลัก๊ โดยดึงที่สายไฟ
แรงดึงที่สายอาจทําให้เกิดไฟช๊อต หรือไฟ
ไหม้

หลีกเลี่ยง! การติดตัง้ เครื่องชัง่
ใกล้แหล่งกําเนิดความร้อน หรือ
โดนแสงแดดโดยตรง

ควร! ต่อสายกราวเพื่อให้กระแส
ไฟฟ้าคงที่
การต่อสายกราวจะช่วยลดปั ญหาที่เกิด
จากกระแสไฟฟ้าไม่คงที่ หรือการถูก
ไฟช๊อต

ห้าม! ติดตัง้ หรือใช้งานเครื่องชัง่
ใกล้กบั วัตถุไวไฟ หรือก๊าซที่มี
ฤทธิ์กดั กร่อน

เสียบปลัก๊ ให้แน่นกับเต้ารับบน
ผนังเพื่อป้องกันไฟช๊อต

ห้าม! ทํานํา้ หกใส่เครื่องชัง่ หรือ
ติดตัง้ ในสถานที่ที่มคี วามชืน้ สูง
เพื่อป้องกันไฟช๊อต หรือการอ่านค่า
ผิดพลาด

ใช้! Adaptor ที่เหมาะสมกับเครื่อง
ชัง่
Adaptor ที่ไม่ถกู ต้องอาจทําให้เครื่องชัง่
เสียหายได้
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ข้ อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม และเพื่อให้เครื่ องชัง่ ทํางานอย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพ ควรเสี ยบปลัก๊ ทิ้งไว้ 30 นาทีก่อนใช้งานเพือ่ เป็ นการวอร์มเครื่ อง
เพื่อการแสดงผลที่ถกู ต้องอย่าง
สมํา่ เสมอ เครื่องชัง่ ควรได้รบั
การปรัปแต่งโดยผูแ้ ทนจําหน่าย
เป็ นระยะ

หลีกเลี่ยง! แรงกระแทกที่เกิดกับ
เครื่องชัง่ เช่นการโยนของ

ขณะเคลื่อนย้ายให้จบั ที่ตวั เครื่อง
ชัง่ ห้ามจับที่จานชัง่

เก็บเครื่องชัง่ ให้ห่างไกลจาก
อุปกรณ์ท่ีมสี นามแม่ เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ตดิ ตัง้ ควรมัน่ คง มี
อุณหภูมิ และสภาวะแวดล้อมคงที่

ปรับระดับของเครื่องโดยการปรับ
ที่ขาปรับทัง้ 4 ให้ฟองอากาศอยู่
กึ่งกลางตัววัดระดับ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าอาจรบกวนการ
แสดงผลที่ถกู ต้อง

นําแบตเตอรี่ออกจากเครื่องชัง่
เมือ่ ไม่ใช้งานเป็ นเวลานาน เพราะ
การรัว่ ไหลของแบตเตอรี่เป็ น
อันตราย
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 กรุ ณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่กาํ หนดของเครื่ องชัง่
 หากพบความเสี ยหายที่อุปกรณ์เชื่อมต่อ หรื อสายไฟ กรุ ณาปิ ดเครื่ อง และนําทั้งหมดไปไว้ในที่ปลอดภัย และห้าม
ใช้งานจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม
 เครื่ องชัง่ นี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เหมาะสมเท่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อการดัดแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับเครื่ อง
ชัง่ รวมถึงการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อและสายไฟที่ไม่ได้รับจากเรา อย่างไรก็ดีเราพร้อมที่จะให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องในการ
ใช้งานเสมอ
 หากเครื่ องชัง่ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรุ ณาติดต่อผูแ้ ทนจําหน่ายของท่าน

2. การติดตั้งเครื่ องชั่ง
ติดตั้งในสถานที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดงั นี้
 ได้รับความร้อนสู ง หรื อได้รับแสงแดดโดยตรง
 มีกระแสลมแรง หรื อมีแรงสั่นสะเทือน
 มีความชื้นสู งเกินไป

2.1. สภาวะการใช้ งาน
กรุ ณาอย่าใช้งานในสถานที่เปี ยกชื้นเป็ นเวลานาน ถ้าเครื่ องชัง่ ถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่อุณหภูมิต่าํ ไปยังสถานที่อุณหภูมิ
สู งกว่า กรุ ณาปิ ดเครื่ องวางทิ้งไว้ประมาณ 2 ชัว่ โมงเพื่อให้เครื่ องชัง่ ปรับตัวติดตั้งเครื่ องชัง่ กับกรอบกําบังลม

2.2. เชื่ อมต่ อ อแดปเตอร์
 เสี ยบอแดปเตอร์ กบั เครื่ องชัง่
 เสี ยบอแดปเตอร์ กบั แหล่งจ่ายไฟ

2.3. ระยะเวลาอุ่นเครื่ อง
เพื่อการใช้งานการวัดที่แม่นยํา เครื่ องชัง่ จะต้องทําการอุ่นเครื่ องก่อนการใช้งานปกติ เป็ นเวลา 30 นาที

2.4. ปรับระดับของเครื่ องชั่ง
 ระดับของเครื่ องชัง่ ต้องมีการปรับเมื่อเคลื่อนย้ายเครื่ องชัง่ โดย
ใช้ขาตั้งทั้งสองข้างด้านหน้าเพื่อปรับระดับของเครื่ องชัง่
 หมุนขาตั้งทั้งสองตามรู ปภาพด้านข้าง เพื่อให้ฟองอากาศในเกจ
วัดระดับ อยูก่ ่ ึงกลางวงกลม
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3. จอแสดงผล และปุ่ มกด

ความหมายของปุ่ มกด
สั ญลักษณ์ /ปุ่ มกด

ความหมาย
หักค่าภาชนะและปรับจุดศูนย์
เข้าสู่ โหมดการนับชิ้นงาน
เข้าสู่ โหมดการปรับเทียบ
เปิ ด/ปิ ดเครื่ อง
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4. วิธีการใช้ งาน
4.1. การเปิ ดและปิ ดเครื่ องชั่ง
 กดปุ่ ม

เพื่อเปิ ดเครื่ องชัง่

 กดปุ่ ม

อีกครั้งเพื่อปิ ดเครื่ องชัง่

4.2. ฟังก์ ชั่นการหักค่ าภาชนะ
 วางภาชนะบรรจุลงบนจานชัง่
 กดปุ่ ม

เครื่ องชัง่ จะทําการหักค่าภาชนะโดยอัตโนมัติ

 วางสิ นค้าที่ตอ้ งการทราบนํ้าหนัก ลงในภาชนะบรรจุ เครื่ องชัง่ จะแสดงเฉพาะนํ้าหนักของสิ นค้า

4.3. โหมดการชั่งนับชิ้นงาน
 กดปุ่ ม

เพื่อเข้าสู่ โหมดการชัง่ แบบนับชิ้น

 ทําการสุ่ มตัวอย่างโดยกดปุ่ ม

ค้างไว้ จนหน้าจอแสดงจํานวนตัวอย่างและสัญลักษณ์ PCS ที่หน้าจอ

กระพริ บ เลือกจํานวนตัวอย่างจาก 100, 75, 50, 25 ชิ้น โดยกดปุ่ ม
 วางสิ นค้าตัวอย่างตามจํานวนที่เลือก
 กดปุ่ ม

เพื่อยืนยันการสุ่ มตัวอย่าง

 นําสิ นค้าตัวอย่างออกจากจานชัง่ และวางสิ นค้าที่ตอ้ งการนับจํานวนลงบนจานชัง่ เครื่ องชัง่ จะแสดงจํานวนของ
สิ นค้า
 สามารถนับจํานวนสิ นค้าซํ้าได้เรื่ อยๆจนกว่าจะออกจากโหมดการชัง่ นับชิ้นงาน โดยการกดปุ่ ม
เครื่ องชัง่ จะกลับสู่ โหมดการชัง่ นํ้าหนักปกติ

4.4. เปลีย่ นหน่ วย
ในโหมดการชัง่ ปกติ กดปุ่ ม

เพื่อเลือกหน่วยของนํ้าหนัก โดยสามารถเลือกได้จาก g, ct, tl, lb, oz, kg
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4.5. ปรับเทียบนํา้ หนัก(Calibration)
เพื่อให้เครื่ องชัง่ แสดงค่าได้อย่างถูกต้อง จึงต้องปรับเทียบ(Calibration) เพื่อลดความแตกต่างระหว่าง ค่านํ้าหนักที่อ่านได้
จากเครื่ องชัง่ กับนํ้าหนักที่แท้จริ ง ของตุม้ นํ้าหนักมาตรฐานที่วางบนจานชัง่
 ปรับระดับของเครื่ องชัง่ และอุน่ เครื่ อง
 ตรวจสอบให้แน่ในว่าไม่มีอะไรบนจานชัง่
 กดปุ่ ม

ค้างไว้เพื่อเข้าโหมดการปรับเทียบ หน้าจอแสดง CAL

 จากนั้นหน้าจอจะแสดงนํ้าหนักช่วงที่ 1 เช่น 200 g วางตุม้ นํ้าหนักมาตรฐานขนาด 200 g บนจานชัง่
 จากนั้นหน้าจอจะแสดงนํ้าหนักช่วงที่ 2 เช่น 500 g วางตุม้ นํ้าหนักมาตรฐานขนาด 500 g บนจานชัง่
 จากนั้นหน้าจอจะแสดง PASS แสดงว่าปรับเทียบสําเร็ จ และกลับสู่ โหมดชัง่ นํ้าหนักปกติ

TK-01

Ver.DGS-TK01-01
หน้า 7 จาก 11

5. การบํารุ งรักษา และการแก้ ไขปัญหา
เฉพาะมืออาชีพที่ผา่ นการฝึ กอบรมเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ทาํ งานซ่อมแซมได้ มีความเสี่ ยงสําหรับผูใ้ ช้ที่ไม่ใช่มืออาชีพถ้า
จะซ่อมแซม

การบํารุงรักษา
 ปิ ดเครื่ องชัง่ และถอดสายข้อมูลออก
 หลีกเลี่ยงของเหลวเข้าเครื่ องชัง่
 ห้ามใช้สารทําความสะอาดที่มีฤทธิ์ กดั กร่ อน (ตัวทําละลาย) ใด ๆ
 ทําความสะอาดเครื่ องชัง่ ด้วยผ้านุ่ม ๆ
 ถอดจานชัง่ ออกก่อนทําความสะอาดเครื่ องชัง่
 ถอดกรอบบังลม จานชัง่ และฐานรองจานชัง่ จะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี ยหายที่จะเกิดกับระบบการชัง่ นํ้าหนัก
 ส่ วนประกอบสแตนเลสทุกชิ้นต้องได้รับการทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ ถอดจานชัง่ และทําความสะอาดด้วย
ผ้าชุบนํ้าหรื อฟองนํ้า แนะนําให้ทาํ ความสะอาดสแตนเลส เช็ดพื้นผิวสแตนเลสของเครื่ องชัง่ ก่อนจากนั้นให้ทาํ
ความสะอาดจานชัง่ สแตนเลส ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกและเช็ดส่ วนประกอบสแตนเลสอีกครั้ง และทํา
ให้เครื่ องชัง่ แห้ง ถ้าจําเป็ นให้เช็ดนํ้ามันบนพื้นผิวเพื่อป้องกันเพิม่ เติม

การตรวจสอบด้ วยตนเอง
ถ้าเครื่ องชัง่ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 ถอดอแดปเตอร์ ทนั ที
 เก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะไม่สามารถนําไปใช้งานได้ในขณะนี้
 แจ้งศูนย์บริ การใกล้บา้ นท่านหรื อตัวแทนจําหน่ายของท่าน ช่างซ่อมต้องมีการฝึ กอบรมอย่างมืออาชีพ

TK-01

Ver.DGS-TK01-01
หน้า 8 จาก 11

6. ข้ อมูลทางเทคนิค
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