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1. ข้อควรระวงั 

ขอ้ควรระวงัในการติดตั้งเคร่ืองชัง่ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เคร่ืองชัง่จะทาํงานไดดี้ท่ีสุด กรุณาปฏิบติัตามคาํแนะนาํดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 และเพ่ือใหเ้คร่ืองชัง่ทาํงานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ควรเสียบปลัก๊

ท้ิงไว ้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 



EC  Ver.DGS-EC-01 
หนา้ 6 จาก 36 

 

ส่ิงแวดล้อม 

เคร่ืองชัง่ควรใชใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีปราศจากกระแสลมพดัแรง, การสั่นสะเทือน และอุณหภูมิ หรือความช้ืนสัมพทัธ์ ควร

พอเหมาะไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อนํ้าหนกัท่ีเคร่ืองชัง่แสดง 

อย่าติดตั้งเคร่ืองช่ัง 

 ใกลก้บัประตูหรือหนา้ต่างท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยา่งมากของกระแสลม หรืออุณหภูมิ 

 ใกลก้ลบัอุปกรณ์ท่ีมีการสั่นสะเทือน การหมุน หรือลูกสูบต่างๆ 

 ใกลส้นามแม่เหลก็หรืออุปกรณ์ท่ีสร้างสนามแม่เหลก็ 
 บนพ้ืนผิวท่ีไม่เสถียร 
 ในสภาพแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยฝุ่ น 

 ในพ้ืนท่ีท่ีโดนแสงแดดโดยตรง 

 

การปรับระดับของเคร่ืองช่ัง  

เคร่ืองชัง่มีตวับ่งช้ีระดบัท่ีดา้นล่างซา้ยของ แผงดา้นหนา้ และใชก้ารหมุนขาตั้งทั้งส่ี เพ่ือปรับระดบัของเคร่ืองชัง่จนกระทัง่

ฟองอากาศอยูใ่นก่ึงกลางของวงกลมในตวับ่งช้ี 

การเปิดเคร่ืองช่ัง 

 อยา่เปิดเคร่ืองชัง่เม่ือมีส่ิงของวางอยูบ่นจานชัง่ 

 เม่ือใชง้านเคร่ืองชัง่กบั Adapter สวติซ์เปิด/ปิดดา้นขวาของเคร่ืองควรอยูใ่นฝ่ัง เปิด จากนั้นจึงเปิดเคร่ืองชัง่โดยกด

ปุ่ม ON/OFF ท่ีแผงควบคุม 

 เม่ือใชง้านเคร่ืองชัง่กบัแบตเตอร่ีเท่านั้น สามารถเปิดเคร่ืองชัง่โดยกดปุ่ม ON/OFF ท่ีแผงควบคุม 

 เคร่ืองชัง่จะเร่ิมตน้โดยการนบัถอยหลงัจาก 9 ถึง 0 และพร้อมใชง้าน อยา่งไรกดี็เม่ือเปิดเคร่ืองชัง่ใหม่ ควรวอร์ม

เคร่ืองชัง่ก่อนใชง้าน ประมาณ 15-30 นาที 
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2. สัญลักษณ์บนหน้าจอแสดงผล 

 

 

 
 

2.1. ส่วนประกอบหน้าจอแสดงผล 

WEIGHT 

การแสดงผลมีทั้งหมด 6 หลกั สาํหรับแสดงนํ้าหนกัสะสม หรือนํ้าหนกัท่ีวางบนจานชัง่ 

UNIT WEIGHT 

การแสดงผลมีทั้งหมด 6 หลกั สาํหรับแสดง นํ้าหนกัต่อ 1 ช้ิน หรือ เวลาของนํ้าหนกัสะสม 

COUNT 

การแสดงผลมีทั้งหมด 6 หลกั สาํหรับแสดง จาํนวนคร้ังของการสะสมนํ้าหนกั  หรือ  นบัจาํนวนช้ินของสินคา้บน

จานชัง่ 
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2.2. ความหมายของสัญลักษณ์ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

NET เคร่ืองชัง่อยูใ่นโหมดการหกัค่าภาชนะ 

 สถานะของเคร่ืองชัง่อยูท่ี่จุดศูนย ์

 
เคร่ืองชัง่อยูใ่นโหมดการสะสมนํ้าหนกั 

 เคร่ืองชัง่อยูใ่นสถานะเสถียรแลว้ 

 

นํ้าหนกัตวัอยา่งมีจาํนวนไม่เพียงพอ 
ถา้นํ้าหนกัตวัอยา่งทั้งหมดบนกระทะนอ้ยกวา่ 10 หน่วย จอแสดงผลตวับ่งช้ี
ท่ีรูปสามเหล่ียม จะปรากฏข้ึนเพ่ือเตือนใหผู้ใ้ชเ้พ่ิมตวัอยา่งมากข้ึนจนกวา่ตวั
บ่งช้ีจะหายไป 

 

นํ้าหนกัต่อหน่วยนอ้ยเกินไป 
ถา้นํ้าหนกัหน่วยนอ้ยกวา่ 1/10 ของค่าอ่านละเอียด ตวับ่งช้ีท่ีรูป จะปรากฏ
ข้ึนเพ่ือเตือนผูใ้ชว้า่นํ้าหนกัต่อหน่วย มีขนาดเลก็เกินไปสาํหรับการทาํให้
ถูกตอ้งในการคาํนวณปริมาณ 

 แรงดนัไฟฟ้าตํ่า 
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3. การทาํงานของปุ่มกด 

ปุ่มกด การทํางาน 

0 - 9 ป้อนขอ้มูลตวัเลข 

  ป้อนขอ้มูลจุดทศนิยม 

C ลา้งตวัเลขท่ีแสดงบนหนา้จอออก 

ZERO 
ถา้มีนํ้าหนกัเลก็นอ้ยแสดงบนหนา้จอโดยท่ีไม่มีอะไรอยูบ่นจานชัง่ กดปุ่ม 
ZERO เพ่ือใหน้ํ้ าหนกัแสดงเป็นศูนย ์

TARE 
ใชเ้พ่ือหกัค่าภาชนะ ทาํใหน้ํ้าหนกัท่ีแสดงเป็นนํ้าหนกัสุทธิของสินคา้ภายใน
ภาชนะ 

SMPL ใชเ้พ่ือป้อนตวัอยา่ง 

U.WT ใชเ้พ่ือป้อนนํ้าหนกัของตวัอยา่งท่ีทราบค่าอยูแ่ลว้ 

ALARM 
ใชเ้พ่ือตั้งค่าขีดจาํกดั สูงสุด/ตํ่าสุด(HIGH/LOW) ของนํ้าหนกั หรือจาํนวน
ช้ิน สาํหรับฟังกช์ัน่การตรวจสอบนํ้าหนกั 

ADD ใชเ้พ่ือการวดั นํ้าหนกั/จาํนวน แบบสะสม 

TOTAL ใชเ้พ่ือเรียกคืน นํ้าหนกัรวม, จาํนวนคร้ัง และการสะสม 

P.TARE ใชเ้พ่ือลา้งค่าการหกัค่าภาชนะ 

SET ใชเ้พ่ือเขา้สู่การตั้งค่าฟังกช์ัน่ผูใ้ชง้าน 

ENTER ใชเ้พ่ือยนิยนัการตั้งค่า 

MOVE ใชเ้พ่ือเปล่ียนค่าต่างๆในโหมดการตั้งค่า 

MEMORY ใชเ้พ่ือบนัทึกขอ้มูล 

ON/OFF สวติซ์ เปิด/ปิด เคร่ือง 
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4. วธีิการใช้งาน 

4.1. เปิดเคร่ืองช่ัง 

เม่ือเปิดสวติซ์ ON/OFF ดา้นขวาของเคร่ืองแลว้ กดปุ่ม  เพ่ือเปิด หรือปิดการทาํงานของเคร่ืองชัง่ 

4.2. ปรับจุดศูนย์ของเคร่ืองช่ัง 

กดปุ่ม ZERO เพ่ือใหห้นา้จอแสดงผลกลบัสู่จุดศูนย ์ในกรณีท่ีนํ้ าหนกัไม่เป็นศูนยใ์นขณะท่ีจานชัง่วา่งเปล่า 

4.3. การสุ่มตัวอย่าง ก่อนใช้งานการนับช้ิน 

เม่ือยงัไม่ทราบนํา้หนักต่อช้ิน 

 นบัสินคา้วางบนจานชัง่ตามจาํนวนท่ีตอ้งการสุ่มตวัอยา่ง 
 

 
 

 ป้อนตวัเลขจาํนวนช้ินของสินคา้ท่ีวางอยูบ่นจานชัง่ 
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 กดปุ่ม SMPL 

หมายเหตุ : โดยปกติค่าเร่ิมตน้ของการป้อนตวัเลขเขา้ไปจะเป็นการป้อนค่า นํ้าหนกัต่อช้ิน แต่ถา้หากกดปุ่ม 

SMPL ในขณะท่ีหนา้จอ COUNT กาํลงักระพริบอยูต่วัเลขท่ีป้อนเขา้ไปจะกลายเป็นจาํนวนช้ินของ

สินคา้ ถา้หากไม่มีการกด SMPL จนกระทัง่การกระพริบท่ีหนา้จอ COUNT ส้ินสุดลง จะเป็นการ

ป้อนค่า นํ้าหนกัต่อช้ิน  

 
 

 เม่ือหนา้จอแสดงผลแสดงดงัรูปดา้นล่าง แสดงวา่การสุ่มตวัอยา่งเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

 
 

 ยิง่ใชต้วัอยา่งปริมาณมาก จะยิง่ใหผ้ลการคาํนวณนํ้าหนกัต่อช้ินมีความแม่นยาํข้ึนดว้ย 

 การกดปุ่ม SMPL ในระหวา่งการชัง่นบัช้ินงาน จะเป็นการคาํนวณค่าเฉล่ียนํ้าหนกัต่อช้ินใหม่ เฉพาะในกรณีท่ี

การตั้งค่าเมนูผูใ้ชใ้นหวัขอ้ การคาํนวณนํ้าหนกัต่อช้ินใหม่(Unit weight computing) ถูกเปิดไว ้(โปรดดูท่ีหวัขอ้ 

5.8) 
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เม่ือทราบค่านํา้หนักต่อช้ิน 

 ป้อนตวัเลขนํ้าหนกัต่อช้ินท่ีทราบค่า 

 
 

 กดปุ่ม U.Wt เพ่ือเสร็จส้ินขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง 

 

หมายเหตุ : โดยปกติค่าเร่ิมตน้ของการป้อนตวัเลขเขา้ไปจะเป็นการป้อนค่า นํ้าหนกัต่อช้ิน ดงันั้นจะกดปุ่ม U.Wt 

หรือรอจนกระทัง่หนา้จอ COUNT ส้ินสุดการกระพริบ กจ็ะเป็นการป้อนค่า นํ้าหนกัต่อช้ินเหมือนกนั 
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4.4. การบันทึกค่านํา้หนักต่อช้ินในหน่วยความจํา 

วธีิการบันทึกค่า 

 ดาํเนินการตามขอ้ 4.3 เพ่ือใหไ้ดค้่า นํ้าหนกัต่อช้ิน 

 
 

 กดปุ่ม MEMORY คา้งจนหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 
 

 เลือกช่องท่ีจะบนัทึกขอ้มูล (1-200, สามารถใชง้านไดท้ั้งหมด 200 ช่อง) โดยการกดปุ่มตวัเลข (0-9) จากนั้นกด

ปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกขอ้มูล ค่านํ้าหนกัต่อช้ิน ลงในหน่วยความจาํตามช่องท่ีเลือก  

หมายเหตุ : ขอ้ความความผิดพลาด “E4” จะปรากฏข้ึนเม่ือเลือกช่องนอกเหนือจาก 1-200 

วธีินําค่านํา้หนักต่อหน่วยท่ีบันทึกไว้กลับมาใช้งาน 

กดปุ่มตวัเลขเพ่ือเลือกช่องท่ีจะนาํมาใช ้จากนั้นในขณะท่ี หนา้จอ COUNT กาํลงักระพริบอยู ่กดปุ่ม MEMORY สอง

คร้ัง ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกไวจ้ะถูกนาํมาแสดงในหนา้จอ UNIT WEIGHT 
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4.5. การหักนํา้หนักภาชนะ 

ไม่ทราบค่านํา้หนักของภาชนะ 

 วางภาชนะเปล่าลงบนจานชัง่ 

 
 

 กดปุ่ม TARE  

 
 

 เคร่ืองชัง่จะหกัค่าภาชนะเป็นศูนย ์และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ 
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ทราบค่านํา้หนักของภาชนะ 

 ในโหมดการใชง้านปกติกดปุ่ม P.TARE เพ่ือเร่ิมการกาํหนดค่าภาชนะ 

 
 

 จากนั้นป้อนค่านํ้าหนกัของภาชนะโดยใชปุ่้มตวัเลข 

 
 

 กดปุ่ม P.TARE เพ่ือหกัค่าภาชนะ 

 

หมายเหตุ : ขั้นตอนน้ีสามารถทาํไดแ้ม่ในขณะท่ีนาํภาชนะท่ีมีสินคา้ วางบนจานชัง่แลว้ เคร่ืองชัง่จะหกัค่า

นํ้าหนกัท่ีเราป้อนขอ้มูลจากนํ้าหนกัทั้งหมดท่ีแสดง 
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การยกเลิกการหักค่าภาชนะ 

 นาํทุกอยา่งออกจากจานชัง่ หนา้จอ WEIGHT จะแสดงนํ้าหนกัเป็นติดลบ 

 
 

 กดปุ่ม TARE หนา้จอ WEIGHT จะกลบัสู่จุดศูนยแ์ละตวับ่งช้ี (   ) ท่ีสัญลกัษณ์ NET จะหายไป 
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4.6. การช่ังนํา้หนักแบบสะสม  

ขั้นตอนน้ีใชไ้ดท้ั้งกบัการสะสมนํ้าหนกั และสะสมจาํนวนช้ิน 

 วางสินคา้ลงบนจานชัง่ 

 
 

 กดปุ่ม ADD เคร่ืองชัง่จะคาํนวณผลการสะสมค่า 

 
 

 จากนั้นหนา้จอจะแสดงผลการสะสมค่าโดย หนา้จอ WEIGHT แสดง นํ้าหนกัสะสม หนา้จอ COUNT แสดง

จาํนวนช้ินสะสม หนา้จอ UNIT WEIGHT แสดง จาํนวนคร้ังท่ีสะสมนํ้าหนกั และตวัช้ีบ่ง(   ) จะปรากฏท่ี

สัญลกัษณ์  
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 กดปุ่ม TOTAL หรือ รอประมาณ 2 วินาทีเคร่ืองชัง่จะกลบัเขา้สู่โหมดการชัง่ปกติ 

 

หมายเหตุ : หากตอ้งการสะสมการชัง่เพ่ิมใหท้าํตามขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนน้ีใหม่ 

 หากตอ้งการตรวจสอบผลการชัง่สะสมใหก้ดปุ่ม TOTAL หนา้จอจะแสดงผลการสะสมค่าโดย หนา้จอ 

WEIGHT แสดง นํ้าหนกัสะสม หนา้จอ COUNT แสดงจาํนวนช้ินสะสม หนา้จอ UNIT WEIGHT แสดง จาํนวน

คร้ังท่ีสะสมนํ้าหนกั และกลบัเขา้สู่โหมดการชัง่ปกติโดย กดปุ่ม TOTAL หรือ รอประมาณ 2 วนิาที 

 

 หากตอ้งการลา้งขอ้มูลท่ีสะสมไวอ้อก ใหก้ดปุ่ม TOTAL เพ่ือเขา้สู่การตรวจสอบผลการชัง่สะสม และในขณะท่ี

ยงัไม่กลบัสู่โหมดการชัง่ปกติใหก้ดปุ่ม C เพ่ือลา้งขอ้มูลท่ีสะสมไวอ้อก  
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4.7. ตั้งค่าการตรวจสอบ(จํานวนช้ิน/นํา้หนัก) 

ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าช่วงการตรวจสอบโดยตั้ง ขีดจาํกดัสูงสุด(HI) – ขีดจาํกดัตํ่าสุด(LO) เม่ือจาํนวนช้ิน หรือนํ้าหนกั 

ของสินคา้บนจานชัง่ อยูภ่ายในช่วงท่ีตั้งไว ้เสียงสัญญาณเตือนจะดงัซํ้ าๆ 

วธีิการทํา 

 กดปุ่ม ALARM หนา้จอ WEIGHT จะแสดง HI 

 
 

 ป้อนค่าขีดจาํกดัสูงสุดท่ีตอ้งการ(แสดงในหนา้จอ UNIT WEIGHT) 
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 กดปุ่ม ALARM อีกคร้ัง หนา้จอ WEIGHT จะแสดง LO จากนั้นป้อนค่าขีดจาํกดัตํ่าสุด (แสดงในหนา้จอ 

COUNT) 

 

 
 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการเสร็จส้ินการตั้งค่า และเลือกวา่จะตั้งค่าใหเ้ป็นการตรวจสอบจาํนวนช้ิน หรือ นํ้าหนกั ซ่ึง

สามารถเลือกไดโ้ดย กดปุ่ม SMPL (กรณีตอ้งการตั้งค่าใหเ้ป็นการตรวจสอบจํ้านวนช้ิน) หรือ กดปุ่ม U.WT 

(กรณีตอ้งการตั้งค่าใหเ้ป็นการตรวจสอบนํ้าหนกั) จากนั้นเคร่ืองชัง่จะกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ 

 
 

หมายเหตุ : ขอ้ความความผิดพลาด E5 จะปรากฏข้ึน เม่ือตั้งค่า ขีดจาํกดัตํ่าสุด(LO) มากกวา่ ขีดจาํกดัสูงสุด(HI)  

หมายเหตุ : สามารถยกเลิกการตั้งค่าการตรวจสอบไดโ้ดยวธีิการเดียวกบัขั้นตอนการตั้งค่า และในขั้นตอนการ

ป้อนค่าขีดจาํกดั สูงสุด และตํ่าสุด ใหล้า้งค่าใหเ้ป็น 0 โดยใชปุ่้มตวัเลข 0 หรือปุ่ม C 
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5. การตั้งค่าเมนูผู้ใช้ 

ในโหมดการใชง้านปกติ กดปุ่ม SET เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “PASS Uord” (PASS WORD) 

จากนั้นใหป้้อนรหสัผา่นเป็น “101010” และกดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้หากป้อนรหสัผา่นไม่ถูกตอ้งจะไม่

สามารถเขา้สู่การตั้งค่าเมนูผูใ้ชไ้ด ้

 หนา้จอจะแสดง “Error” เพ่ือแสดงวา่ป้อนรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 

 หากป้อนรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 2 คร้ัง เคร่ืองชัง่จะกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติโดยอตัโนมติั 

5.1. การตั้งปิดเคร่ืองอัตโนมตั ิ

 เม่ือเขา้สู่การตั้งค่าเมนูผูใ้ชห้นา้จอจะแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 

 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือกระยะเวลาตามท่ีระบบกาํหนดไว ้( 2 นาที, 5 นาที, 8 นาที และ 0) 

 กดปุ่ม CLEAR เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

และเล่ือนไปยงัเมนูต่อไป 
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5.2. ช่วงการดึงกลับจุดศูนย์ (Zero tracking rang) 

 ในโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้กดปุ่ม ENTER จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 

 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือกช่วงการดึงกลบัจุดศูนยต์ามท่ีระบบกาํหนดไว ้( 0=off, 1=0.5d, 2=1d, 3=2d, 4=3d) 

ตวัเลขยิง่มากช่วงการดึงกลบัศูนยย์ิง่กวา้งข้ึน 

 กดปุ่ม CLEAR เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

และเล่ือนไปยงัเมนูต่อไป 

5.3. ช่วงการแสดงค่าศูนย์ (Zero display range) 

 ในโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้กดปุ่ม ENTER จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 

 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือกช่วงการแสดงค่าศูนยต์ามท่ีระบบกาํหนดไว ้( 0=off, 1=0.5d, 2=1d, 3=2d, 4=3d) ตวัเลข

ยิง่มากช่วงการแสดงค่าศูนยย์ิง่กวา้งข้ึน 

 กดปุ่ม CLEAR เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

และเล่ือนไปยงัเมนูต่อไป 
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5.4. ระดับการเข้าสู่สภาวะเสถียร (Stable class range) 

 ในโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้กดปุ่ม ENTER จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 

 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือกระดบัการเขา้สู่สภาวะเสถียรตามท่ีระบบกาํหนดไว ้( 0=off, 1=0.05d, 2=0.15d, 3=0.25d, 

4=0.35d, 5=0.45d ) ตวัเลขยิง่นอ้ยระยะเวลาท่ีใชใ้นการเขา้สู่สภาวะเสถียรยิง่นอ้ยลง 

 กดปุ่ม CLEAR เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

และเล่ือนไปยงัเมนูต่อไป 

5.5. ระดับความเสถียรจุดศูนย์ (Zero return range) 

 ในโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้กดปุ่ม ENTER จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 

 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือกระดบัความเสถียรจุดศูนยต์ามท่ีระบบกาํหนดไว ้( 0, 1, 2, 3, 4, 5 ) ตวัเลขยิง่มากความ

เสถียรจุดศูนยย์ิง่มากข้ึน 

 กดปุ่ม CLEAR เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

และเล่ือนไปยงัเมนูต่อไป 
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5.6. รูปแบบ Backlight 

 ในโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้กดปุ่ม ENTER จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 

 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือกรูปแบบ Backlight ตามท่ีระบบกาํหนดไว ้( 0=แบบอตัโนมติั, 1=แบบไม่อตัโนมติั )  

 กดปุ่ม CLEAR เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

และเล่ือนไปยงัเมนูต่อไป 

หมายเหตุ : แบบอตัโนมติั ไฟ Backlight จะเปิดอตัโนมติัเม่ือไรกต็ามท่ีมีนํ้ าหนกับนจานชัง่มากกวา่ 5 เท่าของค่า

อ่านละเอียดของเคร่ืองชัง่ หรือเม่ือมีการกดปุ่มกดใดๆบนเคร่ือง และจะปิดโดยอตัโนมติัภายในเวลา

ประมาณ 5 วนิาทีหลงัจากนํ้าหนกักลบัสู่จุดศูนย ์

หมายเหตุ : แบบไม่อตัโนมติั ใชปุ่้มกด  (จุดทศนิยม) เพ่ือเปิดหรือปิด ไฟ Backlight  

5.7. การเปล่ียนหน่วยนํา้หนัก 

 ในโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้กดปุ่ม ENTER จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 
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 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือกหน่วยของนํ้าหนกั ตามท่ีระบบกาํหนดไว ้( 0=kg หรือ g, 1=lb )  

 กดปุ่ม CLEAR เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

และเล่ือนไปยงัเมนูต่อไป 

5.8. การคาํนวณนํา้หนักต่อช้ินใหม่ (Unit weight recomputing) 

 ในโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้กดปุ่ม ENTER จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 
 

 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือกการคาํนวณการนบัช้ินใหม่ ตามท่ีระบบกาํหนดไว ้( 0=ปิดการคาํนวณใหม่ , 1=เปิดใช้

งานการคาํนวณใหม่ )  

 กดปุ่ม CLEAR เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

และเล่ือนไปยงัเมนูต่อไป 

หมายเหตุ : หลงัจากทาํการสุ่มตวัอยา่งตามขอ้ 4.3 หากคุณค่อยๆเพ่ิมจาํนวนสินคา้บนจานชัง่ทีละนอ้ย (เม่ือ

จาํนวนสินคา้ท่ีเพ่ิมนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีสุ่มตวัอยา่ง) เคร่ืองชัง่จะคาํนวณนํ้าหนกัต่อช้ินใหม่อีกคร้ังและ

มีเสียงดงั ป๊ีบ วธีิน้ีจะช่วยลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนํ้าหนกัท่ีเป็นไปไดใ้นสินคา้ชนิด

เดียวกนั และนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีแม่นยาํยิง่ข้ึน 
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5.9. รูปแบบการเตือนการตรวจสอบ(จํานวนช้ิน/นํา้หนัก) 

 ในโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้กดปุ่ม ENTER จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 
 

 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือกรูปแบบการเตือน ตามท่ีระบบกาํหนดไว ้( 0=เตือนเม่ืออยูใ่นช่วงขีดจาํกดั, 1=เตือนเม่ือ

อยูน่อกช่วงขีดจาํกดั )  

 กดปุ่ม CLEAR เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

และเล่ือนไปยงัเมนูต่อไป 

เตือนเม่ืออยู่ในช่วงขีดจํากัด(รูปแบบ 1 ) 

เสียงเตือน ป๊ีบ จะดงัเม่ือ จาํนวนช้ิน/นํ้าหนกั อยูภ่ายในช่วงขีดจาํกดัท่ีตั้งไว ้( มากกวา่ LO นอ้ยกวา่ HI ) เช่น 

 

  



EC  Ver.DGS-EC-01 
หนา้ 27 จาก 36 

 

เตือนเม่ืออยู่นอกช่วงขดีจํากัด(รูปแบบ 2 ) 

เสียงเตือน ป๊ีบ จะดงัเม่ือ จาํนวนช้ิน/นํ้าหนกั อยูภ่ายนอกช่วงขีดจาํกดัท่ีตั้งไว ้( นอ้ยกวา่ LO มากกวา่ HI ) เช่น 

 

 

5.10. Baud Rate 

 ในโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้กดปุ่ม ENTER จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 

 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือก Baud Rate ตามท่ีระบบกาํหนดไว ้( 0=2400, 1=4800, 2=9600 )  

 กดปุ่ม CLEAR เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

และเล่ือนไปยงัเมนูต่อไป 
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5.11. รูปแบบการส่งข้อมูล 

 ในโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้กดปุ่ม ENTER จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 
 

 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือกรูปแบบการส่งขอ้มูล ตามท่ีระบบกาํหนดไว ้ 

“1” = transmit by pressing a key 

“2” = series transmit 

“3” = transmit by pressing a key (for a label printer, such as: Model “DLP-50”) 

“4” = auto-transmit (for a label printer, such as: Model “DLP-50”) 

 กดปุ่ม CLEAR เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

และเล่ือนไปยงัเมนูต่อไป 
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5.12. รูปแบบ Label (ใช้ได้เม่ือเช่ือมต่อกับ Label Pr inter ) 

 ในโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้กดปุ่ม ENTER จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 
 

 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือกช่ือของรูปแบบ ตามท่ีระบบกาํหนดไว ้( จาก 0 - 9 )  

 กดปุ่ม CLEAR เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ หรือกดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

และเล่ือนไปยงัเมนูต่อไป 

5.13. รูปแบบการหักค่าภาชนะ 

 ในโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้กดปุ่ม ENTER จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง 

 

 กดปุ่ม MOVE เพ่ือเลือกรูปแบบการยกเลิกการหกัค่าภาชนะ ตามท่ีระบบกาํหนดไว ้ 

“1” = สามารถตั้งค่าการหกัค่าภาชนะไดอ้ยา่งต่อเน่ือง(ไม่ตอ้งยกเลิกโดยการนาํทุกอยา่งออกจากจานชัง่ก่อน) 

“2” = สามารถตั้งค่าการหกัค่าภาชนะไดค้ร้ังเดียว ตอ้งทาํการยกเลิกการหกัค่าภาชนะก่อนทาํคร้ังต่อไป (หากไม่ยกเลิก

การหกัค่าภาชนะก่อน เคร่ืองชัง่จะมีเสียงเตือนเพ่ือแสดงความผิดพลาด ปิดและเปิดเคร่ืองใหม่เพ่ือแกไ้ข) 

 กดปุ่ม ENTER เพ่ือบนัทึกการตั้งค่า และกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ  
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6. การปรับแต่งนํา้หนัก(Calibration) 

 เม่ือเปิดเคร่ืองชัง่ข้ึนมาใหม่ ในระหวา่งท่ีเคร่ืองชัง่กาํลงันบัถอยหลงัจาก 9 – 0 ใหก้ดปุ่มตวัเลข “000419” เพ่ือเขา้

สู่โหมดการปรับแต่งนํ้าหนกั หนา้จอจะแสดงดงัรูปดา้นล่าง  

 
 

 วางตุม้นํ้ าหนกัมาตรฐานนํ้าหนกัเท่ากบัท่ีแสดงในหนา้จอ UNIT WEIGHT 

 จากนั้นหนา้จอ UNIT WEIGHT จะกระพริบ และเคร่ืองชัง่จะทาํการปรับแต่งนํ้าหนกัใหต้รงกบัตุม้นํ้าหนกั

มาตรฐาน 

 เม่ือเคร่ืองชัง่ปรับแต่งนํ้าหนกัเสร็จส้ินจะกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติโดยอตัโนมติั 

หมายเหตุ : นํ้าหนกัของตุม้มาตรฐานท่ีเคร่ืองชัง่เรียก สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยใชปุ่้มกดตวัเลข ในขั้นตอนท่ี 2 

ก่อนวางตุม้นํ้ าหนกัมาตรฐาน 

หมายเหตุ : สามารถออกจากโหมดการปรับแต่งนํ้าหนกัไดต้ลอดเวลาโดยการกดปุ่ม C 
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7. แหล่งจ่ายไฟ และการทํางานของแบตเตอร่ี 

แหล่งจ่ายไฟ 

ใช ้AC Adaptor แปลงไฟเป็น ไฟ DC 12V/800mA หรือ 12V/1000 mA 

การทํางานของแบตเตอร่ี 

 เคร่ืองชัง่สามารถทาํงานไดโ้ดยใชแ้บตเตอร่ี ซ่ึงแบตเตอร่ีจะมีเวลาใชง้านนานประมาณ 80 ชัว่โมง 

 เม่ือแบตเตอร่ีตอ้งการการชาร์จตวัช้ีบ่งท่ีสัญลกัษณ์   บนหนา้จอ COUNT จะปรากฏข้ึน เคร่ืองชัง่ยงั

สามารถทาํงานต่อไดป้ระมาณ 10 ชัว่โมงเม่ือสัญลกัษณ์ปรากฏข้ึน จากนั้นเคร่ืองชัง่จะดบัโดยอตัโนมติัเพ่ือ

ป้องกนัแบตเตอร่ี ก่อนท่ีจะปิดเคร่ืองโดยอตัโนมติัหนา้จอจะแสดงคาํวา่ "Lobat off" ปรากฏข้ึน 3 คร้ังเพ่ือระบุวา่

เคร่ืองชัง่จะปิดเคร่ืองเน่ืองจากแบตเตอร่ีหมด 

 หากตอ้งการชาร์จแบตเตอร่ีใหต่้อ Adaptor และเปิดสวติชท่ี์ดา้นขวาของเคร่ืองชัง่ 

 ควรชาร์จแบตเตอร่ีเป็นเวลา 12 ชัว่โมงสาํหรับความจุเตม็รูปแบบ 

 มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ชาร์จแบตเตอร่ีบนหนา้จอ หาก LED เป็นสีเขียวแสดงวา่ไดช้าร์จแบตเตอร่ีแลว้ ถา้

เป็นสีแดงแบตเตอร่ีเกือบหมดแลว้ และถา้เป็นสีเหลืองแสดงวา่แบตเตอร่ีกาํลงัชาร์จ 

 หากใชง้านแบตเตอร่ีขณะชาร์จ อาจไม่สามารถชาร์จไฟเตม็ได ้หากเวลาใชง้านของแบตเตอร่ีสั้นลง หรือเป็นท่ี

ยอมรับไม่ไดใ้หติ้ดต่อตวัแทนจาํหน่ายของคุณ 

หมายเหตุ : ควรชาร์จแบตเตอร่ีทุกๆ 3 เดือนหากไม่มีการใชง้านเคร่ืองชัง่เป็นเวลานาน 
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8. RS-232 Output 

คุณสามารถสั่งซ้ือเคร่ืองชัง่พร้อม RS-232 Output ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เสริม 

 Mode E1A-RS 232C’s UART signal 

 รูปแบบ :  

Baud rate:  9600  BPS 

Data bits:        8  BITS 

Stop bit:        1  BIT 

Code ASCll 

Connector:       9  Pin Socket 

Pin2  Input 

Pin3  Output 

Pin5  Signal Ground 
 

 
 

 รูปแบบขอ้มูลของชุดส่ง : 

Net=Net  Weight Pcs=Quantity  U/W=Unit Weight 

 รูปแบบการส่ง 

เม่ืออยูใ่นโหมดการสะสมขอ้มูล ส่งขอ้มูลโดยการกดปุ่ม ADD และ TOTAL เช่น 

กดปุ่ม ADD 
Record#01 
Net  2000.00 g 
U/W  10.0000 g 
Pcs  200 
กดปุ่ม ADD อีกคร้ัง 
Record#02 
Net  3000.00 g 
U/W  10.0000 g 
Pcs  300 
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กดปุ่ม TOTAL 

Total 

Net  5000.00 g 

U/W  10.0000 g 

Pcs  500 

Net=Net  Weight Pcs=Quantity  U/W=Unit Weight 

หมายเหตุ : เม่ืออยูใ่นโหมดการใชง้านปกติ (โดยไม่มีการสะสม) ใหก้ดปุ่ม TOTAL เพ่ือพิมพข์อ้มูลโดยรูปแบบ

การส่งขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 

Total 

Net  5000.00 g 

U/W  10.0000 g 

Pcs  500 

Net=Net  Weight Pcs=Quantity  U/W=Unit Weight 

 รูปแบบของ Automatic และ Series ส่งโดยไม่มีการสะสม 

Net  60.00 kg 

U/W  12 g 

PCS  5000 

Net=Net  Weight Pcs=Quantity  U/W=Unit Weight 

 
การเช่ือมต่อ EC และเคร่ืองพิมพโ์ดยใชส้ายเคเบิล [ตวัเมีย (EC) – ตวัผู ้(DLP-50)] 
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 ตวัแปรท่ีใชใ้นเคร่ืองชัง่เหมือนกบัใน Printer Label 

ช่ือตัวแปร ความหมาย ขนาด 

SER   Accumulated times(Weight) 2 byte 

NWA  Net weight 7 byte 

NWB Net weight(no dot) 6 byte 

TWA Tare weight 7 byte 

TWB  Tare weight (no dot) 6 byte 

GWA  Gross weight 7 byte 

GWB Gross weight (no dot) 
6 byte 

 

TNA Total net weight 
7 byte 

 

TNB Total net weight(no dot) 
6 byte 

 

UWA Unit weight 
7 byte 

 

UWB Unit weight (no dot) 
6 byte 

 

QUA Quantity 
7 byte 

 

QUB Quantity (no dot) 
6 byte 

 

TQA Total Quantity 
7 byte 

 

TQB Total Quantity (no dot) 
6 byte 

 

UNT Weighing Unit 2 byte 
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9. ข้อผดิพลาด(Er ror  message) 

ในระหวา่งการทาํงานของเคร่ืองชัง่อาจมีขอ้ความความผดิพลาดปรากฏข้ึนบนจอแสดงผล ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

ERROR CODE สาเหตุท่ีอาจเป็นได ้ วธีิแกไ้ข 
E1, E2, E3 วางจานชัง่อยา่งไม่ถูกตอ้ง วางจานชัง่ใหม่ใหถู้กตอ้ง 

อาจมีส่ิงของบนจานชัง่ขณะเปิดเคร่ือง นาํส่ิงของออกจากจานชัง่และปิดเปิด
เคร่ืองชัง่ใหม่ 

E4 ตวัเลขช่องการบนัทึกค่า นํ้าหนกัต่อช้ินอยู่
นอกเหนือจาก 1 - 200 

แกไ้ขช่องใหถู้กตอ้ง 

E5 ตั้งค่า ขีดจาํกดัตํ่าสุด (LO) มากกวา่ ค่า
ขีดจาํกดัสูงสุด (HI) 

แกไ้ขการตั้งค่าใหม่ใหถู้กตอ้ง 

OL นํ้าหนกับนจานชัง่มากกวา่พิกดัของเคร่ือง
ชัง่ (Overload) 

ใหรี้บนาํนํ้าหนกัออกจากจานชัง่โดยทนัที 

 

หากขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดยงัปรากฏข้ึนหลงัจากดาํเนินการตามขา้งตน้โปรดปรับแต่งนํ้าหนกัใหม่ตามขอ้ 6 แต่หาก

ปัญหายงัคงไม่สามารถแกไ้ขไดใ้หติ้ดต่อตวัแทนจาํหน่ายของคุณเพ่ือขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติม 
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10. SPECIFICATIONS 

 
 


