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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 
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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. บทนํา 

ED-H เป็นเคร่ืองชัง่อิเลคทรอนิคส์ ท่ีมีความแม่นยาํ พิกดัของเคร่ืองมีตั้งแต่ 3 kg จนถึง 30 kg 

เคร่ืองชัง่ใชง้านไดง่้าย และใชไ้ดก้บัการชัง่ทัว่ไป ผูใ้ชย้งัสามารถใชฟั้งกช์นันบัช้ินส่วน และวดัค่าเปอร์เซ็นตข์องนํ้าหนกั 

และยงัมีฟังกช์ัน่พิเศษสาํหรับการชัง่นํ้ าหนกัไดถึ้ง 4 หน่วยนํ้าหนกั และเคร่ืองชัง่ใชห้น่วยกรัมเป็นหน่วยเร่ิมตน้ 

การเช่ือมต่อแบบมาตรฐาน RS-232 ช่วยใหส้ามารถส่งขอ้มูลไปยงัคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองพิมพไ์ด ้(เฉพาะสาํหรับเคร่ืองท่ีมี 

RS-232) 

เคร่ืองชัง่มีขนาดใหญ่ จอแสดงผล LCD สามารถอ่านค่าไดง่้าย พร้อมทั้งมีแสงไฟ Backlight และแผงปุ่มกดทั้งหมดเป็น

สวติชเ์มมเบรนแบบปิดผนึก sealed membrane switches 

เคร่ืองชัง่มีระบบสัญญาณเตือนสาํหรับโหมดการตรวจสอบนํ้าหนกัท่ีตั้งไวล่้วงหนา้ และยงัมีฟังกช์นัการหกัค่าภาชนะ

รวมถึงฟังกช์ัน่การสะสมท่ีช่วยใหส้ามารถนบั และเรียกคืนค่านบัรวมได ้

3. ข้อมูลพืน้ฐาน 

การเช ือมตอ่  RS-232 Output Optional 

ช่วงอ ุณหภมูใิช ้งาน 0℃ ~ 40℃ / 32℉ ~ 104 ℉ 

แหล่งพลังงาน AC Adaptor 12V/800mA 

หน้าจอแสดงผล 6 digits LCD digital display 

ขนาดของจานชัง(mm/inch) 306(กวา้ง) x 222(ลกึ) / 12.0 (กวา้ง) x 8.7 (ลกึ) 

ฟังกช์ ัน 
 

-การชงันาํหนกั(Weighing) 
-การชงัแบบนบัชิน(Counting pieces) 
-การชงัแบบแสดงเปอรเ์ซน็ตน์าํหนกั(Percentage) 
-การตรวจสอบนาํหนกั(Check-weighing) 
-การตรวจสอบจาํนวนชิน(Check-counting) 
-การตรวจสอบเปอรเ์ซน็ต(์Check-percentage) 
-การสะสมคา่(Accumulation(summing)) 

Other Features and Specs Internal rechargeable battery 

 

  



ED-H  Ver.DGS-EDH-01 
หนา้ 8 จาก 37 

 

4. หน้าจอแสดงผล 

จอ LCD จะแสดงค่านํ้าหนกั และหน่วยทางดา้นขวาของจอ และมีสัญลกัษณ์อ่ืนๆ คือ NET(นํ้าหนกัไม่รวมภาชนะ), 

GROSS(นํ้าหนกัรวมทั้งหมด), ZERO(อยูท่ี่จุดศูนย)์, (เขา้สู่สภาวะเสถียร) และ  (แบตเตอร่ีใกลห้มด) 
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5. การทาํงานของปุ่มกด 

ปุ่มกด การทํางาน 
 ถา้มีนํ้าหนกัเลก็นอ้ยแสดงบนหนา้จอโดยท่ีไม่มีอะไรอยูบ่นจานชัง่ กดปุ่ม ZERO เพ่ือให้

นํ้าหนกัแสดงเป็นศูนย ์

 การหกัค่าภาชนะ จดัเกบ็นํ้าหนกัปัจจุบนัไวใ้นหน่วยความจาํเป็นค่านํ้าหนกัแลว้หกัค่านํ้ าหนกั
ออกจากนํ้าหนกับนจานชัง่ และแสดงผลเป็นนํ้าหนกัสุทธิ(Net weight)  
การทาํงานรองคือใชเ้ป็นปุ่ม  หรือ Enter เม่ืออยูใ่นโหมดตั้งเมนูผูใ้ช ้หรือในฟังกช์นัอ่ืน ๆ 

 ตั้งค่าขีดจาํกดั สาํหรับการตรวจสอบนํ้าหนกั โดยการตั้งค่าขีดจาํกดัตํ่าสุด หรือขีดจาํกดัสูงสุด 
หรือทั้งสองอยา่ง 
การทาํงานรอง ◄ คือการยา้ยหลกัท่ีใชง้านไปทางซา้ย เม่ืออยูใ่นโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้
หรือในฟังกช์นัอ่ืน ๆ 

 เขา้สู่ฟังกช์นัการชัง่นํ้ าเป็นหนกัเปอร์เซ็นต ์ 
การทาํงานรอง "►" คือการยา้ยตวัเลขท่ีใชง้านไปทางดา้นขวา เม่ืออยูใ่นโหมดตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้
หรือในฟังกช์นัอ่ืน ๆ 

 ใชเ้พ่ือเลือกฟังกช์ัน่ของเคร่ืองชัง่ หากเคร่ืองชัง่อยูใ่นโหมดการชัง่นํ้าหนกั จะเป็นการเลือก
จาํนวนช้ินส่วนท่ีสุ่มตวัอยา่ง หากไม่ไดอ้ยูใ่นโหมดการชัง่นํ้ าหนกัจะเป็นการกลบัสู่โหมดการ
ชัง่นํ้ าหนกั 
การทาํงานรอง "▲" เพิ่มตวัเลขท่ีใชง้านเม่ืออยูใ่นโหมดตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้หรือในฟังกช์นัอ่ืน ๆ 

 พิมพผ์ลลพัธ์ลงในเคร่ืองพีซี หรือเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้RS-232 ท่ีเป็นอุปกรณ์เสริมในการ
เช่ือมต่อ นอกจากน้ียงัเพ่ิมค่าใหก้บัหน่วยความจาํในโหมดสะสมค่า ถา้ฟังกช์ัน่การสะสมค่า
ไม่ไดเ้ป็นแบบอตัโนมติั 

 กดปุ่มน้ีเพ่ือเขา้สู่โหมดการสะสมค่า จอแสดงผลจะแสดงจาํนวนคร้ังของการสะสมและ
นํ้าหนกัรวม  
การทาํงานรอง (Exit) คือการกลบัสู่การทาํงานปกติเม่ือเคร่ืองชัง่อยูใ่นโหมดการตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้

 
กดปุ่มน้ีเพ่ือใหห้นา้จอแสดงผลคา้งไวเ้ม่ือการชัง่นํ้าหนกัยงัไม่เขา้สู่สภาวะเสถียร 

 เลือกหน่วยของนํ้าหนกั (kg, g, Oz และ lb)  
การทาํงานรอง (Clear) เพ่ือลา้งค่าเม่ืออยูใ่นโหมดตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้หรือในฟังกช์นัอ่ืน ๆ 
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6. วธีิการใช้งาน 

6.1. ปรับจุดศูนย์ของเคร่ืองช่ัง 

คุณสามารถกดปุ่ม  เพ่ือตั้งจุดศูนยท่ี์นํ้าหนกัอ่ืนๆ ทั้งในโหมดชัง่นํ้ าหนกั และชัง่แบบนบัช้ิน โดยนํ้าหนกัจะตอ้งไม่

เกิน 2% ของพิกดัของเคร่ืองชัง่  วธีิการน้ีจะจาํเป็นในกรณีท่ี จานชัง่วา่งเปล่า แต่ยงัมีนํ้าหนกัแสดงอยูท่ี่หนา้จอแสดงผลจึงตอ้งตั้ง

ค่าจุดศูนยใ์หม่ เพ่ือผลการชัง่นํ้าหนกัท่ีถูกตอ้งต่อไป 
 

 
 

เคร่ืองชัง่จะมีฟังกช์ัน่การดึงกลบัศูนยอ์ตัโนมติั สาํหรับกรณีท่ีมีนํ้ าหนกัเพียงเลก็นอ้ยบนจานชัง่ หรือการสะสมของสินคา้

บนจานชัง่ อยา่งไรกต็ามคุณอาจยงัตอ้งกดปุ่ม  กรณีท่ีหนา้จอแสดงผลแสดงนํ้าหนกัเลก็นอ้ย ในขณะท่ีจานชัง่วา่งเปล่า 

หมายเหตุ : การปรับค่าศูนยส์ามารถทาํไดเ้ม่ือเคร่ืองชัง่อยูใ่นสถานะเสถียร  เท่านั้น 

6.2. เลือกหน่วยนํา้หนัก 

คุณสามารถเลือกหน่วยของนํ้าหนกัตามท่ีตอ้งการโดยการกดปุ่ม  หนา้จอแสดงผลจะเปล่ียนหน่วยหมุนเวยีนไปดงัน้ี 

g, kg, lb, oz และกลบัไปท่ี g 

6.3. หักค่าภาชนะ 

ก่อนใชง้านฟังกช์ัน่หกัค่าภาชนะ ควรปรับจุดศูนยข์องเคร่ืองชัง่จนมีสัญลกัษณ์ ZERO ปรากฏบนหนา้จอแสดงผลเสียก่อน 

 วางภาชนะบนจานชัง่ นํ้าหนกัของภาชนะจะแสดงบนจอแสดงผล 
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 กดปุ่ม  เพ่ือหกัค่าภาชนะ นํ้าหนกัของภาชนะท่ีแสดงจะถูกบนัทึกค่า และนาํไปหกัลบกบันํ้าหนกัท่ีแสดง

บนจอแสดงผล พร้อมทั้งมีสัญลกัษณ์ NET ปรากฏข้ึน 

 

 เม่ือวางสินคา้เพ่ิมลงบนจานชัง่นํ้ าหนกัของภาชนะจะถูกหกัออก และหนา้จอแสดงผลจะแสดงเฉพาะนํ้าหนกัสุทธิ

( Net weight) ของสินคา้  

 
 

 เม่ือนาํภาชนะและสินคา้ออกจากจานชัง่ ค่านํ้าหนกัจะแสดงเป็นติดลบ 

 
 

 หากตอ้งการลา้งค่านํ้าหนกัภาชนะท่ีบนัทึกไวใ้หก้ดปุ่ม  นํ้าหนกัติดลบจะหายไปและกลบัเขา้สู่โหมดการ

ใชง้านปกติ 

 
 

หมายเหตุ : การหกัค่าภาชนะสามารถทาํไดเ้ม่ือเคร่ืองชัง่อยูใ่นสถานะเสถียร  เท่านั้น 
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6.4. ช่ังแบบเปอร์เซ็นต์นํา้หนัก 

โหมดน้ีจะแสดงสัดส่วนนํ้าหนกัของตวัอยา่ง โดยท่ีตวัอยา่งจะตอ้งมีนํ้าหนกันอ้ยกวา่พิกดัของเคร่ืองชัง่ เม่ือวางสินคา้ลงบน

จานชัง่ จอแสดงผลจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นตเ์ทียบกบันํ้าหนกัของตวัอยา่ง 

 วางตวัอยา่ง(700 g)ลงบนจานชัง่ 

 
 

 กดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง 100% 

 
 

 นาํตวัอยา่งออกจากจานชัง่ 

 
 

 วางสินคา้ (200 g) ลงบนจานชัง่หนา้จอจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต ์(28.57%) คือ 200 g คิดเป็น 28.57% ของ 700g 

 
 

 หากตอ้งการกลบัไปยงัโหมดการใชง้านปกติใหก้ดปุ่ม   

หมายเหตุ : ค่า % ท่ีแสดงอาจจะกระโดดไม่ต่อเน่ือง หากตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นค่า 100% มีนํ้าหนกันอ้ยมากจนเกินไป 
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6.5. ช่ังนับช้ินงาน 

ก่อนเร่ิมทาํการสุ่มตวัอยา่ง หากคุณตอ้งใชภ้าชนะในการบรรจุสินคา้เพ่ือชัง่ กรุณาปฏิบติัตามฟังกช์ัน่หกัค่าภาชนะก่อน 

 ใส่ตวัอยา่ง (เช่น 200 กรัมเป็น 10pcs) บนจานชัง่ จาํนวนตวัอยา่งควรตรงกบัตวัเลือกสาํหรับช้ินส่วนท่ีนบัตามท่ี

ระบบกาํหนดไวคื้อ: 10, 20, 50, 100, 200,500 หรือ 1000 ช้ิน 

 
 

 กดปุ่ม  เพ่ือเร่ิมตน้ จากนั้นหนา้จอจะแสดง "SP 10" หากตอ้งการเปล่ียนจาํนวนช้ินส่วนใหก้ดปุ่ม  

จะหมุนเวยีนตวัเลือกตามท่ีระบบกาํหนดไวคื้อ : 10, 20, 50, 100, 200, 500,1000 

 
 

 เม่ือเลือกตวัเลขตรงกบัจาํนวนตวัอยา่งบนจานชัง่แลว้กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัเป็นการเสร็จส้ินการสุ่มตวัอยา่ง 

และหนา้จอจะแสดงการชัง่แบบนบัช้ิน 

 
 

 จากนั้นสามารถวางสินคา้ท่ีคุณตอ้งการทราบวา่มีก่ีช้ิน (เช่น 500 กรัม) ลงบนจานชัง่ ตวัอยา่งคือ หนา้จอจะแสดง 

"25 ช้ิน" หมายถึงตวัอยา่งท่ีมีขนาด 500 กรัมซ่ึงมีขนาด 25 ช้ิน 

 

หมายเหตุ : กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนการแสดงผลซ่ึงจะหมุนเวยีนตามท่ีระบบกาํหนดคือ : แสดงจาํนวนช้ิน(pcs), แสดง

นํ้าหนกัต่อช้ิน(g/pc), แสดงนํ้าหนกัสินคา้ทั้งหมด(pc) 

หมายเหตุ : หากตอ้งการยกเลิกการชัง่แบบนบัช้ินใหก้ดปุ่ม  เพ่ือกลบัสู่การชัง่นํ้ าหนกัตามปกติ 
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6.6. การตรวจสอบ-นํา้หนัก/จํานวนช้ิน/เปอร์เซ็นต์ 

การตรวจสอบนํ้าหนกัเป็นขั้นตอนในการทาํใหส้ัญญาณเตือนดงัข้ึนเม่ือนํ้าหนกับนจานชัง่ ถึงค่าขีดจาํกดั หรือเกินกวา่ค่า

ขีดจาํกดัท่ีจดัเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํ หน่วยความจาํเกบ็ค่าสาํหรับขีดจาํกดัสูงสุด และขีดจาํกดัตํ่าสุด สามารถใชขี้ดจาํกดัเดียว 

หรือทั้งสองอยา่งกไ็ด ้ฟังกช์นัน้ียงัสามารถใชร่้วมกบัการชัง่แบบนบัช้ิน และการชัง่แบบเปอร์เซ็นตไ์ดด้ว้ย 

 กดปุ่ม  จอแสดงผลจะแสดงขีดจาํกดัสูงสุดในปัจจุบนั ตวัเลขหลกัซา้ยสุดประพริบ และปรากฏสัญลกัษณ์ 

"HI" ท่ีดา้นซา้ยของจอแสดงผล 

 
 

 ป้อนค่าขีดจาํกดัสูงสุด โดยใชปุ่้ม  และ  เพ่ือเล่ือนตาํแหน่ง และใชปุ่้ม   เพ่ือเพ่ิมตวัเลขจาก 

"0" ถึง "9" (เช่น 3000g) ถา้คุณตอ้งการตั้งค่าใหม่ใหเ้ป็นศูนยใ์หก้ดปุ่ม  เพ่ือลา้งค่า 

 
 

 หลงัจากตั้งค่าขีดจาํกดัสูงสุด ท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่าหนา้จอจะแสดงสัญลกัษณ์ “LO” ท่ี

ดา้นซา้ย 

 

 ป้อนค่าขีดจาํกดัตํ่าสุด (เช่น 100g) โดยใชว้ธีิเดียวกบัการตั้งค่าขีดจาํกดัสูงสุด 
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 หลงัจากตั้งค่าขีดจาํกดัตํ่าสุด ท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่าและกลบัสู่โหมดการชัง่นํ้ าหนกั 

โดยมีฟังกช์ัน่การตรวจสอบนํ้าหนกัอยูด่ว้ย 

 

 เม่ือวางสินคา้ไวบ้นจานชัง่ หนา้จอจะแสดงวา่นํ้าหนกัอยูใ่นช่วงใด โดยแสดงสัญลกัษณ์ “HI”(มากกวา่ขีดจาํกดั

สูงสุด), “LO”(นอ้ยกวา่ขีดจาํกดัตํ่าสุด), “OK”(มากกวา่ขีดจาํกดัตํ่าสุดแต่นอ้ยกวา่ขีดจาํกดัสูงสุด) และเสียงบ๊ีบจะ

ดงัตามท่ีอธิบายดงัต่อไปน้ี 

กรณตีั้งค่าขีดจํากัดท้ังสองค่า 

เม่ือนํ้าหนกัของสินคา้อยูร่ะหวา่งขีดจาํกดัทั้งสองค่า(มากกวา่ LO นอ้ยกวา่ HI) หนา้จอจะแสดงสัญลกัษณ์ “OK” และ

มีเสียงบ๊ิบดงัข้ึน 

 
 

กรณตีั้งเฉพาะขีดจํากัดตํ่าสุด(LO) 

ทาํไดโ้ดยตั้งค่าขีดจาํกดัสูงสุดใหเ้ป็นศูนย ์และตั้งเฉพาะค่าขีดจาํกดัตํ่าสุด(เช่น 100 g) 

 เม่ือนํ้าหนกัของสินคา้นอ้ยกวา่ขีดจาํกดัตํ่าสุด หนา้จอจะแสดงสัญลกัษณ์ “OK” และมีเสียงบ๊ิบดงัข้ึน 

 
 

 เม่ือนํ้าหนกัของสินคา้มากกวา่ขีดจาํกดัตํ่าสุด หนา้จอจะแสดงสัญลกัษณ์ “HI” และไม่มีเสียงบ๊ิบ 
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กรณตีั้งเฉพาะขีดจํากัดสูงสุด(HI) 

ทาํไดโ้ดยตั้งค่าขีดจาํกดัตํ่าสุดใหเ้ป็นศูนย ์และตั้งเฉพาะค่าขีดจาํกดัสูงสุด(เช่น 3000 g) 

 เม่ือนํ้าหนกัของสินคา้นอ้ยกวา่ขีดจาํกดัสูงสุด หนา้จอจะแสดงสัญลกัษณ์ “LO” และไม่มีเสียงบ๊ิบ 

 
 

 เม่ือนํ้าหนกัของสินคา้มากกวา่ขีดจาํกดัสูงสุด หนา้จอจะแสดงสัญลกัษณ์ “OK” และมีเสียงบ๊ิบดงัข้ึน 

 
 

หมายเหตุ :  เม่ือตอ้งการใชฟั้งกช์ัน่น้ีกบั การชัง่แบบนบัช้ิน หรือ การชัง่แบบเปอร์เซ็นต ์ควรตั้งค่าการสุ่มตวัอยา่งและเขา้สู่

โหมดนบัช้ิน หรือ ตั้งค่าเปอร์เซ็นและเขา้สู่โหมดชัง่แบบเปอร์เซ็น ก่อนท่ีจะตั้งค่าขีด จาํกดั HI / LO 

หมายเหตุ :  ถา้ขีดจาํกดัตํ่าสุด ถูกตั้งค่าสูงกวา่ขีดจาํกดัสูงสุด ในสถานการณ์เช่นน้ีหนา้จอจะแสดง E5 และคุณควรจะตั้งค่า

ใหม่ 

หมายเหตุ :  นํ้าหนกัสาํหรับการตรวจสอบนํ้าหนกั ตอ้งมีขนาดมากกวา่ 20 เท่าของค่าอ่านละเอียด 

หมายเหตุ :  หากตอ้งการปิดใชง้านฟังกช์ัน่การตรวจสอบ ใหป้้อนศูนยล์งในทั้งสองขีดจาํกดัโดยกดปุ่ม  เพ่ือเรียกคืน

การตั้งค่าปัจจุบนั กดปุ่ม  เพ่ือลา้งการตั้งค่าจากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือเกบ็ค่าศูนย ์

6.7. ฟังก์ช่ัน HOLD 

ถา้เคร่ืองชัง่ไม่เขา้สู่สภาวะเสถียร ใหก้ดปุ่ม  เพ่ือใหห้นา้จอแสดงผลคา้งไวท้าํใหอ้่านค่าไดง่้ายและชดัเจน 

เม่ือวางนํ้าหนกับนจานชัง่ และกดปุ่ม  หนา้จอแสดงผลจะแสดงผลคา้งไว ้และกระพริบประมาณ 2 วนิาที หลงัจาก

นั้นการ HOLD จะยกเลิกและกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ 

หมายเหตุ :  ฟังกช์ัน่น้ีจะไม่สามารถใชง้านไดเ้ม่ือไม่มีนํ้าหนกับนจานชัง่(จานชัง่วา่งเปล่า) 
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6.8. ฟังก์ช่ันสะสมค่า 

ฟังกช์ัน่น้ีสามารถใชง้านไดท้ั้งในโหมดการชัง่นํ้ าหนกั และโหมดการนบัช้ินงาน 

วกีารสะสมค่า 

 วางสินคา้ลงบนจานชัง่ (เช่น 150 g) และกดปุ่ม   

 
 

 หนา้จอแสดง “ACC XX” (XX คือ จาํนวนคร้ังท่ีสะสมค่า) 

 
 

 หลงัจากหนา้จอแสดง “ACC XX” หนา้จอจะแสดงผลรวมของนํ้าหนกัทั้งหมดประมาณ 2 วนิาทีจากนั้นเคร่ืองชัง่

จะกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ 

 
 

 นาํสินคา้ออกจากจานชัง่ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองชัง่กลบัสู่จุดศูนยจึ์งวางสินคา้ช้ินท่ี 2 บนจานชัง่ (เช่น 

500 g) 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมการสะสมค่าสินคา้ช้ินท่ี 2 หนา้จอแสดง “ACC XX” เป็นคร้ังท่ี 2 
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 หลงัจากหนา้จอแสดง “ACC XX” หนา้จอจะแสดงผลรวมของนํ้าหนกัทั้งหมดประมาณ 2 วนิาทีจากนั้นเคร่ืองชัง่

จะกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ 

 
 

 เม่ือนํ้าหนกัรวมหายไปจอแสดงผลจะกลบัสู่โหมดการใชง้านปกติ 

 

วธีิการตรวจสอบผลรวมท่ีบันทึกไว้ 

ในขณะท่ีจานชัง่วา่งเปล่า และเคร่ืองชัง่อยูท่ี่จุดศูนย ์กดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง “ACC XX” จาํนวนคร้ังท่ีสะสม 

และผลรวมท่ีบนัทึกไว ้

วธีิการลบค่าผลรวมท่ีบันทึกไว้ 

 ในขณะท่ีหนา้จอแสดง “ACC XX” กดปุ่ม  เพ่ือลา้งค่าท่ีบนัทึกไว ้หรือ 

 กดปุ่ม  เพ่ือสั่งพิมพผ์ลรวมทั้งหมด ค่าผลรวมท่ีบนัทึกไวจ้ะถูกลา้งโดยอตัโนมติั 

หมายเหตุ : จาํนวนการสะสมสามารถเพ่ิมไดถึ้ง 99 คร้ัง หรือผลรวมนํ้าหนกัตอ้งไม่เกินพิกดัของเคร่ืองชัง่ 

หมายเหตุ : ผลรวมท่ีบนัทึกไวจ้ะถูกลา้งออกเม่ือปิดเคร่ืองชัง่ 

หมายเหตุ : เม่ือนํ้าหนกัของสินคา้นอ้ยกวา่ 10 เท่าของค่าอ่านละเอียด แลว้กดปุ่ม  จะไม่สามารถเกบ็สะสมค่าน้ีไวใ้น

หน่วยความจาํ แต่จะแสดงเฉพาะ จาํนวนคร้ัง และผลรวม ท่ีผา่นมา 
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6.9. ฟังก์ช่ันการลบข้อมูล 

ใชปุ่้ม  เพ่ือลบค่าสะสม ฟังกช์ัน่น้ีใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดการสะสมค่า 

 จานชัง่วา่งเปล่า 

หากคุณทาํผดิพลาดหรือตอ้งการยกเลิกค่าสะสมคร้ังล่าสุดใหก้ดปุ่ม  ในขณะท่ี 

ไม่มีอะไรบนจานชัง่ จากนั้นค่าสะสมคร้ังสุดทา้ยจะถูกลบออกจากยอดรวม 

 มีนํ้าหนกับนจานชัง่ 

หากตอ้งการลดนํ้าหนกัใด ๆ จากนํ้าหนกัท่ีสะสมทั้งหมดใหว้างนํ้าหนกัดงักล่าว ไวบ้นจานชัง่แลว้กดปุ่ม  

หมายเหตุ : 1) เม่ือกดปุ่ม  ลดนํ้าหนกัใด ๆ จากนํ้าหนกัท่ีสะสมทั้งหมด จาํนวนคร้ังการสะสมจะลดลงทีละหน่ึงดว้ย 

หมายเหตุ : 2) ไม่วา่คุณจะเลือกลบขอ้มูลแบบไหนคุณจะไม่สามารถลบออกอยา่งต่อเน่ืองได ้จะลบคร้ังต่อไปไดต่้อเม่ือมี

การสะสมค่าใหม่ คือผูใ้ชต้อ้งใชฟั้งกช์นัน้ีคร้ังละหน่ึงคร้ัง 

หมายเหตุ : 3) เม่ือค่าการลบสูงกวา่ค่าสะสมทั้งหมดหนา้จอจะแสดง "E6" และการดาํเนินงานนั้นจะไม่ไดผ้ล 
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7. การตั้งค่าเมนูผู้ใช้ 

เคร่ืองชัง่มี 8 พารามิเตอร์ท่ีผูใ้ชส้ามารถกาํหนดได ้โดยกดปุ่ม  ประมาณ 2 วนิาทีเพ่ือเขา้สู่โหมดการตั้ง

ค่าพารามิเตอร์ 

7.1. รูปแบบ Backlight 

 

Backlight มี 3 รูปแบบ คุณสามารถเปล่ียนตวัเลือกไดโ้ดยการกดปุ่ม  

ตวัเลือก: EL on, EL Au, EL off (การตั้งค่าเร่ิมตน้เป็น: EL Au) 

EL on เปิด Backlight ตลอดเวลาท่ีเคร่ืองชัง่เปิดอยู ่
EL AU Backlight จะเปิดอตัโนมติั เม่ือมีการแสดงผลนํ้าหนกัมากกวา่ 9 

เท่าของค่าอ่านละเอียด หรือเม่ือมีการกดปุ่มใดๆของเคร่ืองชัง่ 
และจะปิดโดยอตัโนมติัภายใน 5 วนิาที หลงัจากการแสดงผล
นํ้าหนกักลบัสู่จุดศูนย ์

EL oFF ปิด Backlight ตลอดเวลา 
 

หมายเหตุ : อายกุารใชง้านแบตเตอร่ียาวนานท่ีสุดเม่ือปิด Backlight(EL oFF) 

กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและเล่ือนไปยงัการตั้งค่าถดัไป 

7.2. วธีิการส่งข้อมูลผ่าน RS-232 

 

 มีวธีิการส่งขอ้มูลผา่น RS-232 8 วธีิ คุณสามารถเปล่ียนตวัเลือกไดโ้ดยการกดปุ่ม  

ตวัเลือก: AU on, AUL on, AUd on, AU oFF, AUL oF, AUd oF, P Count , OFF (การตั้งค่าเร่ิมตน้: AUL oF) 
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AU on วางสินคา้ลงบนจานชัง่ เม่ือสัญลกัษณ์ ปรากฏข้ึน เคร่ืองชัง่จะส่งขอ้มูล
ทั้งหมดไปยงัเคร่ืองพิมพโ์ดยอตัโนมติั (เช่น เคร่ืองพิมพ ์DEP-50 ticket) 

AUL on วางสินคา้ลงบนจานชัง่ เม่ือสัญลกัษณ์ ปรากฏข้ึน เคร่ืองชัง่จะส่งขอ้มูล
ทั้งหมดไปยงัเคร่ืองพิมพโ์ดยอตัโนมติั (เช่น เคร่ืองพิมพ ์DLP-50 label) 

AUd on วางสินคา้ลงบนจานชัง่ เม่ือสัญลกัษณ์ ปรากฏข้ึน เคร่ืองชัง่จะส่งขอ้มูล
ทั้งหมดไปยงัเคร่ืองพิมพโ์ดยอตัโนมติั (เช่น เคร่ืองพิมพ ์BP-DT-4 label) 

AU oFF 
วางสินคา้ลงบนจานชัง่ เม่ือสัญลกัษณ์ ปรากฏข้ึน และกดปุ่ม  

เพ่ือใหเ้คร่ืองชัง่ส่งขอ้มูล แต่หากกดปุ่ม  ในขณะท่ีจานชัง่วา่งเปล่า 
เคร่ืองชัง่จะส่งขอ้มูลทั้งหมด (เช่น เคร่ืองพิมพ ์DEP-50 ticket) 

AUL oF 
วางสินคา้ลงบนจานชัง่ เม่ือสัญลกัษณ์ ปรากฏข้ึน และกดปุ่ม  

เพ่ือใหเ้คร่ืองชัง่ส่งขอ้มูล แต่หากกดปุ่ม  ในขณะท่ีจานชัง่วา่งเปล่า 
เคร่ืองชัง่จะส่งขอ้มูลทั้งหมดในบาร์โคด้ (เช่น เคร่ืองพิมพ ์DLP-50 label) 

AUd oF 
วางสินคา้ลงบนจานชัง่ เม่ือสัญลกัษณ์ ปรากฏข้ึน และกดปุ่ม  

เพ่ือใหเ้คร่ืองชัง่ส่งขอ้มูล แต่หากกดปุ่ม  ในขณะท่ีจานชัง่วา่งเปล่า 
เคร่ืองชัง่จะส่งขอ้มูลทั้งหมดในบาร์โคด้ (เช่น เคร่ืองพิมพ ์BP-DT-4 label) 

P Count ส่งขอ้มูลแบบ Series 
OFF ไม่มีการส่งขอ้มูลใด ๆ เม่ือเคร่ืองชัง่ไดรั้บคาํขอเฉพาะ จากอุปกรณ์ต่อพว่ง

เคร่ืองชัง่จะส่งขอ้มูลนํ้าหนกัไปยงัอุปกรณ์ต่อพว่งเคร่ือง 
 

หมายเหตุ : เม่ือนํ้าหนกัท่ีแสดงมีค่าติดลบ ขอ้มูลจะไม่ถูกส่งโดยการกด  แต่การส่งขอ้มูลแบบ Series จะส่งขอ้มูลติด

ลบโดยอตัโนมติั 

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและเล่ือนไปยงัการตั้งค่าถดัไป 
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7.3. การตั้งค่ารูปแบบ Label (ใช้ได้เม่ือเช่ือมต่อกับเคร่ืองพมิพ์ Label) 

เม่ือคุณตอ้งการใชเ้คร่ืองพิมพฉ์ลากควรจดัเกบ็รูปแบบฉลากไวท่ี้เคร่ืองพิมพฉ์ลากโดยใชโ้ปรแกรมแกไ้ขในเคร่ืองพีซีก่อน 

ช่ือรูปแบบฉลากท่ีเกบ็ไวค้วรเป็น "form 0 ~ form 9" 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือเลือกรูปแบบ 

ตวัเลือก: form 0 – form 9 (การตั้งค่าเร่ิมตน้: form 0) 

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและเล่ือนไปยงัการตั้งค่าถดัไป 

7.4. การตั้งค่า Baud Rate 

 

 มีตวัเลือก Baud Rate อยู ่4 ตวั คุณสามารถเลือกตวัเลือกไดโ้ดยการกดปุ่ม  

ตวัเลือก: 1200, 2400, 4800, 9600 (การตั้งค่าเร่ิมตน้: 9600) 

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและเล่ือนไปยงัการตั้งค่าถดัไป 
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7.5. วธีิการส่งข้อมูลผ่าน RS-232 ในโหมดการสะสมค่า 

 

 สาํหรับการเลือกวธีิการส่งขอ้มูลผา่นทาง RS-232C ในระหวา่งการสะสมค่ามี 2 ตวัเลือก คุณสามารถเลือก

ตวัเลือกไดโ้ดยการกดปุ่ม  

ตวัเลือก: ACP on, ACp off (ค่าเร่ิมตน้: เปิด ACP on) 

ACP on 
เม่ือกดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมขอ้มูลแต่ละคร้ังในโหมดสะสมค่า ขอ้มูล (นํ้าหนกั

หรือจาํนวน) จะถูกส่ง นอกจากน้ีเม่ือกดปุ่ม  ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกส่ง 
ACP off 

เม่ือกดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมขอ้มูลในโหมดสะสมค่า ขอ้มูล(นํ้าหนกัหรือ

จาํนวน) จะไม่ถูกส่ง นอกจากน้ีเม่ือกดปุ่ม  จะส่งเฉพาะขอ้มูลทั้งหมด 
 

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและเล่ือนไปยงัการตั้งค่าถดัไป 

7.6. ช่วงการดึงกลับจุดศูนย์ (Zero tracking  range) 

 

 มี 4 ตวัเลือกสาํหรับช่วงการดึงกลบัจุดศูนย ์โดยแสดงเป็นจาํนวนเท่าของค่าอ่านละเอียด คุณสามารถเลือก

ตวัเลือกไดโ้ดยการกดปุ่ม  

ตวัเลือก: 0.5d, 1d, 2d, 4d (การตั้งค่าเร่ิมตน้: A2 1d) 

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและเล่ือนไปยงัการตั้งค่าถดัไป 
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7.7. ระดับการเข้าสู่สภาวะเสถียร (Stable class range) 

 

 มี 3 ตวัเลือกสาํหรับระดบัการเขา้สู่สถาวะเสถียร คุณสามารถเลือกไดโ้ดยการกดปุ่ม  

ตวัเลือก: 0 = 0, 1 = 0.3d, 2 = 0.6d, 3 = 0.9d (ค่าเร่ิมตน้: 1 = 0.3d) 

หมายเหตุ : ตวัเลขยิง่นอ้ยลง เวลาท่ีใชใ้นการเขา้สู่สภาวะเสถียรยิง่สั้นลง 

 กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและเล่ือนไปยงัการตั้งค่าถดัไป 

7.8. การอนุญาตให้ใช้หน่วยนํา้หนัก  

 มี 4 ชนิดของหน่วย คือ kg, g, lb, oz 

 เม่ือหนา้จอแสดง "Unit" ใหก้ดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าการอนุญาตใหใ้ชห้น่วยนํ้าหนกั 

 

 หน่วยแรกคือ "g" กดปุ่ม  เพ่ือเปิดหรือปิด การอนุญาตใหใ้ช ้และกด  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่าและไปยงั

หน่วยต่อไป(kg, lb, oz ตามลาํดบั) 

 

 หลงัจากตั้งค่าหน่วยสุดทา้ย ("oz") เม่ือยนืยนัการตั้งค่าแลว้ จะกลบัสู่โหมดการชัง่นํ้าหนกัตามปกติ 

หมายเหตุ : 1) ไม่สามารถเปล่ียนหน่วยไดใ้น โหมดการชัง่นบัช้ิน หรือ เม่ือมีการหกัค่าภาชนะ 

หมายเหตุ : 2) ในโหมดการสะสม หรือโหมดการตรวจสอบนํ้าหนกั ใหก้ดปุ่ม  คา้งไวเ้พ่ือเปล่ียนหน่วย อยา่งไรก็

ตามค่าการสะสม หรือการตั้งค่าการตรวจสอบ จะถูกลา้งโดยอตัโนมติั 

หมายเหตุ : 3) หน่วยท่ีเป็นหน่วยเร่ิมตน้ของเคร่ืองชัง่ เช่น ”g” หรือ “kg”(แลว้แต่เคร่ือง) จะไม่สามารถตั้งค่าเป็น OFF ได ้
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8. การใช้งานแบตเตอร่ี 

หากตอ้งการเคร่ืองชัง่สามารถทาํงานไดจ้ากแบตเตอร่ี อายกุารใชง้านแบตเตอร่ีประมาณ 80 ชัว่โมง 

เม่ือแบตเตอร่ีใกลห้มดสัญลกัษณ์  บนจอแสดงผลนํ้าหนกัจะปรากฏข้ึน ควรชาร์จแบตเตอร่ีเม่ือสัญลกัษณ์ปรากฏ 

เคร่ืองชัง่จะทาํงานต่อไปประมาณ 10 ชัว่โมงหลงัจากนั้นเคร่ืองจะปิดโดยอตัโนมติัเพ่ือป้องกนัแบตเตอร่ีเสียหาย 

หากตอ้งการชาร์จแบตเตอร่ีเพียงเสียบ Adaptor กบัแหล่งจ่ายไฟ และเสียบเขา้กบัเคร่ืองชัง่เท่านั้นไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเคร่ือง 

ควรชาร์จแบตเตอร่ีเป็นเวลา 12 ชัว่โมงสาํหรับความจุเตม็รูปแบบ 

มีไฟ LED แสดงสถานะ การชาร์จแบตเตอร่ีทางดา้นขวาของจอแสดงผล  

สีเขียว : มีการชาร์จแบตเตอร่ีแลว้ 

สีแดง : แบตเตอร่ีใกลห้มดแลว้ 

สีเหลือง : แบตเตอร่ีกาํลงัเพ่ิมระดบัการชาร์จ 

เน่ืองจากแบตเตอร่ีอาจไม่สามารถชาร์จไฟเตม็ได ้หากแบตเตอร่ีถูกใชง้านมาเป็นเวลานาน ทาํใหอ้ายกุารใชง้านของ

แบตเตอร่ีนอ้ยลง ใหติ้ดต่อตวัแทนจาํหน่ายของท่าน 

หมายเหตุ : ควรชาร์จแบตเตอร่ีทุก 3 เดือนหากไม่ใชเ้คร่ืองชัง่นํ้ าหนกัเป็นเวลานาน 

  



ED-H  Ver.DGS-EDH-01 
หนา้ 27 จาก 37 

 

9. รูปแบบการส่งข้อมูลผ่าน RS-232 

Mode EIA-RS 232 C’s UART signal 

9.1. รูปแบบการเช่ือมต่อข้อมูล (Au on/off) 

 

9.2. รูปแบบการพมิพ์ (Au on/off) 

ฟอร์ม DEP-50 (Au off): 

 ตั้งค่า ACP เป็น on แลว้กด  เพ่ือส่งออกขอ้มูลท่ีสะสมแต่ละรายการ กดปุ่ม  เพ่ือส่งค่าสะสมและ

จาํนวนคร้ังท่ีสะสม (โปรดดูหวัขอ้ 7.5) 

โหมดชัง่นํ้ าหนกัปกติ 

 
 

โหมดการชัง่แบบนบัช้ิน 
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หมายเหตุ : ในโหมดการสะสมค่า เม่ือนํ้าหนกัรวมเป็น "0" แต่จาํนวนคร้ังไม่ไดเ้ป็น "0" เคร่ืองจะส่งจาํนวนคร้ังเป็น "0"  

โหมดชัง่นํ้ าหนกัปกติ 

 
 

 ตั้งค่า ACP เป็น off เคร่ืองชัง่อยูใ่นโหมดการสะสมค่า และไม่ไดต้ั้งค่าค่าขีดจาํกดัไว ้กดปุ่ม  เพ่ือส่งออก

ขอ้มูลสะสม และเวลาทั้งหมด 

โหมดชัง่นํ้ าหนกัปกติ 

 
 

โหมดการชัง่แบบนบัช้ิน 

 

 เม่ือไม่ไดใ้ชโ้หมดสะสมค่า และไม่ไดต้ั้งค่าขีดจาํกดั เม่ือกดปุ่ม  จะส่งขอ้มูลดงัน้ี 

โหมดชัง่นํ้ าหนกัปกติ 

 
 

โหมดการชัง่แบบนบัช้ิน 

 
 

โหมดการชัง่เป็นเปอร์เซ็นต ์
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 เม่ือไม่ไดใ้ชโ้หมดสะสมค่า แต่ตั้งค่าขีดจาํกดัไว ้เม่ือกดปุ่ม  จะส่งขอ้มูลดงัน้ี 

โหมดชัง่นํ้ าหนกัปกติ 

 
 

โหมดการชัง่แบบนบัช้ิน 

 
 

โหมดการชัง่เป็นเปอร์เซ็นต ์
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ฟอร์ม DEP-50 (Au on): 

 เคร่ืองชัง่จะส่งขอ้มูลโดยอตัโนมติัเม่ือเขา้สู่สภาวะเสถียร ในโหมดน้ีใหก้ดปุ่ม  เพ่ือสะสม นํ้าหนกั/จาํนวน

ช้ิน  แต่จะไม่ส่งนํ้า หนกัรวม/จาํนวนช้ินรวม 

โหมดชัง่นํ้ าหนกัปกติ 

Weight :    90 g 

Weight :  120 g 

Weight :    90 g 
 

โหมดการชัง่แบบนบัช้ิน 

Quantity : 10 pcs 

Quantity : 34 pcs 

Quantity : 50 pcs 
 

โหมดการชัง่เป็นเปอร์เซ็นต ์

Percent:  21.33% 

Percent:  51.04% 

Percent:  27.62% 

9.3. รูปแบบการเช่ือมต่อข้อมูล (P cont) 

 
HEAD1 (2 BYTES) HEAD2 (2BYTES) 
OL-Overload, NT-NET Mode 
ST-Display is Stable GS-Gross Weight 
US-Display is Unstable 
DATA (8BYTES) 
2D (HEX) =”-” (MINUS) 20(HEX) =” ” (SPACE) 
2E (HEX) =”.”(DECIMALPOINT) 
UNIT (4BYTE): 
g- 20 ( HEX ) ; 67 ( HEX ) ; 20 ( HEX ) ; 20 ( HEX ) 
Ib-20 ( HEX ) ; 6C ( HEX ) ; 62 ( HEX ) ; 20 ( HEX ) 
kg-20 ( HEX ) ; 6B ( HEX ) ; 67 ( HEX ) ; 20 ( HEX ) 
oz-20 ( HEX ) ; 6F ( HEX ) ; 7A ( HEX ) ; 20 ( HEX ) 
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9.4. รูปแบบการส่งข้อมูล (P cont) 

EX  เม่ืออยูใ่นสภาวะเสถียรและนํ้าหนกัเป็น +0.876g 

HEAD, HEAD, DATA UNIT CR 

ST , GS , + 0.876 g 0D 0A 
 

EX  เม่ืออยูใ่นสภาวะเสถียรและนํ้าหนกัสุทธิเป็น -1.568lb 

HEAD, HEAD, DATA UNIT CR 

US , NT , - 1.568 lb 0D 0A 
 

EX  เม่ือนํ้าหนกัเกินกวา่พิกดัของเคร่ืองชัง่ 

HEAD, HEAD, DATA UNIT CR 

OL , NT , - - - - - - - - oz 0D 0A 

9.5. รูปแบบการเช่ือมต่อข้อมูล (OFF) 

เม่ือเคร่ืองชัง่ไดรั้บคาํขอเฉพาะจากอุปกรณ์ต่อพว่ง เคร่ืองชัง่จะส่งขอ้มูลนํ้าหนกัไปยงัอุปกรณ์ต่อพว่ง 
“ENQ” -> 05H  “EOT” -> 04H 
“ACK” -> 06H   “DC1” -> 11H 
“NAK” -> 15H   “SOH” -> 01H 
“STX” -> 02H  “ETX” -> 03H 
“DC1” ->11H 

หมายเหตุ: 

STA →สถานะการชัง่นํ้าหนกัของเคร่ืองชัง่ 

สเกลมีเสถียรภาพ→ "S" ไม่เสถียร→ "U" 

SIGN →เคร่ืองหมายของขอ้มูลนํ้าหนกั 

นํ้าหนกัเป็นศูนยแ์ละบวก→ " ", นํ้าหนกัลบ→ "-" 

โอเวอร์โหลด→ "F" 

W6 ถึง W0 →ขอ้มูลนํ้าหนกั 

UN1 ถึง UN0 →หน่วยนํ้าหนกั (kg หรือ lb) 
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9.6. รูปแบบการพมิพ์ DLP-50 

 
 

9.7. การเช่ือมต่อสายข็อมูล 
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9.8. ปุ่มคาํส่ัง (จากพซีี ไปยงั เคร่ืองช่ัง) 
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10. การกู้คืนค่าเร่ิมต้น และการปรับเทียบจากหน่วยความจาํ 

เม่ือมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึนระหวา่งการปรับเทียบ หรือตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกตอ้งควรใชฟั้งกช์นัน้ี โดยวธีิการทาํคือ 

 เม่ือเปิดเคร่ืองชัง่นํ้าหนกัในขณะท่ีเคร่ืองกาํลงัตรวจสอบตวัเอง(นบัถอยหลงัจาก 9 – 0) ใหก้ดปุ่ม "TARE + 

TARE + COUNT + COUNT + COUNT" 

 จากนั้นเคร่ืองชัง่จะเร่ิมการตรวจสอบตวัเองอีกคร้ัง และเคร่ืองชัง่จะกลบัมาพร้อมกบัการกูคื้นค่า 

11. ตวัแปรท่ีใช้ในเคร่ืองช่ังเหมือนในเคร่ืองพมิพ์ฉลาก 
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หมายเหตุ : 1) ตวัแปร ** P: ค่าการสะสมนํ้าหนกัเกิน 6 หลกั แต่สามารถแสดงผลได ้6 หลกัผา่นจุดทศนิยม (หน่ึงหรือสอง

หลกัหลงัจุดทศนิยมจะไม่แสดงหลงัจากถูกปัดเศษ) ตวัแปร ** B: ผดิพลาดถา้ไม่พิจารณาจุดทศนิยม 

หมายเหตุ : 2) ตวัแปรตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0 นอกจากน้ีค่าลบจะไม่ถูกส่ง 

12. ตารางรายการพกัิดสูงสุดของเคร่ืองช่ัง 
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13. รหัสความผดิพลาด 

ในระหวา่งการตรวจสอบตวัเองในการเปิดเคร่ือง หรือในระหวา่งการใชง้าน เคร่ืองชัง่อาจแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

ความหมายของขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดไดอ้ธิบายไวด้า้นล่างน้ี 

หากมีขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏข้ึนใหท้าํซํ้ าขั้นตอนท่ีเป็นสาเหตุของขอ้ความ ปิด/เปิดเคร่ืองใหม่ การปรับเทียบ

หรือฟังกช์ัน่อ่ืน ๆ หากขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดยงัคงปรากฏอยูใ่หติ้ดต่อตวัแทนจาํหน่ายของคุณ 
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14. SPECIFICATIONS 

 


