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1. ข้อควรระวัง 

ขอ้ควรระวงัในการติดตั้งเคร่ืองชัง่ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าเคร่ืองชัง่จะท างานไดดี้ที่สุด กรุณาปฏิบติัตาม

ค าแนะน าดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หา้ม! ถอดแยกสว่นประกอบของ

เคร่ืองชัง่ 

หา้ม! วางน า้หนกับนแท่นชัง่มาก 

กว่าพิกดัสงูสดุของเคร่ืองชัง่ 

ควร! ตอ่สายกราวเพ่ือใหก้ระแส 

ไฟฟ้าคงท่ี  

หากเกดิการช ารดุเสียหายกรณุา

ตดิตอ่ผูแ้ทนจ าหนา่ยเพื่อ 

ใหไ้ดรั้บการซ่อมบ ารงุ 

อย่างถกูวิธี 

การตอ่สายกราวจะชว่ยลดปัญหาที่เกดิ

จากกระแสไฟฟ้าไมค่งที่ หรือการถกู

ไฟชอ๊ต 

หา้ม! ถอดปลัก๊โดยดึงท่ีสายไฟ หา้ม! ติดตัง้ หรือใชง้านเคร่ืองชัง่

ใกลก้บั วัตถไุวไฟ หรือกา๊ซท่ีมี

ฤทธ์ิกดักรอ่น 

หา้ม! ท าน า้หกใสเ่คร่ืองชัง่ หรือ

ติดตัง้ในสถานท่ีท่ีมีความชื้นสงู 
แรงดงึที่สายอาจท าใหเ้กดิไฟชอ๊ต หรือไฟ

ไหม ้
เพื่อป้องกนัไฟชอ๊ต หรือการอ่านค่า

ผดิพลาด 

หลีกเลี่ยง! การติดตัง้เคร่ืองชัง่

ใกลแ้หลง่ก าเนิดความรอ้น หรือ

โดนแสงแดดโดยตรง 

เสียบปลัก๊ใหแ้นน่กบัเตา้รับบน

ผนงัเพ่ือป้องกนัไฟชอ๊ต 

ใช!้ Adaptor ท่ีเหมาะสมกับเคร่ือง

ชัง่ 

Adaptor ที่ไมถ่กูตอ้งอาจท าใหเ้คร่ืองชัง่

เสียหายได ้
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ข้อควรระวงั 

 

 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชง้านกบักระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม และเพือ่ใหเ้คร่ืองชัง่ท  างานอยา่งเตม็

ประสิทธิภาพ ควรเสียบปลัก๊ทิ้งไว ้30 นาทีก่อนใชง้านเพือ่เป็นการวอร์มเคร่ือง 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เพ่ือการแสดงผลท่ีถกูตอ้งอย่าง

สม า่เสมอ เคร่ืองชัง่ควรไดร้บั

การปรปัแตง่โดยผูแ้ทนจ าหนา่ย

เป็นระยะ 

หลีกเลี่ยง! แรงกระแทกท่ีเกิดกบั

เคร่ืองชัง่ เชน่การโยนของ 

ขณะเคลื่อนยา้ยใหจ้บัท่ีตวัเคร่ือง

ชัง่ หา้มจบัท่ีจานชัง่  

เก็บเคร่ืองชัง่ใหห่้างไกลจาก

อปุกรณท่ี์มีสนามแม ่เหล็กไฟฟ้า 

สถานท่ีติดตัง้ ควรมัน่คง มี

อณุหภมูิ และสภาวะแวดลอ้มคงท่ี 

ปรบัระดับของเคร่ืองโดยการปรบั

ท่ีขาปรบัทั้ง 4 ใหฟ้องอากาศอยู่

กึ่งกลางตวัวัดระดบั 

น าแบตเตอร่ีออกจากเคร่ืองชัง่ 

เมื่อไมใ่ชง้านเป็นเวลานาน เพราะ

การรัว่ไหลของแบตเตอร่ีเป็น

อนัตราย 

สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าอาจรบกวนการ

แสดงผลที่ถกูตอ้ง 
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 กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดนัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ตรงกบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีก  าหนดของเคร่ืองชัง่ 

 หากพบความเสียหายท่ีอุปกรณ์เช่ือมต่อ หรือสายไฟ กรุณาปิดเคร่ือง และน าทั้งหมดไปไวใ้นท่ีปลอดภยั และห้าม

ใชง้านจนกว่าจะไดรั้บการซ่อมแซม 

 เคร่ืองชัง่น้ีสามารถเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเท่านั้น เราไม่รับผดิชอบต่อการดดัแปลงใดๆท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ือง

ชัง่รวมถึงการใชอุ้ปกรณ์เช่ือมต่อและสายไฟท่ีไม่ไดรั้บจากเรา อยา่งไรก็ดีเราพร้อมท่ีจะให้ขอ้มลูท่ีถูกตอ้งในการ

ใชง้านเสมอ 

 หากเคร่ืองชัง่ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ กรุณาติดต่อผูแ้ทนจ าหน่ายของท่าน 

2. การประกอบ และติดตั้งเคร่ืองช่ัง 

ประกอบเคร่ืองตามขั้นตอนดา้นล่าง 

  
หัววดัอลัตร้าโซนิค 

เสาเช่ือมต่อดา้นบน 

ส่วนแสดงผล 

เสาเช่ือมต่อดา้นล่าง 

ฐานส่วนชัง่น ้ าหนกั 
แท่นชัง่น ้ าหนกั 
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1) ใสส่ายเช่ือมตอ่สว่นแสดงผล 4p และ 2p ลงในเสาเช่ือมตอ่ด้านลา่ง จากนัน้ใส่เสาเช่ือมตอ่เข้าในช่องของสว่น

แสดงผล (ปลายด้านหนึ่งของรูสกรูอยู่ใกล้สว่นแสดงผล) 

2) เช่ือมตอ่เสาเช่ือมตอ่ด้านลา่งเข้ากบัฐานส่วนชัง่น า้หนกัด้วยเทอร์มนิลั 4p และ 2p จากนัน้ใสเ่สาเช่ือมตอ่ด้านล่างเข้า

กบัฐานสว่นชัง่น า้หนกั (ระวงัอย่าให้กดทบัสาย) จากนัน้ ล๊อคด้านลา่งของฐานสว่นชัง่น า้หนกั กบัเสาเช่ือมตอ่

ด้านลา่งด้วยสกรูหกเหล่ียมด้านในส่ีตวั 

3) สุดทา้ย ล๊อค เสาเช่ือมต่อดา้นล่าง กบัส่วนแสดงผล ดว้ยสกรูสองตวัดา้นหลงั 

เพ่ือให้มัน่ใจถึงความถูกตอ้งแม่นย  าของการใชง้านอยา่ใชเ้คร่ืองมือในสถานท่ีหรือเม่ือสภาพแวดลอ้มท่ีมีความผนัผวนสูง 

และสภาวะแวดลอ้มไม่ควรเกินค่าเกินกว่าท่ีระบุไวใ้น Specifications 

3. ความสามารถ 

 ช่วงการชัง่น ้ าหนกั□3-200kg□ค่าละอ่านเอียด□0.05kg 

 ช่วงการวดัส่วนสูง□135-210kg□ค่าละอ่านเอียด□0.5cm 

 ฟังกช์ัน่เสียงแนะน าการใชง้าน 

 สามารถวดั สว่นสงู□น า้หนกั□ไขมนั□น า้□กล้ามเนือ้□มวลกระดกู□แคลอร่ี□BMI□สัดส่วนรูปร่าง 

 วดัส่วนสูงดว้ยอลัตร้าโซนิค 

 พร้อมเคร่ืองพิมพร์ายงานการวดั 

 หน่วยน ้าหนกั : kg/lb 
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4. การตั้งค่า และการใช้งาน 

4.1. การต้ังค่า โหมดการท างาน เพศ และ อาย ุ

ค่าเร่ิมตน้จะเป็นโหมด วดั ส่วนสูง/น ้ าหนกั  

 กด  เพ่ือเขา้สู่การเลือกโหมดการท างาน ใชปุ่้ม ,  ในการเลือก  

คือ  โหมดวดั ส่วนสูง□น ้าหนกั□ไขมนั□น ้า□กลา้มเน้ือ□มวลกระดูก□แคลอร่ี□BMI□สัดส่วน 

 คือ  โหมดวดั ส่วนสูง/น ้ าหนกั 

 จากนั้นเลือกเพศโดยใชปุ่้ม ,  ในการเลือก สังเกตุภาพ  หรือ  จะกระพริบ พร้อมทั้งมีเสียงพดู และกด  

เพ่ือยนืยนั 

 จากนั้นเลือกอายโุดยใชปุ่้ม ,  เพ่ือเพ่ิมหรือลดตวัเลข และกด  เพ่ือยนืยนั และกลบัไปยงัสถานะรอการชัง่

น ้ าหนกั 

4.2. เปลี่ยนหน่วยน ้าหนัก 

ค่าเร่ิมตน้จะเป็นหน่วย kg สามารถเปล่ียนหน่วยไดโ้ดย ขณะอยูใ่นสถานะรอการชัง่น ้ าหนกั กดปุ่ม  ซ่ึงจะเปล่ียนระหว่าง

หน่วย kg หรือ lb 

4.3. เสียงพูด 

ขณะอยูใ่นสถานะรอการชัง่น ้ าหนกั กดปุ่ม  เพ่ือ เปิด/ปิด โหมดเสียงพดู  

4.4. การใช้งาน 

หลงัจากการตั้งค่าตามขอ้ 4.1 ใชง้านโดยข้ึนบนแท่นชัง่ และด าเนินการตามเสียงพดู 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

 ข้ึนยนืน่ิงบนแท่นชัง่เพ่ือชัง่น ้ าหนกั 

 จากนั้นให้ยนืตรงเพ่ือวดัส่วนสูง 

 จากนั้นวางมือทั้งสองขา้งบนแผน่โลหะดา้นขา้งเพ่ือวดัค่าอ่ืนๆ 

4.5. พิมพ์รายงาน 

หลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการวดัค่าต่างๆ กดปุ่ม  เพ่ือสั่งพิมพ ์รายงานผลการวดั 
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5. ค าแนะน าการใช้งาน 

 วางเคร่ืองบนพ้ืนท่ีเรียบและมัน่คงก่อนการใชง้าน 

 ใช่งานในสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ไม่ช้ืน หรือร้อนเกินไป 

 ควรใชง้านในช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 0-45 °C 

 ถา้ไม่ใชง้านเป็นเวลานานกรุณาปิดสวิตซ์ เปิด/ปิด ท่ีฐาน 

 หลงัจากพิมพร์ายงานการวดั หากไม่มีการด าเนินการใดๆ 15 วินาที เคร่ืองจะกลบัสู่สถานะรอการชัง่น ้ าหนกั 

6. ข้อความเตือนความผดิพลาด 

 ถา้น ้ าหนกัมากกว่า 200kg หนา้จอจะแสดง 

 ถา้ส่วนสูงมากกว่า 210cm หนา้จอจะแสดง 


