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1. บทนํา 

เคร่ืองชัง่รุ่น XE น้ีใชง้านง่ายมาก และใชส้าํหรับชัง่นํ้ าหนกัทัว่ไป นอกจากนั้นผูใ้ชย้งัสามารถใชง้านฟังกช์ัน่นบัช้ินงาน 

และการแสดงผลการชัง่เป็นเปอร์เซ็นตไ์ด ้และยงัมีฟังชัน่การชัง่นํ้าหนกัในหน่วยต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั ไดถึ้ง 10 หน่วยของ

นํ้าหนกั 

เพ่ือความปลอดภยั และการทาํงานท่ีเช่ือถือไดข้องเคร่ืองชัง่ กรุณาปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัดงัต่อไปน้ี เพ่ือความปลอดภยั 

 ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ท่ีพิมพบ์น AC Adapter และชนิดของปลัก๊ ใหต้รงกนักบัแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟจะ ไม่ทาํใหอ้นัตรายจากการสะดุด 

 ถอดปลัก๊ทุกคร้ังเม่ือทาํความสะอาดเคร่ืองชัง่ 

 หา้มใชเ้คร่ืองชัง่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตรายหรือไม่เสถียร 

 หา้มแช่เคร่ืองชัง่ไวใ้นนํ้า หรือของเหลวอ่ืนๆ 

 หา้มโยนส่ิงของใส่จานชัง่ 

 อุปกรณ์เสริมหรือต่อพว่ง ควรใชเ้ฉพาะอุปกรณ์ท่ีไดรั้บรองเท่านั้น 

 ควรใชง้านเคร่ืองชัง่ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มตามท่ีระบุใน Specifications  

 การซ่อมบาํรุงควรทาํโดยผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น 

 ตอ้งไม่ใหเ้คร่ืองชัง่กระแทกกบัส่ิงของ หรือวางนํ้าหนกัมากกวา่พิกดัสูงสุดของเคร่ือง 

 ควรวอร์มเคร่ืองชัง่ 30 นาที ก่อนการใชง้าน  
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2. การตดิตั้ง 

2.1. ตรวจสอบสินค้า 

แกะกล่อง และตรวจสอบช้ินส่วนทั้งหมด ประกอบดว้ยช้ินส่วนตามรายการดงัน้ี 

 เคร่ืองชัง่ 

 จานชัง่ 

 คู่มือการใชง้าน 

 AC Adapter 

 RS232, USB Cable 

 ส่วนประกอบของกรอบกาํบงัลม 5 ช้ิน 

2.2. การประกอบ กรอบกําบังลม 
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2.3. การเลือกสถานท่ีติดตั้ง 

ติดตั้งเคร่ืองชัง่บนพ้ืนผิวท่ีมีความมัน่คง และสมํ่าเสมอ หลีกเล่ียงสถานท่ีท่ี มีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยา่งรวดเร็ว, มีฝุ่ น

มาก, มีความช้ืนสูง, มีลมพดัแรง, มีแรงสั่นสะเทือน, มีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า, มีความร้อนสูง, หรือถูกแสงแดดโดยตรง 

2.4. ปรับระดับของเคร่ืองช่ัง 

ปรับระดบัไดโ้ดยการปรับขาทั้ง 4 ขา้งของเคร่ืองจนกระทั้ง ฟองอากาศอยูก่ึ่งกลางวงกลม 

 

หมายเหตุ : ตอ้งมัน่ใจวา่เคร่ืองชัง่ไดร้ะดบั เม่ือมีการเปล่ียนสถานท่ีติดตั้ง 

2.5. ปุ่มป้องกันความเสียหายของโหลดเซลล์ 

ก่อนการใชง้านใหต้รวจสอบ ปุ่มป้องกนัความเสียหายของโหลดเซลลด์า้นล่างเคร่ืองชัง่ ตอ้งอยูใ่นดา้นปลดลอ็ก 

 

 

 

  ปลดลอ็ก          ลอ็ก 

2.6. การเปล่ียน Mercury battery ( RTC battery - CR1220 ) 

เปล่ียนโดย ใชเ้คร่ืองมือขนาดเลก็ ดึงฝาปิดในทิศทางตามรูป แลว้นาํฝาปิดออกเพ่ือเปล่ียนแบตเตอร่ี 
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3. ภาพรวมของจอแสดงผล และ ปุ่มกด 

เคร่ืองชัง่รุ่น XE น้ีเป็นชนิดแสดงค่าไดเ้อง (self-indicating) Class II มี AC Adapter และ แบตเตอร่ี เป็นอุปกรณ์เสริม 

เคร่ืองชัง่น้ีประกอบไปดว้ยระบบการแปลง อนาล๊อก เป็น ดิจิตอล, microprocessor control, power supply, ปุ่ มกด และสว่นการ

แสดงผล บรรจอุยูภ่ายในเครอืง 

3.1. จอแสดงผล 

 

จอแสดงผลหลังจากเปิดเคร่ือง 

เม่ือเปิดเคร่ืองจอจะแสดงรุ่นของเคร่ืองเป็น “CAS XE”  

จากนั้นจะแสดงเวอร์ชนัซอฟตแ์วร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นจะแสดง NON-RC หรือ RC เพ่ือแสดงความแตกต่าง วา่เคร่ืองชัง่ใชแ้บตเตอร่ีแหง้ หรือแบตเตอร่ีชาร์จไฟได ้

จากนั้นจะเร่ิมนบัถอยหลงัเพ่ือทดสอบตวัเองและกลบัสู่จุดศูนย ์

 

 

  



XE  Ver.DGS-XE-01 
หนา้ 8 จาก 38 

 

3.2. รูปแบบของปุ่มกด 

 
 

ควมหมายของปุ่มกด 

 

ปุ่ มกด การทาํงาน 

ON/OFF : 
เปิด หรอื ปิด เครอืงชงั 

MODE/MENU-CLEAR : 
- เปลยีนโหมด เป็น โหมดชงันําหนัก, โหมดนับชนิงาน หรอื โหมด
การชงัเป็นเปอรเ์ซน็ต ์
- หากกดคา้งจะเขา้สูก่ารตงัคา่เมนูผูใ้ช ้
- ลบคา่ตวัเลขทป้ีอนเขา้ไป

UNIT/SAMPLE-BACK : 
- เปลยีนหน่วยการชงั 
- ใสค่า่ตวัอยา่งในโหมดการชงัแบบ นับชนิ หรอื เปอรเ์ซน็ต ์
- ยอ้นกลบัไปยงัขนัตอนสดุทา้ยในระหวา่งการตงัคา่ 

ZERO/ -F1 : 
- กลบัสูจ่ดุศนูย ์
- เลอืนตําแหน่งไปดา้นขวา 
- ฟังกช์นั IR (ZERO) 
TARE/ -F2 : 
- หกันําหนักภาชนะออก 
- เพมิตวัเลขหรอืเลอืนไปยังตวัเลอืกสดุทา้ย 
- ฟังกช์นั IR (TARE)

A/1d/10d-  : 
- หาคา่เฉลยีกรณีนําหนักไมเ่สถยีรและแสดงผล(นาน 3 วนิาท)ี 
- กดคา้งเพอืขยายหรอืเพมิความละเอยีด 
- ลดตวัเลขหรอืเลอืนไปตวัเลอืกถัดไป 
PRINT/ENTER-F3 : 
- สงัพมิพข์อ้มลู 
- ยนืยันการเลอืกในการตงัคา่ 
- กดคา้งเพอืเขา้สูโ่หมด Backlight 
- ฟังกช์นั IR (PRINT) 
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4. วธีิการใช้งาน 

4.1. การตั้งค่าจุดศูนย์ 

การตั้งค่าจุดศูนยจ์ะตั้งไดท่ี้นํ้ าหนกัไม่เกิน 2% ของพิกดัสูงสุดของเคร่ืองชัง่ 

การตั้งค่าจุดศูนยจ์ะใชไ้ดเ้ม่ือจานชัง่ไม่เคล่ือนไหวเท่านั้น(จอแสดงความเสถียร) 

การตั้งศูนย์ก่ึงอัตโนมัต ิ

เม่ือมีนํ้าหนกัเลก็นอ้ยแสดงบนหนา้จอ(ไม่มีของบนจานชัง่), กดปุ่ม  เพ่ือใหก้ลบัสู่จุดศูนย,์ เม่ือมีสัญลกัษณ์   

 แสดงบนหนา้จอ แสดงวา่เคร่ืองชัง่อยูท่ี่จุดศูนยแ์ลว้ 

การตั้งค่าศูนย์เร่ิมต้น 

เม่ือเร่ิมเปิดเคร่ืองชัง่จะมีการตั้งค่าศูนยอ์ตัโนมติัโดยตอ้งมีโหลดไม่เกิน 20%(±10) ของพิกดัสูงสุดของเคร่ือง 

หมายเหตุ : 

หากมีโหลดมากกวา่ช่วงท่ีกาํหนดจะไม่สามารถตั้งค่าศูนยไ์ด ้และจะแสดงค่านํ้าหนกั (--------) 

4.2. การหักค่าภาชนะ(แบบก่ึงอัตโนมัติ) 

กดปุ่ม  เพ่ือลบนํ้าหนกัท่ีแสดงอยูบ่นหนา้จอ และหกัไวเ้ป็นนํ้าหนกัของภาชนะ หลงัจากนั้นหนา้จอจะแสดงเฉพาะ

นํ้าหนกัของสินคา้ท่ีนาํมาชัง่ 

หมายเหตุ : 

 ช่วงการหกัค่าภาชนะสามารถใชไ้ดถึ้งพิกดัสูงสุดของเคร่ืองชัง่ 

 หากเคร่ืองไม่อยูใ่นสภาวะเสถียรจะไม่สามารถใชก้ารหกัค่าภาชนะได ้
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4.3. โหมดการช่ังพืน้ฐาน 

กดปุ่ม  ON/OFF เพ่ือเปิดเคร่ืองและเขา้สู่โหมดการชัง่พ้ืนฐาน จอแสดงผลดงัรูปดา้นล่าง 

 

4.4. โหมดการช่ังนับช้ินงาน 

กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนเขา้สู่โหมดการชัง่นบัช้ินงาน จอแสดงผลดงัรูปดา้นล่าง   

4.4.1. ถา้ไม่มีขอ้มูลตวัอยา่งเกบ็ไว ้

 

ใชปุ่้ม  หรือ  เพ่ือเปล่ียนจาํนวนตวัอยา่ง เป็น 10, 20, 50, 100, 200, 500 หรือ 1000 แลว้ใส่ตวัอยา่งจาํนวน

เท่ากบัท่ีเลือกไว ้และกดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกการสุ่มตวัอยา่ง 

จากนั้นตวัเลขจะกระพริบประมาณ 1 วินาที หลงัจากนั้นหนา้จอจะแสดงจาํนวน แสดงวา่ขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งเสร็จ

ส้ินแลว้ 

4.4.2. ถา้มีการเกบ็ขอ้มูลตวัอยา่งไวแ้ลว้ 
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หากใชง้านกบัตวัอยา่งเดิมท่ีบนัทึกการสุ่มตวัอยา่งไว ้สามารถวางสินคา้บนจานชัง่เพ่ือใชก้ารชัง่แบบนบัช้ินไดเ้ลย 

แต่หากตอ้งการสุ่มตวัอยา่งใหม่ ใหก้ดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่ขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง จอแสดงผลจะแสดงจาํนวน

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสุ่มตวัอยา่งคร้ังล่าสุด 

 

 
(คร้ังล่าสุดผูใ้ชใ้ชต้วัอยา่ง 50 ช้ินในขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง) 

จากนั้นใหด้าํเนินการในขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งเหมือนหวัขอ้ท่ีแลว้ โดยใชต้วัอยา่งใหม่ เคร่ืองชัง่จะบนัทึกการสุ่ม

ตวัอยา่งไวเ้พ่ือใชง้านในคร้ังต่อไป 

หมายเหตุ : 

 เม่ือนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการสุ่มตวัอยา่งนอ้ยกวา่ 0.1d, เคร่ีองชัง่จะเตือน และหนา้จอจะแสดง error 

4.5. โหมดการช่ังเป็นเปอร์เซ็นต์ 

กดปุ่ม   เพ่ือเปล่ียนเขา้สู่โหมดการชัง่เป็นเปอร์เซ็นต ์จอแสดงผลดงัรูปดา้นล่าง   

4.5.1. ถา้ไม่มีขอ้มูลตวัอยา่งเกบ็ไว ้

 

วางตวัอยา่งบนจานชัง่ และกดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกค่าตวัอยา่งท่ีตอ้งการใหเ้ป็น 100% 

จากนั้นตวัเลขจะกระพริบประมาณ 1 วินาที หลงัจากนั้นหนา้จอจะแสดงเปอร์เซ็นต ์แสดงวา่ขั้นตอนการบนัทึกค่า

ตวัอยา่งเสร็จส้ินแลว้ 
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4.5.2. ถา้มีการเกบ็ขอ้มูลตวัอยา่งไวแ้ลว้ 
 

 

หากใชง้านกบัตวัอยา่งเดิมท่ีบนัทึกค่าตวัอยา่งไว ้สามารถวางสินคา้บนจานชัง่เพ่ือใชก้ารชัง่เปอร์เซ็นตไ์ดเ้ลย 

แต่หากตอ้งการบนัทึกค่าตวัอยา่งใหม่ ใหก้ดปุ่ม  เพ่ือกลบัเขา้สู่ขั้นตอนการบนัทึกค่าตวัอยา่ง จอแสดงผลจะ

แสดง 100% จากนั้นใหด้าํเนินการในขั้นตอนการบนัทึกค่าตวัอยา่งเหมือนหวัขอ้ท่ีแลว้ โดยใชต้วัอยา่งใหม่ 

4.6. การวดัความหนาแน่น 

วธีิการวดัน้ีใชเ้พ่ือวดัวตัถุท่ีมีความหนาแน่นมากกวา่นํ้า 

กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนเขา้สู่โหมดการวดัความหนาแน่น จอแสดงผลดงัรูปดา้นล่าง 
 

 
 

ใชปุ่้ม  หรือ  เพ่ือเลือกอุณหภูมิปัจจุบนั จากนั้นกดปุ่ม ENTER หนา้จอจะแสดงความหนาแน่นของนํ้าท่ีอุณหภูมิ

ปัจจุบนั 

 



XE  Ver.DGS-XE-01 
หนา้ 13 จาก 38 

 

วางวตัถุท่ีตอ้งการวดัลงบนจานชัง่ แลว้กดปุ่ม ENTER หนา้จอจะแสดงนํ้าหนกัของวตัถุ 

 

ใชอุ้ปกรณ์เสริมช่วย เช่นตะขอ หรือแท่นแขวนเพ่ือใหส้ามารถชัง่นํ้าหนกัวตัถุโดยใส่วตัถุไวใ้นนํ้าได ้เม่ือชัง่วตัถุโดยใส่

วตัถุไวใ้นนํ้าแลว้ กดปุ่ม ENTER หนา้จอจะแสดงนํ้าหนกัวตัถุท่ีชัง่ในนํ้า 

 

จากนั้นกดปุ่ม ENTER อีกคร้ังหนา้จอจะแสดงค่าความหนาแน่นของวตัถุ 
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หมายเหตุ : 

 หน่วยวดัความหนาแน่นคือ g/cm3 แต่ถา้ขณะท่ีเขา้สู่โหมดการวดัความหนาแน่น หน่วยวดัของเคร่ืองชัง่ไม่ได้

เป็นหน่วย g เคร่ืองชัง่จะเปล่ียนหน่วยเป็น g โดยอตัโนมติั และเม่ือออกจากโหมดการวดัความหนาแน่น กจ็ะกลบั

สู่โหมดเดิม 

 สามารถกดปุ่ม     เพ่ือออกจากโหมดการวดัความหนาแน่นไดต้ลอดเวลา 

 การตั้งจุดศูนย(์Zero) และการหกัค่าภาชนะ(Tare) สามารถใชง้านในโหมดน้ีได ้

 สูตรการคาํนวณความหนาแน่นคือ 

 
 ---- ความหนาแน่นของวตัถุ   ---- ความหนาแน่นของนํ้า 

 ---- นํ้าหนกัของวตัถุ(ชัง่ในอากาศ)  ---- นํ้าหนกัของวตัถุ(ชัง่ในนํ้า) 

 ความหนาแน่นของนํ้าท่ีอุณหภูมิแวดลอ้มต่างๆ 
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4.7. ฟังก์ช่ัน HOLD 

ในโหมดการชัง่ปกติ กดปุ่ม  เพ่ือเฉล่ียค่านํ้าหนกัท่ีไม่เสถียร และหนา้จอจะแสดงค่านํ้าหนกั 3 วินาที 
 

 
 

ขอ้ความ AVG จะกระพริบ 2 วนิาที และจะแสดงค่านํ้าหนกั(เป็นค่าเฉล่ียของนํ้าหนกัท่ีไม่เสถียร) 

ค่านํ้าหนกัเฉล่ียจะแสดงอยู ่3 วินาที และจะกลบัเขา้สู่โหมดการชัง่ปกติ 

4.8. ฟังก์ช่ันการตรวจสอบนํา้หนัก 

ในโหมดการชัง่ปกติ กดปุ่ม  และ ENTER พร้อมกนัจะเขา้สู้การตั้งค่าการตรวจสอบนํ้าหนกั 
 

 
(ตั้งค่าขีดจาํกดัสูงสุดของนํ้าหนกั) 
 

ใชปุ่้ม   หรือ  เพ่ือเพ่ิมหรือลดตวัเลข และใชปุ่้ม  เพ่ือเล่ือนตาํแหน่ง เม่ือไดขี้ดจาํกดันํ้าหนกัสูงสุดท่ีตอ้งการแลว้ 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือยนืยนัและไปสู่ขั้นตอนต่อไป 
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(ตั้งค่าขีดจาํกดัตํ่าสุดของนํ้าหนกั) 
 

ใชปุ่้ม   หรือ  เพ่ือเพ่ิมหรือลดตวัเลข และใชปุ่้ม  เพ่ือเล่ือนตาํแหน่ง เม่ือไดขี้ดจาํกดันํ้าหนกัสูงสุดท่ีตอ้งการแลว้ 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่ปกติ 

หากตอ้งการลบขีดจาํกดัท่ีตั้งไวใ้หก้ดปุ่ม  เพ่ือลบขีดจาํกดัทั้งสองใหเ้ป็นศูนย ์และกดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนั

การตั้งค่า 

หมายเหตุ : 

 หากตอ้งการใชฟั้งกช์ัน่การตรวจสอบนํ้าหนกัในโหมด การชัง่แบบนบัช้ิน หรือโหมดการชัง่เป็นเปอร์เซ็นต ์ให้

เร่ิมตน้ขั้นตอนโดยการเขา้ในโหมดดงักล่าว แลว้จึงดาํเนินการเหมือนกบัการตั้งค่าในโหมดการชัง่ปกติดา้นบน 

 เม่ือตั้งค่า ขีดจาํกดัตํ่าสุดมากกวา่ขีดจาํกดัสูงสุด E4 จะปรากฏข้ึนและตอ้งตั้งค่าใหม่ 

4.9. การเปล่ียนหน่วย 

ในโหมดการชัง่ปกติ กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนหน่วย (g, lb,GN, dwt, oz, ozt, ct, t, GSM and Bori) 
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5. การตั้งค่าเมนูผู้ใช้ 

ก่อนอ่ืนตอ้งกดปุ่ม  คา้งในโหมดการชัง่ปกติเพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าเมนูผูใ้ช ้ 

ใชปุ่้ม   หรือ  เพ่ือเป็นการเลือกเมนูผูใ้ช ้

หากเลือกผดิหรือตอ้งการออกจากเมนูใหก้ดปุ่ม  เพ่ือกลบัไปยงัขั้นตอนล่าสุด หรือออกจากเมนูกลบัสู่โหมดการชัง่ปกติ 

5.1. การปรับแต่งนํา้หนัก(Span Calibration) 

 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การปรับแต่งนํ้าหนกั 

เลือกนํ้าหนกัท่ีตอ้งการใชป้รับแต่ง โดยใชปุ่้ม  เพ่ือเล่ือนตาํแหน่ง และใชปุ่้ม   หรือ  เพ่ือเพ่ิมหรือลดตวัเลข  

วางตุม้นํ้ าหนกัมาตรฐานบนจานชัง่ ตามนํ้าหนกัท่ีเลือก แลว้กด ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัและเร่ิมการปรับแต่งนํ้าหนกั 

หลงัจากขอ้ความ CAL กระพริบ แลว้จะกลบัเขา้สู้โหมดการชัง่ปกติ 

5.2. หน่วยเร่ิมต้น 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าหน่วยเร่ิมตน้ 
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กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเปล่ียนหน่วยท่ีตอ้งการตั้งใหเ้ป็นหน่วยเร่ิมตน้(ค่าปกติจะอยูท่ี่หน่วย g) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการเลือกหน่วยเร่ิมตน้ และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู Unit 

เม่ือเปิดเคร่ืองใหม่หน่วยเร่ิมตน้จะเป็นหน่วยท่ีเลือกไว ้

5.3. หน่วยท่ียอมให้ใช้ 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าหน่วยท่ียอมใหใ้ช ้
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเปล่ียนหน่วยท่ีตอ้งการตั้งค่า และกดปุ่ม  เพ่ือตั้งค่าเป็น ON(ยอมใหใ้ชห้น่วยน้ี) หรือ OFF(ไม่

ยอมใหใ้ชห้น่วยน้ี) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่าหน่วยท่ียอมใหใ้ช ้และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู A.oFF 

เม่ือกลบัสู่โหมดการชัง่ปกติ จะสามารถเปล่ียนหน่วยไดเ้ฉพาะหน่วยท่ีตั้งค่าเป็น ON เท่านั้น 
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5.4. ตั้งเวลาปิดเคร่ืองอัตโนมตั ิ

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าการปิดเคร่ืองอตัโนมติั 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกการตั้งค่าเป็น NO, 8, 5 หรือ 2 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่าการปิดเคร่ืองอตัโนมติั และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู Port 

5.5. การตั้งค่า Ser ial Por t 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า Serial Port 
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กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกการตั้งค่าเมนูยอ่ย เป็น r1, r2 หรือ USB 

และกดปุ่ม  เพ่ือเลือก ON(เปิดการใชง้าน) หรือ OFF(ปิดการใชง้าน) Port นั้นๆ (R1-RS232C1 for CD-300 remote 

display; R2-RS232C2 for PC and printer) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่า Serial Port และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู rS2.trn 

หมายเหตุ : 

 เม่ือ r2 และ USB ถูกปิดการใชง้าน จะไม่มีเมนูการตั้งค่า 5.6 และ 5.7 

5.6. โหมดการส่งข้อมูล (สําหรับ RS232C2) 

การตั้งค่าน้ีจะใชไ้ดเ้ม่ือเปิดการใชง้าน Port r2 ในหวัขอ้ 5.5 เท่านั้น 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า การส่งขอ้มูล สาํหรับ RS232C2 
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กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกรูปแบบการส่งขอ้มูลดงัน้ี 

TR.A.LP : การส่งขอ้มูลสาํหรับ DLP50 printer (Automatically) 

TR..A.DT : การส่งขอ้มูลสาํหรับ BP DT-4 printer (Automatically) 

TR.A.P : การส่งขอ้มูลสาํหรับ PC or Micro-printer (Automatically) 

TR.m.DT : การส่งขอ้มูลสาํหรับ BP DT-4 printer (Manually) 

TR.m.P : การส่งขอ้มูลสาํหรับ PC or Micro-printer (Manually) 

TR.m.LP : การส่งขอ้มูลสาํหรับ DLP50 printer (Manually) 

TR.SER : การส่งขอ้มูลแบบต่อเน่ือง 

(ค่าปกติเป็น TR.A.LP) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่าการส่งขอ้มูล และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู PrOt หรือ FOrm00 

5.6.1.  โปรโตคอลการส่งขอ้มูล(สาํหรับ PC หรือ micro-printer เท่านั้น) 

การตั้งค่าน้ีจะใชไ้ดเ้ม่ือเลือกการส่งขอ้มูลเป็น TR.A.P, TR.m.P หรือ TR.SER ในหวัขอ้ 5.6 เท่านั้น 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกโปรโตคอลท่ียอมใหใ้ชง้านเป็น Prot1 (MWP), Prot2(22byte) or Prot3 (MW-II) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่าการเลือกโปรโตคอล และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู USb.trn 
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หมายเหตุ : 

 หากเลือก Prot3 เม่ือกดปุ่ม ENTER จะเล่ือนไปยงัเมนู PCC(Printing Control Code) ก่อน 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือก ON หรือ OFF (ค่าปกติเป็น OFF) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่าการเลือก และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู USb.trn 

5.6.2.  รูปแบบการพมิพ ์

การตั้งค่าน้ีจะใชไ้ดเ้ม่ือเลือกการส่งขอ้มูลเป็น TR.A.LP, TR.m.LP, TR.m.DT หรือ TR..A.DT ในหวัขอ้ 5.6 เท่านั้น 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเพ่ิมหรือลดตวัเลข และกดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนหลกั เพ่ือเลือกเป็น FORM00 –FORM99(ค่า

ปกติเป็น FORM00) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่าการเลือก และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู USb.trn 
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5.7. โหมดการส่งข้อมูล (สําหรับ USB) 

การตั้งค่าน้ีจะใชไ้ดเ้ม่ือเปิดการใชง้าน Port USB ในหวัขอ้ 5.5 เท่านั้น 
 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า การส่งขอ้มูล สาํหรับ USB 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกรูปแบบการส่งขอ้มูลดงัน้ี 

tr.a.p: การส่งขอ้มูล ไปยงั PC or mic-printer (Automatically) 

tr.m.p: การส่งขอ้มูล ไปยงั to PC or mic-printer (Manually) 

tr.ser: การส่งขอ้มูลแบบต่อเน่ือง 

(ค่าปกติเป็น tr.ser) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่าการส่งขอ้มูล และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู PrOt 
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กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกโปรโตคอลท่ียอมใหใ้ชง้านเป็น Prot1 (MWP), Prot2(22byte) or Prot3 (MW-II) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่าการเลือกโปรโตคอล และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู b.rAtE 

หมายเหตุ : 

 หากเลือก Prot3 เม่ือกดปุ่ม ENTER จะเล่ือนไปยงัเมนู PCC(Printing Control Code) ก่อน 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือก ON หรือ OFF (ค่าปกติเป็น OFF) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่าการเลือก และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู b.rAtE 

5.8. Baud rate (สําหรับ RS232-2 เท่าน้ัน) 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า Baud rate 
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กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือก Baud rate เป็น 2400, 4800, 9600 หรือ 19200 (ค่าปกติเป็น 9600) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่าการเลือก Baud rate และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู A.C 

5.9. การคาํนวณนํา้หนักต่อช้ินใหม่ (Unit Weight re-computing) 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า การคาํนวณนํ้าหนกัต่อช้ินใหม่ (Unit Weight re-computing) 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกการตั้งค่าเป็น ON(เปิดการใชง้าน) หรือ OFF(ปิดการใชง้าน) (ค่าปกติเป็น OFF) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่า และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู AL m 
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5.10. โหมดสัญญาณเตือน 

ใชง้านร่วมกบัฟังกช์ัน่การตรวจสอบนํ้าหนกั 
 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าโหมดสัญญาณเตือน 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกการตั้งค่าสัญญาณเตือนเป็น ไม่เสถียร(UnS) หรือ เสถียร(St) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่า และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู AL t 

หมายเหตุ : 

 หากตั้งค่าเป็น เสถียร(St) สัญญาณเตือนจะดงัเม่ือเคร่ืองชัง่เขา้สู่สภาวะเสถียรเท่านั้น 

 หากตั้งค่าเป็น ไม่เสถียร(UnS) สญัญาณเตือนจะดงัตั้งแต่เวลาท่ีมีนํ้าหนกับนจานชัง่ 
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5.11. รูปแบบสัญญาณเตือน 

ใชง้านร่วมกบัฟังกช์ัน่การตรวจสอบนํ้าหนกั 
 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่ารูปแบบสัญญาณเตือน 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกการตั้งค่าสัญญาณเตือนเป็น IN หรือ OUt (ค่าปกติเป็นOUt) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่า และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู Ir 

หมายเหตุ : 

 หากตั้งค่าเป็น IN สัญญาณเตือนจะดงัเม่ือนํ้าหนกัอยูภ่ายในขีดจาํกดั(มากกวา่ LO นอ้ยกวา่ HI) 

 หากตั้งค่าเป็น OUT สัญญาณเตือนจะดงัเม่ือนํ้าหนกัอยูภ่ายนอกขีดจาํกดั(นอ้ยกวา่ LO มากกวา่ HI) 
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5.12. IR SENSOR 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า IR SENSOR 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกการตั้งค่า IR SENSOR ใหใ้ชเ้ป็นปุ่ม ZERO, TARE, PRINT หรือ OFF (ค่าปกติเป็นZERO) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่า และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู dd tt 

5.13. วนัท่ี และเวลา 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือแสดงโหมดการตั้งค่าวนัท่ี (จะกระพริบอยู ่3 วนิาที) 
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จากนั้นจะเขา้สู่การตั้งค่าวนัท่ี 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเพ่ิมหรือลดตวัเลข (yy:01-99; MM: 01-12;dd: 01-31) และกดปุ่ม  เพ่ือเล่ือนตาํแหน่ง 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่าวนัท่ี และจะเล่ือนไปยงัการตั้งค่าเวลา 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเพ่ิมหรือลดตวัเลข (hh:00-23; mm: 00-60;ss: 00-60) และกดปุ่ม  เพ่ือเล่ือนตาํแหน่ง 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการตั้งค่าเวลา และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู P.dAtE 

  



XE  Ver.DGS-XE-01 
หนา้ 30 จาก 38 

 

5.14. รูปแบบวนัท่ีการพมิพ์ 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่ารูปแบบวนัท่ีการพิมพ ์
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกรูปแบบการพิมพด์งัน้ี 

yy.MM.dd: 2014/07/08 (ค่าปกติ) 

MM.dd.yy: 07/08/2014 

dd.MM.yy: 08/07/2014 

Mmm.dd.y: July /08/2014 

dd.Mmm.y: 08/July/2014 

OFF: วนัท่ีและเวลาจะไม่ถูกพิมพ ์

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการเลือก และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู bL 
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5.15. Backlight 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า Backlight 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกรูปแบบของ Backlight เป็น ALL ON, OFF, AUTO-3, AUTO-5, หรือ AUTO-10. (ค่าปกติ

เป็น ALL ON) โดยท่ี 

ALL ON: backlight จะเปิดตลอด 

OFF: backlight ปิดการใชง้าน 

AUTO-3/5/10: backlight จะเปิดเม่ือมีวตัถุวางบนจานชัง่ และจะปิดเม่ือผา่นไป 3/5/10 วนิาทีหลงัจากนํ้าหนกัเสถียร 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการเลือก และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู FIL 
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5.16. ระดับการเข้าสู่สภาวะเสถียร(Stable class range) 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าระดบัการเขา้สู่สภาวะเสถียร(Stable class range) 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกระดบั จาก 1 ถึง 15 (ตวัเลขยิง่มากเวลาท่ีใชใ้นการเขา้สู่สภาวะเสถียรยิง่นอ้ยลง) 

(ค่าปกติคือ 5) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการเลือก และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู ZErO 

5.17. ระดับการแสดงค่าศูนย์(Zero display range) 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าระดบัการแสดงค่าศูนย(์Zero display range) 
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กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกระดบั จาก 0 ถึง 3 (ตวัเลขยิง่มากเวลาท่ีใชใ้นการแสดงค่าศูนยย์ิง่นอ้ยลง)(ค่าปกติคือ 1) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการเลือก และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู Zr 

5.18. ระดับการกลับสู่จุดศูนย์(Zero return range) 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าระดบัการกลบัสู่จุดศูนย(์Zero return range) 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกระดบั จาก 0 ถึง 3 (ตวัเลขยิง่มากเวลาท่ีใชใ้นการกลบัสู่จุดศูนยย์ิง่นอ้ยลง)(ค่าปกติคือ 2) 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการเลือก และจะเล่ือนไปยงัเมนูต่อไปคือเมนู trAC 
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5.19. ช่วงการดึงกลับศูนย์(Zero tracking range) 

 
 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าการดึงกลบัสู่จุดศูนย(์Zero return range) 
 

 
 

กดปุ่ม   หรือ  เพ่ือเลือกช่วง จาก 0 ถึง 5 (ตวัเลขยิง่มากช่วงของการดึงกลบัจุดศูนยย์ิง่มากข้ึน)โดยแต่ละหมายถึง 

0 = 1/3d 

1 = 2/3d 

2 = 1d 

3 = 4/3d 

4 = 5/4d 

5 = 2d 

กดปุ่ม ENTER เพ่ือเป็นการยนืยนัการเลือก และจะเล่ือนกลบัไปยงัเมนู CAL 
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6. แหล่งจ่ายไฟ 

6.1. ไฟ AC/DC  

ตรวจสอบวา่แหล่งจ่ายไฟ AC มีขนาดตรงกบัการ Adapter AC / DC เช่ือมต่อ Adapter AC / DC ท่ีใหม้าเขา้กบัช่องใส่ 

Adapter ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองชัง่ และเสียบ Adapter AC / DC เขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าท่ีต่อสายดินอยา่งเหมาะสม 

6.2. แบตเตอร่ี 

เคร่ืองชัง่สามารถติดตั้งแบตเตอร่ีแหง้(dry cell) หรือแบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟได ้ 

แบตเตอร่ีแหง้(dry cell) 4 กอ้น 1.5V 

แบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟได ้4 กอ้น 1.2V/1300mA/h 

เคร่ืองชัง่สามารถแยกแยะประเภทแบตเตอร่ีและแสดงผลระหวา่งขั้นตอนการเปิดเคร่ือง (Non-RC สาํหรับเซลลแ์หง้หรือ 

RC สาํหรับแบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟได)้ 

แบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟไดส้ามารถชาร์จใหม่ไดเ้ม่ือเช่ือมต่อเคร่ืองชัง่กบัแหล่งจ่ายไฟ AC 

เม่ือเซลลแ์หง้(dry cell)ไดรั้บการติดตั้งเคร่ืองชัง่สามารถตรวจจบัความร้อนท่ีเกิดจากกระแสไฟ AC และช่วยป้องกนัเซลล์

แหง้(dry cell) 

แบตเตอร่ี แบบเซลลแ์หง้และแบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟได ้ทาํใหเ้คร่ืองชัง่สามารถใชง้านไดป้ระมาณ 12 ชัว่โมงเม่ือตั้งปิดแสง

ไฟ Backlight ไว ้

ควรตรวจสอบขั้วของแบตเตอร่ีก่อนใส่ในเคร่ืองชัง่ 

 

※ Warning 

เปิดฝาครอบและตรวจสอบประเภทแบตเตอร่ี 

ถา้แบตเตอร่ีไม่ใช่แบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟได ้(คือ: Mn, Alkaline), 

อยา่เช่ือมต่อช่องต่อ Adapter AC ท่ีแผงดา้นหลงั 
 

ควรท้ิงแบตเตอร่ีอยา่งเหมาะสมตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน 
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7. การส่งผ่านข้อมูล 

7.1. การเช่ือมต่อ 

เคร่ืองชัง่มีการติดตั้งการเช่ือมต่อ RS232C 2 แบบ และการเช่ือมต่อ USB 

RS232C-1: ใชส้าํหรับรีโมท CD-300 โดยเฉพาะ 

RS232C-2: ใชส้าํหรับเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองพิมพ ์(มีสามโปรโตคอลสาํหรับการเช่ือมต่อน้ี: MWP, 

MW-II และ EC-II (CAS 22 byte) 

USB: ใชส้าํหรับเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (รูปแบบขอ้มูลเหมือนกนักบั RS232C-2) 

7.2. การตั้งค่าการเช่ือมต่อ(สําหรับRS232C-2) 

Baud rate: 2400, 4800, 9600, 19200bps 

Data Bit: 8 

Parity Bit: None 

Stop Bit: 1 

Flow Control: None 

7.3. รูปแบบ 

Protocol 1 

ST, GS, 41.070 g 

ST, NT, 20.35ct 

Protocol2 

ST, GS, , 45.080g 

ST, NT, , 6.870g 

Protocol 3 

2014/11/04 

20:56:47 W: 53.075g 

2014/11/04 

20:57:33 w: 53.075g 
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7.4. ตวัแปร  (สาํหร ับ LP-50 และ BP DT-4 Pr inter ) 

 
 

8. ข้อผดิพลาด(Er ror  Message) 

เม่ือเคร่ืองชัง่เปิดใชง้าน หรือระหวา่งการใชง้านจอแสดงผลอาจแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบางอยา่งดงัดา้นล่างน้ี 

E1: ขอ้มูลการปรับแต่งสูญหาย(Calibration data lost) 

E2: นํ้าหนกัของจุดศูนยต์อนเร่ิมตน้เปิดเคร่ืองมากกวา่ช่วงท่ียอมใหต้ั้งค่าศูนยไ์ด(้The initial zero has been out of it 

range when power on.) 

E3: ไม่มีสญัญาณเขา้(No signal inputted) 

E4: ในฟังกช์นัการตรวจสอบนํ้าหนกั ขีดจาํกดัตํ่าสุด มีการตั้งค่ามากกวา่ขีดจาํกดัสูงสุด(The low limit has been set 

larger than the high limit.) 

ขอ้ความอาจปรากฏข้ึนหากไม่ไดติ้ดตั้งจานชัง่อยา่งถูกตอ้งหรือสภาพแวดลอ้มการทาํงานไม่เหมาะสม กรุณาติดต่อตวัแทน

จาํหน่ายของคุณเพ่ือไดรั้บการแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง 
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9. SPECIFICATIONS 

 


