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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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2. การติดตั้ง 

2.1. ประกอบช้ินส่วน 

2.1.1. กรอบก าบงัลมกระจก 

 

1. ถาดรองรับวงกลม 
2. น๊อต M4x8 
3. ถาดชัง่สแตนเลส 
4. เสากรอบบงัลม(4ช้ิน) 
5. มือจบั 1 (2ช้ิน) 
6. มือจบั 2 (3ช้ิน) 
7. กระจกซา้ย 
8. กระจกขวา 
9. กระจกหนา้ 
10. กระจกหลงั 
11. กรอบยดึล่าง 
12. กระจกบน 
13. กรอบยดึบน 
14. น๊อต M4x12 (4ช้ิน) 

ขั้นตอนการตดิตั้ง : 

(1) ขนัน๊อตถาดรองรับวงกลมให้แน่น (2) วางถาดชัง่สแตนเลส (3) หมุนเสากรอบบงัลมลงช่องทั้ง4 
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(4) เสียบกระจกลงในกรอบทั้ง 4 ดา้น โดยตั้งต าแหน่งของมือจบัตามภาพ 

 
(5) ใส่กรอบยดึล่างลงบนเฟรม 

และดูให้แน่ใจว่ากระจกและ
เสาลงร่องของมนั 

(6) วางกระจกดา้นบน (7) ใส่กรอบยดึบนและขนัน๊อตทั้ง 4 
ให้แน่น 

 
 

2.1.2. กรอบก าบงัลมพื้นฐาน 

 

1. ถาดรองรับส่ีเหล่ียม 
2.  น๊อต M4x8 
3. ถาดชัง่สแตนเลส 
4. ฐานยดึบนและล่าง 
5. เสาตวัแอล(4ช้ิน) 
6. กระจกซา้ยขวา 
7. กระจกหนา้หลงั 
8. ฝาปิดดา้นบน 
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ขั้นตอนการตดิตั้ง : 

(1) ขนัน๊อตถาดรองรับให้แน่น (2) วางถาดชัง่สแตนเลส (3) ใส่เสาตวัแอลลงบนฐานยดึล่าง 

    
 

(4) ใส่กระจกลงในช่องทั้ง 4 ดา้น (5) ใส่ฐานยดึดา้นบน (6) วางฝาปิดดา้นบน 

 
(7) วางกรอบก าบงัลมทั้งหมดครอบลงบนแท่นชัง่ 

 

2.1.3. ไม่มีกรอบก าบงัลม 

 

9. ถาดรองรับส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ 
10.  น๊อต M5x10 
11. ถาดชัง่สแตนเลสขนาดใหญ่ 
 

ขั้นตอนการตดิตั้ง : 

(1) ขนัน๊อตท่ีถาดรองรับส้ีเหล่ียมให้แน่น 

(2) วางถาดชัง่สแตนเลสลงบนถาดรองรับ 
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2.2. สถานที่ติดต้ัง 

วางเคร่ืองชัง่บนโต๊ะระดบัท่ีมีความมัน่คง ควรหลีกเล่ียงสถานท่ีติดตั้งท่ีมีลมแรง, แรงสั่นสะเทือน, ใกลแ้หล่งก าเนิด

ความร้อน หรือมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยา่งรวดเร็ว และควรปรับระดบัของเคร่ืองชัง่ให้อยูใ่นแนวระนาบ โดยปรับ

ความสูงของขาตั้งให้ ฟองอากาศอยูก่ึ่งกลางวงกลบั ตามรูป 

 

2.3. เช่ือมต่อพลังงาน 

ต่ออแดปเตอร์ดา้นหน่ึงเขา้กบัเคร่ืองชัง่อีกดา้นหน่ึงเสียบเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟ AC 

 

3. แผงการท างาน และปุ่ มกด 

3.1. แผงการท างาน 

 

สัญลกัษณ์ความเสถียร 

สัญลกัษณ์ศนูย ์

ส่วนแสดงค่าน ้ าหนกั แสดงโหลดน ้าหนกั 

ขีดจ ากดั 

หน่วยน ้าหนกั 
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3.2. ความหมายปุ่ มกด 

ปุ่ม วิธีใชง้าน ฟังกช์ัน่การท างาน 

 
กด 1 คร้ัง น าเนินการสุ่มตวัอยา่งในโหมด PCS/%/BG 

 
กดคา้ง 3 วินาที เร่ิมตน้การปรับเทียบโดยกดคา้ง 3 วินาที 

 
กด 1 คร้ัง ทดค่าน ้ าหนกัภาชนะ 

 
กด 1 คร้ัง ปิด/เปิด เคร่ืองชัง่ 

 
กด 1 คร้ัง ตั้งการแสดงผลให้เป็นศนูย ์

 
กด 1 คร้ัง เปล่ียนหน่วยน ้าหนกั (ตามหน่วยท่ีเปิดใชง้านไว)้ 

 
กด 1 คร้ัง ส่งขอ้มลูน ้ าหนกัผา่นช่องทางการส่ือสาร 

 

4. ขั้นตอนการใช้งาน 

4.1. เปิดเคร่ือง 

กดปุ่ม เปิด/ปิด  หน่ึงคร้ัง หนา้จอจะแสดงไฟทั้งหมด  จากนั้นหนา้จอจะแสดงจาก 

9999999 ถึง 1111111 พร้อมเสียง ป๊ีป หลงัจากนั้นจะแสดง รุ่น และ โมเดล สุดทา้ยแสดง  

4.2. ต้ังค่าเวลา 

(1) ขณะอยูร่ะหว่างก าลงัเปิดเคร่ือง กดปุ่ม   คา้ง 3 วินาที เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่าผูใ้ชง้าน หนา้จอจะแสดง 

 (RTC-SET) จากนั้นจะแสดง   ตั้งค่าปี โดยกดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมเลข ,กด  เพ่ือเปล่ียน

หลกั และกด  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า 

(2) จากนั้นจะไปสู่การตั้งค่าเดือนหนา้จอแสดง  ตั้งค่าเดือน และกด  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า 

(3) จากนั้นจะไปสู่การตั้งค่าวนัหนา้จอแสดง  ตั้งค่าวนั และกด  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า 

(4) จากนั้นจะไปสู่การตั้งค่าชัว่โมงหนา้จอแสดง  ตั้งค่าชัว่โมง และกด  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า 

(5) จากนั้นจะไปสู่การตั้งค่านาทีหนา้จอแสดง  ตั้งค่านาที และกด  เพ่ือยนืยนัและส้ินสุดการตั้งค่า 
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4.3. การปรับเทยีบ 

เพ่ือให้มัน่ใจในความแม่นย  าของเคร่ืองชัง่ ตอ้งท าการปรับเทียบเม่ือเร่ิมตน้ใชง้านเคร่ืองชัง่คร้ังแรก โดยตุม้น ้ าหนกั

มาตรฐานภายนอก (ก่อนปรับเทียบตอ้งท าการปรับตั้งระดบัของเคร่ืองชัง่ และเปิดเคร่ืองวอร์มเคร่ืองชัง่ไวก่้อนประมาณ 

20-30 นาที) 

(1) กดปุ่ม  คา้งไว ้3 วินาที หนา้จอแสดง   

(2) ท าจานชัง่ให้ว่างเปล่าหนา้จอแสดงสัญลกัษณ์ “ ” รอเคร่ืองก าลงัปรับเทียบจุดศนูย ์

(3) จากนั้นหนา้จอจะแสดงตวัเลข ตั้งตวัเลขตามตุม้น ้ าหนกัมาตรฐานท่ีจะให้ในการปรับเทียบ 

(4) วางตุม้น ้ าหนกัมาตรฐาน หนา้จอแสดงสัญลกัษณ์ “ ” รอเคร่ืองก าลงัปรับเทียบน ้าหนกั 

(5) เม่ือหนา้จอแสดงสัญลกัษณ์ “ ” น ้ าตุม้น ้ าหนกัออก เสร็จส้ินการปรับเทียบ 

4.4. ต้ังค่าหน่วยน ้าหนัก 

4.4.1. เปิดใชง้านหน่วย 

(1) กดปุ่ม  คา้ง 3 วินาที เพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า หนา้จอแสดง “ ” 

(2) จากนั้นหนา้จอแสดง “ ” กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนไปยงัหน่วยท่ีตอ้งการ 

(3) กดปุ่ม  เพ่ือเลือกเปิดหรือปิดการใชง้านหน่วยนั้นๆ 

(4) กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนั 

4.4.2. ความหมายหน่วย 
(1) g  กรัม 
(2) ct  กะรัต(MET.CARAT) 
(3) lb  ปอนด(์AVORIRDUPOIS POUND) 
(4) oz  ออนซ(์AVORIRDUPOIS OUNCE) 
(5) ozt  ออนซ(์TROY OUNCE) 
(6) dr  ดรัม(AVORIRDUPOIS DRAM) 
(7) GN  เกรน(GRAIN) 
(8) dwt  เพนนีเวท(PENNY WEIGHT) 
(9) mom  มมแมะ(MOMME jpan) 
(10) K.tl  เทล(HONGKONG JEWELRY TAEL) 
(11) T.tl  เทล(TAEL TWN) 

(12) H.tl  เทล(HONGKONG TAEL) 
(13) S.tl  เทล(SINGAPORE TAEL) 
(14) t  TOLA india 
(15) M  Mesghal iran 
(16) cl  Tical 
(17) PCS ช้ิน 
(18) % 

(19)  
(20) B/G 
(21) kg  กิโลกรัม 
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4.5. ต้ังค่าศูนย์ 

ใชเ้ม่ือจานชัง่ว่างเปล่า และน ้าหนกัไม่ลงศนูย ์กดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง “ ” (ZERO) จากนั้นน ้ าหนกัจะ

แสดงเป็น 0 (ไม่สามารถตั้งค่าศนูยไ์ดห้ากน ้าหนกัท่ีแสดงมากกว่า 4% ของพิกดั) 

4.6. ทดค่าภาชนะ 

เม่ือมีน ้ าหนกับนจานชัง่ และตอ้งการทดออกให้เป็นศนูย ์กดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง “ ” (TARE) จากนั้น

น ้ าหนกัจะแสดงเป็น 0 (สามารถทดค่าศนูยไ์ดเ้ต็มพิกดัของเคร่ืองชัง่) 

4.7. การสุ่มตัวอย่าง 

ในโหมดการท างาน PCS, %, (เปล่ียนโหมดโดยกดปุ่ม ) ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

(1) กดปุ่ม  หนา้จอแสดง “ ”  

(2) กดปุ่ม  เพ่ือเลือกจ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการสุ่ม 

(3) วางตวัอยา่งลงบนจานชัง่ และกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการสุ่มตวัอยา่ง 

ในโหมดการท างาน B/G (เปล่ียนโหมดโดยกดปุ่ม ) ด าเนินการดงัน้ี 

(1) กดปุ่ม  หนา้จอแสดง “ ”  

(2) ตั้งตวัเลขโดยกดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมตวัเลข กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนหลกั 

(3) กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนั 

5. ตั้งค่าการส่ือสารและการพมิพ์(RS232) 

5.1. ต้ังค่าการส่ือสาร 

(1) เช่ือมต่อสาย RS232 กดปุ่ม  คา้งไว ้3 วินาทีเพ่ือเขา้สู่การตั้งค่า หนา้จอจะแสดง “ ” (RS SET) 

(4) จากนั้นหนา้จอจะแสดง  ตั้งตวัเลขโดยกดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมตวัเลข กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนหลกั โดย

ตวัเลขในแต่ละหลกัจะมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
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(a) 0 = 9600 1 = 19200 

(b) 0 = ส่งต่อเน่ือง 1 = น ้าหนกัเสถียรจึงส่ง 2 = กดปุ่ม  เพ่ือส่ง 

(c) 0 = ไม่ส่งวนัท่ี 1 = ส่งขอ้มลูวนัท่ี 

(d) 0 = ไม่ส่งITEM 1 = ส่งขอ้มลูITEM 

(e) 0 = ท างานกบัPC 1 = พิมพโ์ดยกระดาษ tag 2 = พิมพโ์ดยกระดาษต่อเน่ือง                               

3 = เคร่ืองพิมพ ์Micro 

(f) 0 

(g) 0 

5.2. ต้ัง ITEM 

(1) ตั้งหมายเลขผลิตภณัฑ ์โดยกดปุ่ม  คา้ง 3 วินาที หนา้จอแสดง “ ” 

(2) จากนั้นจะแสดง “ ” กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมตวัเลข กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนหลกั 

(3) กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนั 

6. ความผดิพลาดและวธีิการแก้ไขเบือ้งต้น 

ความผดิพลาด วิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองตน้ วิธีแกไ้ข 
เปิดเคร่ืองไม่ได ้ ไม่มีไฟเขา้ ตรวจสอบการเช่ือมต่ออแดปเตอร์ 

หรือแรงดนัไฟของแบตเตอร่ี 
แสดงน ้าหนกัไม่ถูกตอ้ง ไม่ไดป้รับเทียบ หรือสภาวะแวดลอ้ม

ไม่เหมาะสมหรือไม่เสถียร 
ติดตั้งเคร่ืองชัง่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
และปรับเทียบเคร่ืองชัง่ 

เคร่ืองชัง่ปิดเคร่ืองเอง แรงดนัไฟของแบตเตอร์ร่ีต ่า ชาร์จไฟ 
OVER น ้าหนกัท่ีวางเกินพิกดัของเคร่ืองชัง่

มากกว่า 9e 
ตรวจสอบว่าน ้ าหนกัเกินหรือไม่ หรือ
อาจมีน๊อตสสต๊อปเปอร์ค ้าอยูใ่หถ้อด
ออก 

7. รายละเอยีดเคร่ือง 

7.1. ข้อมูลทางเทคนิค 

ช่วงอุณหภูมิใชง้าน : 10°C-40°C 

แรงดนัไฟใชง้าน : DC 12V 

ช่วงความช้ืนใชง้าน : 40%-85% 

อแดปเตอร์ : input – AC100-240V 50/60Hz 0.3A, output – DC12V 1000mA 
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7.2. ขนาดเคร่ือง 

(ในหน่วย mm) 
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8. การแปลงหน่วย 

หน่วย สัญลกัษณ์ การแปลงหน่วย(g) 
กรัม g 1 

กะรัต(MET.CARAT) ct 1.999694g 
ปอนด(์AVORIRDUPOIS POUND) lb 453.59237g 
ออนซ(์AVORIRDUPOIS OUNCE) oz 28.349523125g 

ออนซ(์TROY OUNCE) ozt 31.1034768g 
ดรัม(AVORIRDUPOIS DRAM) dr 1.7718451g 

เกรน(GRAIN) GN 0.06479891g 
เพนนีเวท(PENNY WEIGHT) dwt 3.749996g 

มมแมะ(MOMME jpan) mom 37.4290018g 
เทล(HONGKONG JEWELRY TAEL) K.tl 37.49995g 

เทล(TAEL TWN) T.tl 37.499375g 
เทล(HONGKONG TAEL) H.tl 37.799375g 
เทล(SINGAPORE TAEL) S.tl 37.799366256g 

TOLA india t 11.6638038g 
Mesghal iran M 4.6083162g 

Tical Cl 16.3293g 
กิโลกรัม kg 1000g 

 


