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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. โครงสร้างและลกัษณะ 

2.1. ข้อมูลจ าเพาะ 

ประเภทหวัวดั เลเซอร์/อลัตร้าโซนิค 

ขนาดสินคา้เลก็ท่ีสุด 15mm x 15mm x 15mm 

ขนาดสินคา้ใหญ่ท่ีสุด 1200mm x 1200mm x 1000mm 

ความแม่นย  า <=10mm 

ลกัษณะสินคา้ ลูกบาศก์ส่ีเหล่ียม, รูปทรงไม่สม ่าเสมอ (โดยใชแ้ผน่ทาบ) 

เวลาในการวดั นอ้ยกว่า 1 วินาที 

เช่ือมต่อขอ้มูล RS - 232, Ethernet 

อุปกรณ์ภายนอก USB scanner (อุปกรณ์เสริม) 
พิกดัน ้าหนกั 100KG 

ค่าละเอียด(น ้าหนกั) 20g 

เคร่ืองพิมพ ์ อุปกรณ์เสริม 

ซอฟแวร์ ซอฟแวร์มาตรฐานส าหรับ PC, windows platform 

SDK /Object cloud platform 

ช่วงอุณหภูมิใชง้าน -10°C to 60°C 

ช่วงอุณหภูมิเก็บรักษา -20°C to 60°C 

ความช้ืนท่ีเหมาะสม 0 to 95% relative humidity, non-condensing 

ขนาดเคร่ือง 1440*1340*1870mm（ยาว x กวา้ง x สูง） 

แหล่งพลงังาน 220V-12V1A power adaptor 
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2.2. โครงสร้าง 

 

①เซ็นเซอร์วดัความสูง 

②Side plate 

③มือจบัส าหรับเคล่ือนยา้ย 

④แท่นชัง่น ้าหนกั 

⑤ทชัสกรีนควบคุมการท างาน 

⑥เซ็นเซอร์วดัความยาว 

⑦ฐานเคล่ือนยา้ย 

⑧เซ็นเซอร์วดัความกวา้ง 

⑨สวติซ์ปิดเปิด 
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3. วธีิการใช้งาน 

3.1. หน้าจอหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

①ปุ่มเมนูการท างานต่างๆ 

②ขอ้มูลพื้นฐานของสินคา้ 

③ปุ่มส าหรับการท างานพื้นฐาน 

④ขอ้มูลการวดั ขนาด และน ้าหนกั 

⑤ขอ้มูลบนัทึกในฐานขอ้มลู 

  

 

 1 

 2 
 3 

 4 

5 
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3.2. ขั้นตอนการท างานพืน้ฐาน 

3.2.1. ป้อนขอ้มูลพื้นฐานโดยใชค้ียบ์อร์ดหรือสแกนเนอร์ 

 
หมายเหตุ : ฟิลด ์“ID/EAN” จ าเป็นตอ้งป้อนจึงจะบนัทึกขอ้มลูได ้ฟิลดอ่ื์นๆจะป้อนหรือไม่ก็ได ้

3.2.2. วางสินคา้ใหชิ้ดมุมดา้นใน และกดปุ่ ม “เร่ิมวดั” 

      
เม่ือกดปุ่มเร่ิมวดัเคร่ืองจะแสดงน ้าหนกัและขนาดท่ีวดัไดใ้นส่วน “ขอ้มลูการตรวจวดั” 

 
หมายเหตุ : หากรูปร่างสินคา้ไม่เป็นกล่องส่ีเหล่ียม ให้ใชแ้ผน่ทาบและกดแกไ้ขทีละดา้น(ยาว กวา้ง สูง) เช่น ทาบดา้นบน

และกดท่ี “แกไ้ขความยาว”  

3.2.3. ตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมด และกดปุ่ ม “บนัทึก” ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 
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3.3. การค้นหาบันทึก 

ป้อนรหสัสินคา้ที่ตอ้งการคน้หาในฟิลด ์“ID/EAN” และกด ปุ่ มเมนู “คน้หาขอ้มูล”  

   
โปรแกรมจะแสดงขอ้มลูสินคา้ตามรหัสสินคา้ท่ีป้อนในส่วนฐานขอ้มลู 

 

หากตอ้งการกลบัไปเร่ิมกระบานการท างานใหม่ให้กดปุ่มเมนู “รีสตาร์ท”  

 

3.4. การลบบันทึก 

คลิกเลือกบนัทึกท่ีตอ้งการลบในส่วนฐานขอ้มลู(ให้เป็นพ้ืนสีเขียว) และกดปุ่มเมนู “ลบ”  

 
 

จะมีค าเตือนข้ึนมากด “ตกลง” เพ่ือยนืยนัการลบ 

 
ขอ้มลูบนัทึกท่ีเลือกจะถูกลบออกจากฐานขอ้มลู 
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3.5. การส่งออกบันทกึ 

กดปุ่มเมนู “ส่งออก”  จะปรากฏหนา้ต่างบนัทึกไฟลข้ึ์นมา 

 
ให้เลือกสถานท่ี ท่ีตอ้งการส่งออกไฟล ์ตั้งช่ือไฟลใ์นช่อง “File Name” จากนั้นกดปุ่ม “SAVE” หนา้จอจะแสดงหนา้ต่าง

ส่งออกส าเร็จ 

 
จะส่งออกไฟลเ์ป็นนามสกุล .CSV สามารถน าไปเปิดกบัโปรแกรม EXCELL ไดดู้ฐานขอ้มลูท่ีบนัทึกไว ้
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4. เมนูการตั้งค่า 
ขอ้ควรระวงั! ไม่ควรแกไ้ขขอ้มลูในเมนูการตั้งค่าโดยไม่จ าเป็น อาจท าให้เคร่ืองไม่สามารถใชง้านได ้หรือ การวดั ขนาด

และน ้าหนกั อาจคลาดเคล่ือนไปจากเดิม 

เขา้สู่เมนูการตั้งค่าโดยกดปุ่มเมนู “ตั้งค่า”  

 ใชเ้พ่ือบนัทึกการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆท่ีแกไ้ข(หลงัจากบนัทึกตอ้งปิดและเปิดโปรแกรมใหม่) 

 ใชเ้พ่ือกลบัไปยงัหนา้อินเตอร์เฟสหลกั 

 ใชเ้พ่ือออกจากโปรแกรม 

4.1. การปรับเทยีบ 

 

ใชเ้ม่ือแท่นวางสินคา้ว่างเปล่าแต่วดัแลว้ขนาดไม่เป็น ศูนย ์

 ใชเ้ม่ือแท่นวางสินคา้ว่างเปล่าแต่น ้ าหนกัไม่เป็น ศนูย ์

 ใชเ้พ่ือปรับเทียบน ้าหนกัท่ีแสดงให้ตรงกบัน ้ าหนกัท่ีวางบนแท่นวาง

สินคา้(โดยป้อนน ้าหนกัท่ีถูกตอ้งในช่องก่อนกดปุ่ม) 
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4.2. ต้ังค่าพารามิเตอร์ 

 
เป็นการตั้งค่าการส่ือสารระหว่าง PC และเคร่ืองวดัขนาดและน ้าหนกัห้ามเปล่ียนค่า 

4.3. ข้อมูลตัวเคร่ือง 

 
แสดงเวอร์ชัน่ของซอฟแวร์ และรุ่นของเคร่ืองมือ 


