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1. ข้อควรระวัง 

ขอ้ควรระวงัในการติดตั้งเคร่ืองชัง่ เพ่ือให้มัน่ใจว่าเคร่ืองชัง่จะท างานไดดี้ท่ีสุด กรุณาปฏิบติัตามค 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 

 

 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใชง้านกบักระแสไฟฟ้าท่ีเหมาะสม และเพ่ือให้เคร่ืองชัง่ท  างานอยา่งเต็มประสิทธิภาพ ควรเสียบปลัก๊

ท้ิงไว ้30 นาทีก่อนใชง้านเพ่ือเป็นการวอร์มเคร่ือง 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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ส่ิงแวดล้อม 

เคร่ืองชัง่ควรใชใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีปราศจากกระแสลมพดัแรง, การสั่นสะเทือน และอุณหภูมิ หรือความช้ืนสัมพทัธ์ ควร

พอเหมาะไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อน ้าหนกัท่ีเคร่ืองชัง่แสดง 

อย่าติดต้ังเคร่ืองช่ัง 

 ใกลก้บัประตูหรือหนา้ต่างท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยา่งมากของกระแสลม หรืออุณหภูมิ 

 ใกลก้ลบัอุปกรณ์ท่ีมีการสั่นสะเทือน การหมุน หรือลูกสูบต่างๆ 

 ใกลส้นามแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ท่ีสร้างสนามแม่เหล็ก 

 บนพ้ืนผวิท่ีไม่เสถียร 

 ในสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยฝุ่ น 

 ในพ้ืนท่ีท่ีโดนแสงแดดโดยตรง 

 

การปรับระดับของเคร่ืองช่ัง  

เคร่ืองชัง่มีตวับ่งช้ีระดบัท่ีดา้นล่างซา้ยของ แผงดา้นหนา้ และใชก้ารหมุนขาตั้งทั้งส่ี เพ่ือปรับระดบัของเคร่ืองชัง่จนกระทัง่

ฟองอากาศอยูใ่นก่ึงกลางของวงกลมในตวับ่งช้ี 

การเปิดเคร่ืองช่ัง 

 อยา่เปิดเคร่ืองชัง่เม่ือมีส่ิงของวางอยูบ่นจานชัง่ 

 เม่ือใชง้านเคร่ืองชัง่กบั Adapter สวิตซ์เปิด/ปิดดา้นขวาของเคร่ืองควรอยูใ่นฝ่ัง เปิด จากนั้นจึงเปิดเคร่ืองชัง่โดยกด

ปุ่ม ON/OFF ท่ีแผงควบคุม 

 เม่ือใชง้านเคร่ืองชัง่กบัแบตเตอร่ีเท่านั้น สามารถเปิดเคร่ืองชัง่โดยกดปุ่ม ON/OFF ท่ีแผงควบคุม 

 เคร่ืองชัง่จะเร่ิมตน้โดยการนบัถอยหลงัจาก 9 ถึง 0 และพร้อมใชง้าน อยา่งไรก็ดีเม่ือเปิดเคร่ืองชัง่ใหม่ ควรวอร์ม

เคร่ืองชัง่ก่อนใชง้าน ประมาณ 15-30 นาที 
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2. ภาพรวม 
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3. การติดตั้ง 

 
MODEL : ECB Series 

1. เปิดกล่องอยา่งระมดัระวงัเน่ืองจากหัวอ่านเช่ือมต่ออยูก่บัแท่นชัง่กบัสายโหลดเซลล ์

2. หมุน post knob เพ่ือยดึหัวอ่านกบัคอเสา(post pipe) 

3. น าสายโหลดเซลลไ์วด้า้นล่างและเสียบคอเสาเขา้กบั post bracket (ตาม FIG.1) 

4. ขนัสกรูยดึคอเสา 2 ตวั (ตาม FIG.1) 

5. ใส่สายโหลดเซลลเ์ขา้ไปในคอเสา (ตาม FIG.2, 3) 

6. ถา้เคร่ืองชัง่ยงัไม่ไดร้ะดบั กรุณาปรับขาตั้งทั้ง 4 ใตแ้ท่นชัง่ เพ่ือให้ฟองอากาศอยูก่ลางเกจวดัระดบั 

หมายเหตุ : สถานท่ีวางเคร่ืองชัง่ควรเป็นพ้ืนเรียบสม ่าเสมอ 
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หมายเหตุ : ก่อนใชง้านเคร่ืองชัง่ กรุณาน าสกรูป้องกนัส าหรับขนส่งทั้ง 5 ตวัออก หากไม่เอาออกจะท าให้เคร่ืองชัง่ท  างาน

ผดิพลาด 

1) ต าแหน่งสกรูทั้ง 5 

 

2) วิธีต้ังสกรู 
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4. สัญลกัษณ์หน้าจอแสดงผล 

 

1) หน้าจอแสดงผล 

 จอแสดงน ้าหนกั : รวม 6 หลกั ส าหรับแสดงน ้าหนกัสะสม หรือผลการวดัน ้ าหนกัท่ีวางบนแท่นชัง่ 

 จอแสดง น ้ าหนกั/หน่วย : รวม 6 หลกั ส าหรับแสดงน ้าหนกัต่อหน่วย หรือ คร้ังท่ีสะสมน ้าหนกั 

 จอแสดงจ านวน : รวม 6 หลกั ส าหรับแสดงจ านวนสะสม หรือจ านวนท่ีวางบนแท่นชัง่ 

2) ความหมายสัญลกัษณ์ 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

. เคร่ืองชัง่อยูใ่นโหมดการหักค่าภาชนะ 

. เคร่ืองชัง่อยูท่ี่จุดศนูย ์

.   เคร่ืองชัง่อยูใ่นโหมดการสะสมค่า 

. แสดงว่าเคร่ืองชัง่อยูใ่นสถานะเสถียร 

. 
น ้าหนกัตวัอยา่งไม่เพียงพอ 
หากน ้าหนกัรวมของตวัอยา่งบนแท่นชัง่นอ้ยกว่า 10 เท่าของค่าอ่านละเอียด
สัญลกัษณ์จะปรากฏเพ่ือเตือนให้ผูใ้ชเ้พ่ิมตวัออยา่ง 

. 

น ้าหนกั/หน่วยนอ้ยเกินไป 
หากน ้าหนกั/หน่วยนอ้ยกว่า 1/10 ของค่าอ่านละเอียด สญัลกัษณ์จะปรากฏ
ข้ึนเพ่ือเตือนว่าน ้ าหนกั/หน่วยท่ีแสดงนอ้ยเกินไปส าหรับการค านวณท่ี
แม่นย  า 

. แรงดนัไฟต ่า 
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5. ความหมายปุ่ มกด 

 

ปุ่ มกด ความหมาย 

. ปุ่มตวัเลข 

 จุดทศนิยม 

 ใชเ้พ่ือลา้งค่าตวัเลขท่ีแสดงบนหนา้จอ 

 
ถา้มีน ้ าหนกัเล็กนอ้ยแสดงบนหนา้จอในขณะท่ีจานชัง่ว่างเปล่า กดปุ่ม 
ZERO เพ่ือลา้งค่าน ้ าหนกัท่ีแสดง 

 ใชเ้พ่ือหักค่าน ้ าหนกัของภาชนะ ท าให้การอ่านค่าน ้ าหนกัเป็นน ้าหนกัสุทธิ 

 ใชเ้พ่ือป้อนค่าน ้ าหนกัของตวัอยา่ง 

 ใชเ้พ่ือป้อนค่าน ้ าหนกั/หน่วยท่ีทราบค่าอยูแ่ลว้ของสินคา้ท่ีตอ้งการนบัช้ิน 

 
ใชเ้พ่ือป้อนค่าขอบเขตบน และ ขอบเขตล่าง ของน ้าหนกัหรือจ านวนช้ิน 
ส าหรับฟังกช์ัน่การตรวจสอบ 

 ใชเ้พ่ือสะสมค่าน ้ าหนกัหรือจ านวนช้ิน 

 ใชเ้พ่ือเรียกดูค่าน ้ าหนกัสะสม 

 ใชเ้พ่ือตั้งค่าภาชนะล่วงหนา้ 

. ใชเ้พ่ือเขา้สู่การตั้งค่าการใชง้านฟังกช์ัน่ต่างๆ 

.  ใชเ้พ่ือยนืยนัการตั้งค่าพารามิเตอร์ 

. ใชเ้พ่ือเปล่ียนค่าพารามิเตอร์ในโหมดการตั้งค่า 

. ใชเ้พ่ือบนัทึกค่าลงช่องต่างๆ 

. ใช ้24 ช่องเมมโมร่ี เพ่ือบนัทึกค่า 
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6. วธีิการใช้งาน 

A. สวิตซ์เปิด/ปิด 

กดสวิตซ์เปิดปิดดา้นล่างหัวอ่าน เพ่ือ เปิด หรือ ปิด เคร่ืองชัง่ 

B. ต้ังจุดศูนย์ 

กดปุ่ม  เพ่ือให้การแสดงผลกลบัไปท่ีจุดศนูย ์ในกรณีท่ีมีความเสถียรในขณะท่ีจานชัง่ว่างเปล่า 

C. การสุ่มตัวอย่าง 

1) ไม่ทราบค่าน ้าหนัก/หน่วย 

 วางสินคา้ท่ีตอ้งการนบัจ านวนหน่ึง บนแท่นชัง่ 

 

 ป้อนจ านวนสินคา้ท่ีน ามาสุ่มตวัอยา่งบนแท่นชัง่ โดยใชปุ่้มตวัเลข(เช่น 50  ช้ิน) 

 

 กดปุ่ม   

หมายเหตุ : หากกดปุ่ม  ในขณะท่ีหนา้ต่าง count กระพริบค่าท่ีป้อนจะใชเ้ป็น จ านวนสินคา้ แต่หาก

ไม่ไดก้ดค่าท่ีป้อนจะถูกใชเ้ป็นค่า น ้ าหนกั/หน่วย (ค่าเร่ิมตน้ของระบบเป็น น ้ าหนกั/หน่วย) 
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 เม่ือสัญลกัษณ์ เสถียร ปรากฏข้ึนแสดงว่า การสุ่มตวัอยา่งส าเร็จแลว้ 

 
*ใชต้วัอยา่งจ านวนมาก จะท าให้การค านวณ น ้ าหนกั/หน่วย เม่นย  าข้ึน 

*ถา้ตั้งค่า “Unit Weight Recomputing” ตั้งเป็น “on” หากกดปุ่ม   ในระหว่างกระบวนการนบัช้ินจะเป็นการ

ค านวณค่าน ้ าหนกั/หน่วยใหม่ 

2) ทราบค่า น ้าหนัก/หน่วย 

 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนค่า น ้ าหนกั/หน่วย 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือเสร็จส้ินการสุ่มตวัออยา่งและเขา้สู่โหมดนบัช้ินงาน 

หมายเหตุ : หากกดปุ่ม  ในขณะท่ีหนา้ต่าง count กระพริบค่าท่ีป้อนจะใชเ้ป็น น ้ าหนกั/หน่วย (ค่า

เร่ิมตน้ของระบบเป็น น ้ าหนกั/หน่วย) 
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D. วิธีใช้ช่องเมมโมร่ี 

1) วิธีบันทึกลง ช่องเมมโมร่ี ทางงตรง/ทางอ้อม  

 กดปุ่ม  (MEMORY) คา้งจนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัรูปดา้นล่าง จากนั้นใชปุ่้มตวัเลขป้อนค่า น ้ าหนกั/หน่วย 

(เช่น 35g) แลว้กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและไปยงัขั้นตอนต่อไป 

หมายเหตุ : กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนค่าเม่ือป้อนค่าผดิ 

 

 ขั้นตอนท่ีสองส าหรับบนัทึกค่าน ้ าหนกัภาชนะ โดยป้อนค่าน ้ าหนกัภาชนะ (เช่น 10kg) และกดปุ่ม  เพ่ือ

ยนืยนัและไปยงัขั้นตอนต่อไป 

 

 ขั้นตอนท่ีสาม เพ่ือบนัทึกหมายเลขสินคา้ โดยป้อนหมายเลขสินคา้ (เช่น 800125) และกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและ

ไปยงัขั้นตอนต่อไป 

หมายเหตุ : สามารถใชไ้ดสู้งสุด 6 หลกั 
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 ขั้นตอนท่ีส่ี ส าหรับบนัทึกท่ีอยู ่ช่องเมมโมร่ี โดยมีพ้ืนท่ีช่องเมมโมร่ี สองแห่ง 

เมมโมร่ีทางตรง/เมมโมร่ีทางออ้ม 

 [บนัทึกสู่เมมโมร่ีทางตรง] 

 กดปุ่มช่องเมมโมร่ีท่ีตอ้งการ  (มีทั้งหมด 24 ช่อง) จากนั้นเคร่ืองชัง่จะกลบัสู่โหมดการนบัช้ินปกติ 

[บนัทึกสู่เมมโมร่ีทางออ้ม] 

 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนท่ีออยูช่่องเมมโมร่ี(1-100) กด  เพ่ือยนืยนัจากนั้นเคร่ืองชัง่จะกลบัสู่โหมดการนบัช้ินปกติ

   

※  1) ขอ้ความผดิพลาด“ E4” จะปรากฏข้ึนหากรหัสนอกเหนือจาก“ 1 ~ 100” กดปุ่ม MOVE เพ่ือกลบัไปยงั

ขั้นตอนล่าสุด กดปุ่ม CANCEL เพ่ือออกจากโหมดการบนัทึกค่า 

2) เม่ือใชห้มายเลขท่ีอยูเ่มมโมร่ี หนา้จอจะแสดงดงัดา้นล่าง ในเวลาน้ีหากคุณยงัตอ้งการใชห้มายเลขน้ี

อยูใ่ห้กดปุ่ม ENTER เพ่ือยนืยนั 

 

* ถา้ตอ้งการเปล่ียนหมายเลขท่ีอยูเ่มมโมร่ี กด  เพ่ือกลบัไปยงัขั้นตอนท่ี 4 อีกคร้ัง 
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2) วิธีเรียกใช้งานเมมโมร่ีที่บันทกึไว้ 

[จากเมมโมร่ีทางตรง] 

 กดปุ่มช่องเมมโมร่ีท่ีตอ้งการ  หน่ึงคร้ัง 

 [จากเมมโมร่ีทางออ้ม] 

 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนท่ีออยูช่่องเมมโมร่ีท่ีตอ้งการและกดปุ่ม  สองคร้ังอยา่งรวดเร็ว 

  
 ※  1) วางช้ินส่วนบนแท่นชัง่คุณจะรู้จ  านวนช้ินส่วน 

2) กดปุ่ม  เพ่ือออกจากโหมดการเรียกใชง้านเมมโมร่ี 

3) กดปุ่ม  ในระหว่างอยูใ่นโหมดเรียกใชง้านเมมโมร่ีเพ่ือตรวจสอบหมายเลขท่ีอยูช่่องเมมโมร่ี 

  
 

E. การหักน า้หนักภาชนะ 

1) ทราบน ้าหนัก 

 วางภาชนะบนแท่นชัง่ 

 

 กดปุ่ม  
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 หลงัจากด าเนินการหักค่าภาชนะแลว้สญัลกัษณ์  และ  จะปรากฏข้ึนดงัรูป 

 

2) ทราบน ้าหนักภาชนะ 

1. ในขณะท่ีแท่นชัง่ว่างเปล่าไม่มีน ้ าหนกับนแท่นชัง่ 

 

 กดปุ่ม  

 

 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนค่าน ้ าหนกัภาชนะ(เช่น 0.96kg) 

 

 กดปุ่ม  อีกคร้ัง 

 
 

  



ECB  Ver.DGS-ECB-01 

หน้า 17 จาก 39 

 

2. ในขณะท่ีมีน ้ าหนกับนแท่นชัง่ 

 

 กดปุ่ม  

 
 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนค่าน ้ าหนกัภาชนะ(เช่น 0.5kg) 

  

 กดปุ่ม  อีกคร้ัง 

 
เอาน ้ าหนกัทั้งหมดออกจากแท่นชัง่ จอแสดงน ้าหนกัจะแสดงน ้าหนกัเป็นลบ (-) ตามน ้าหนกัภาชนะ ในขณะน้ีการกด

ปุ่ม TARE จะท าให้จอแสดงผลน ้าหนกัเป็นศนูย ์จากนั้นสัญลกัษณ์  จะหายไป 
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F. การสะสม น ้าหนัก/จ านวน 

 วางสินคา้ลงบนแท่นชัง่ ในโหมด ชัง่น ้ าหนกั หรือ โหมด นบัช้ิน 

 

 กดปุ่ม  หนา้จอจะแสดงตามรูปดา้นล่าง ตามล าดบั 

 
 

 

 กดปุ่ม  หรือรอประมาณ 2 วินาทีเคร่ืองชัง่จะกลบัสู่โหมดการนบัปกติ 

 ท าตามขั้นตอนขา้งตน้คุณสามารถเพ่ิมค่าสะสมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง หลงัจากนั้นกดปุ่ม  จากนั้นน ้ าหนกัรวมจะ

แสดงในหนา้ต่างน ้ าหนกั จ  านวนรวมจะแสดงในหนา้ต่าง COUNT และจ านวนการสะสมจะปรากฏบนหนา้ต่าง 

UNIT WEIGHT เม่ือกดปุ่ม  อีกคร้ังจะกลบัสู่โหมดการนบัช้ินปกติ 

※ 1. ลา้งค่าสะสมโดยกดปุ่ม  เพ่ือเขา้สู่โหมดการแสดงสถานะการสะสมและกดปุ่ม CLEAR เพ่ือลา้ง

ขอ้มลูท่ีสะสมไว ้

2. หนา้จอจะแสดงผลเป็น ”---OL---“ เม่ือขอ้มลูสะสมเกินช่วงการแสดงผล 

3. จ  านวนคร้ังสะสมสูงสุดคือ 99 

4. หนา้ต่างน ้ าหนกัควรเป็นศนูยก่์อนเร่ิมสะสมค่าคร้ังต่อไป 
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G. การต้ังช่วงการตรวจสอบการนับช้ิน 

ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าช่วง Hi - Lo เพ่ือตรวจสอบปริมาณของผลการนบัเม่ือจ านวนวตัถุบนแพลตฟอร์มตรงตามเง่ือนไข

ของช่วงสัญญาณเตือนจะดงัข้ึนซ ้า ๆ 

1) ขั้นตอนด าเนินการ 

 กดปุ่ม  หนา้จอจะแสดงดงัภาพดา้นล่าง (ไม่จ าเป็นตอ้งท าให้แท่นชัง่ว่างเปล่า) 

 

 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนขีดจ ากดัสูงสุด Hi (เช่น 200ช้ิน) (สามารถลบค่าท่ีป้อนผดิโดยกดปุ่ม ) จากนั้นกดปุ่ม  

อีกคร้ังเพ่ือยนืยนัค่าขีดจ ากดัสูงสุด และไปยงัขั้นตอนต่อไป 

 

 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนขีดจ ากดัต ่าสุด Lo (เช่น 5ช้ิน) (ค่าขีดจ ากดัต ่าสุดจะแสดงหลงัจากตั้งค่าขีดจ ากดัสูงสุดเท่านั้น) 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือส้ินสุดการด าเนินการและกลบัไปยงัโหมดนบัช้ินปกติ 

 
※ หมายเหตุ : ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด“ E5” จะปรากฏข้ึนในหนา้ต่างน ้ าหนกัเม่ือตั้งค่า LO ไวสู้งกว่าค่า HI และ

ไม่ก่ีวินาทีต่อมาจะกลบัสู่โหมดการตั้งค่าขีดจ ากดัอีกคร้ัง 

  



ECB  Ver.DGS-ECB-01 

หน้า 20 จาก 39 

 

H. การต้ังช่วงการตรวจสอบการช่ังน ้าหนัก 

ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าช่วง Hi - Lo ส าหรับตรวจสอบค่าน ้ าหนกัเม่ือค่าน ้ าหนกัของวตัถุบนแพลตฟอร์มตรงตามเง่ือนไขของช่วง

สัญญาณเตือนจะดงัข้ึนซ ้า ๆ 

1) ขั้นตอนด าเนินการ 

 กดปุ่ม  หนา้จอจะแสดงดงัภาพดา้นล่าง (ไม่จ าเป็นตอ้งท าให้แท่นชัง่ว่างเปล่า) 

 

 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนขีดจ ากดัสูงสุด Hi (เช่น 30kg) (สามารถลบค่าท่ีป้อนผดิโดยกดปุ่ม ) จากนั้นกดปุ่ม  

อีกคร้ังเพ่ือยนืยนัค่าขีดจ ากดัสูงสุด และไปยงัขั้นตอนต่อไป 

 
 ใชปุ่้มตวัเลขป้อนขีดจ ากดัต ่าสุด Lo (เช่น 2kg) (ค่าขีดจ ากดัต ่าสุดจะแสดงหลงัจากตั้งค่าขีดจ ากดัสูงสุดเท่านั้น) 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือส้ินสุดการด าเนินการและกลบัไปยงัโหมดชัง่น ้ าหนกัปกติ 

 
※ หมายเหตุ :   1. ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด“ E5” จะปรากฏข้ึนในหนา้ต่างน ้ าหนกัเม่ือตั้งค่า LO ไวสู้งกว่าค่า HI  

2. เม่ือตอ้งตั้งค่าเป็นจุดทศนิยมทั้งค่า Hi และ Lo จะตอ้งมีหลกัทศนิยมเท่ากนั(เช่น HI = 10kg, LO = 

9.8kg จะตอ้งตั้งค่าเป็น“ HI = 10.0kg, LO = 9.8kg”) 

※ การลา้งการตั้งค่า Hi-Lo 

 ป้อนค่าเป็น “0” หรือกด  ในโหมดการตั้งค่า Hi และ Lo 
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7. การตั้งค่าฟังก์ช่ันของผู้ใช้ 

โหมดการตั้งค่าส าหรับผูใ้ช ้มีเมนูการตั้งค่า 13 เมนู 

ในการเขา้สู่โหมดการตั้งค่าผูใ้ชใ้ห้กดปุ่ม  จากนั้นจ าเป็นตอ้งป้อนรหัสผา่น 

ป้อนเป็น“ 101010” แลว้กดปุ่ม ENTER เพ่ือเขา้สู่โหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้

เม่ือเคร่ืองชัง่อยูใ่นโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้เมนูแรกคือการตั้งค่าเวลาปิดอตัโนมติั 

* หนา้จอจะแสดง “error” เม่ือป้อนรหัสผา่นผดิ 

* ถา้ใส่รหัสผา่นผดิสองคร้ังเคร่ืองชัง่จะกลบัสู่โหมดการชัง่โดยอตัโนมติั 

A. ต้ังเวลาปิดอัตโนมัติ 

 ค่าท่ีตอ้งตั้งจะแสดงในหนา้ต่าง WEIGHT และหัวขอ้เมนูจะแสดงในหนา้ต่าง UNIT WEIGHT 

 

 มี 4 ตวัเลือกดงัตารางดา้นล่าง กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนตวัเลือก  

ตวัเลือก รายละเอียด 
0 (Default setting) ปิดการใชง้านฟังกช์ัน่น้ี 

2 เคร่ืองชัง่จะปิดอตัโนมติัหลงัจาก 2 นาที ถา้ไม่มีการใชง้าน 
5 เคร่ืองชัง่จะปิดอตัโนมติัหลงัจาก 5 นาที ถา้ไม่มีการใชง้าน 
8 เคร่ืองชัง่จะปิดอตัโนมติัหลงัจาก 8 นาที ถา้ไม่มีการใชง้าน 

 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 

 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 
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B. ช่วงการดึงกลับศูนย์(Zero Tracking Range) 

 ในโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้กดปุ่ม  จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 มี 5 ตวัเลือก (Default setting: 2) (0=off, 1=0.5d, 2=1d, 3=2d, 4=3d) กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนตวัเลือก 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 

C. ช่วงการแสดงศูนย์(Zero display range) 

 ในโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้กดปุ่ม  จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 มี 5 ตวัเลือก (Default setting: 2) (0=off, 1=0.5d, 2=1d, 3=2d, 4=3d) กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนตวัเลือก 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 
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D. ช่วงความเสถียร(Stable class range) 

 ในโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้กดปุ่ม  จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 มี 6 ตวัเลือก (Default setting: 1) (0=off, 1=0.05d, 2=0.151d, 3=0.25d, 4=0.35d, 5=0.45d) กดปุ่ม  เพ่ือ

เปล่ียนตวัเลือก 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 

 

E. อัตราความเสถยีร(Stable class rate) 

 ในโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้กดปุ่ม  จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 มี 5 ตวัเลือก (Default setting: 1) กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนตวัเลือก 

Level : 1, 2, 3, 4, 5 ตวัเลขยิง่มากยิง่เสถียรมาก 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 
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F. รูปแบบ Backlight 

 ในโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้กดปุ่ม  จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 มี 2 ตวัเลือก (Default setting: 0) กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนตวัเลือก 

 0 – Auto Backlight : Backlight จะเปิดอตัโนมติัเม่ือมีน ้ าหนกับนแท่นชัง่มากกว่า 9 เท่าของค่าอ่านละเอียด หรือมี

การกดปุ่มใดๆ และจะดบัลงโดยอตัโนมติัหลงัจากเคร่ืองชัง่กลบัสู่จุดศนูยป์ระมาณ 5 วินาที 

1 - Manual Backlight : กดปุ่ม  (จุดทศนิยม) เพ่ือเปิด และ ปิด Backlight 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 

G. เปลี่ยนหน่วยของการวดัจาก kg เป็น Pound 

 ในโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้กดปุ่ม  จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 มี 2 ตวัเลือก (Default setting: 0) (0-kg, 1-lb) กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนตวัเลือก 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 

  



ECB  Ver.DGS-ECB-01 

หน้า 25 จาก 39 

 

H. การค านวณ น ้าหนัก/หน่วย ใหม่ (Unit weight recomputing) 

 ในโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้กดปุ่ม  จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 มี 2 ตวัเลือก (Default setting: 1) (0-Disable, 1-Enable) กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนตวัเลือก 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 

※น ้าหนกั/หน่วย จะถูกเฉล่ียอีกคร้ังหากคุณเพ่ิมปริมาณสินคา้ ทีละนอ้ย ฟังกช์ัน่น้ีจะช่วยขจดัขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากความ

ผนัแปรของน ้าหนกั ในสินคา้แต่ละช้ิน และน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีแม่นย  ายิง่ข้ึน เม่ือเพ่ิมสินคา้ลงในแท่นชัง่ (ค่าน ้ าหนกัไม่

ควรนอ้ยกว่า 10 เท่าของค่าอ่านละเอียด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณท่ีเพ่ิมนอ้ยกว่าท่ีมีอยูแ่ลว้บนแท่นชัง่ การเตือน

จะส่งเสียงบ๊ีบเม่ือเฉล่ีย น ้ าหนกั/หน่วยอีกคร้ัง 

※ฟังกช์ัน่การค านวณใหม่มีผลเฉพาะเม่ือการด าเนินการสุ่มตวัอยา่งเสร็จส้ิน 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 

I. รูปแบบการเตือนโหมดตรวจสอบ (Check alarm type) 

 ในโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้กดปุ่ม  จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 มี 2 ตวัเลือก (Default setting: 0) (0-Inside type, 1-Outside type) กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนตวัเลือก 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 
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1. Inside type 

เสียงเตือนจะดงัเม่ือ น ้ าหนกั หรือ จ านวนช้ิน อยูใ่นช่วงขีดจ ากดัท่ีตั้งไว ้

ตวัอยา่ง : ถา้น ้ าหนกั หรือ จ านวนช้ิน อยูร่ะหว่างค่าขีดจ ากดั Lo และ Hi ค่าในหนา้ต่าง Count จะกระพริบและมี

เสียงเตือน 

 

 
 

2. Outside type 

เสียงเตือนจะดงัเม่ือ น ้ าหนกั หรือ จ านวนช้ิน อยูน่อกช่วงขีดจ ากดัท่ีตั้งไว ้

ตวัอยา่ง : ถา้น ้ าหนกั หรือ จ านวนช้ิน มากกว่าค่าขีดจ ากดั Hi ค่าในหนา้ต่าง Count จะกระพริบและมีเสียงเตือน 

 

 
 

ตวัอยา่ง : ถา้น ้ าหนกั หรือ จ านวนช้ิน นอ้ยกว่าค่าขีดจ ากดั Lo ค่าในหนา้ต่าง Count จะกระพริบและมีเสียงเตือน 

 

 
 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 
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J. Baud Rate 

 ในโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้กดปุ่ม  จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 มี 3 ตวัเลือก (Default setting: 2) (0-2400, 1-4800, 2-9600) กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนตวัเลือก 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 

K. ต้ังค่าวิธีการส่งข้อมูล (Transmit method setting) 

 ในโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้กดปุ่ม  จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 มี 4 ตวัเลือก กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนตวัเลือก 

ตวัเลือก รายละเอียด 
1 ส่งขอ้มลูเม่ือกดปุ่ม(เช่น เคร่ืองพิมพ ์DEP-50, PC) 
2 Series transmit (เช่น เคร่ืองพิมพ ์DEP-50, PC) 

3(Default setting) ส่งขอ้มลูเม่ือกดปุ่ม(ส าหรับ เคร่ืองพิมพ ์DLP-50) 
4 ส่งขอ้มลูอตัโนมติั(ส าหรับ เคร่ืองพิมพ ์DLP-50) 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 
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L. ต้ังค่ารูปแบบฉลาก (ใช้ได้เมื่อเช่ือมต่อกับเคร่ืองพิมพ์ฉลาก) 

 ในโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้กดปุ่ม  จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 มี 10 ตวัเลือก (Default setting: 0) (จาก 0 - 9) กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนตวัเลือก 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 

M. ต้ังค่ายกเลิกการหักค่าภาชนะ(Cancel Tare setting) 

 ในโหมดการตั้งค่าผูใ้ช ้กดปุ่ม  จนกระทั้งหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 มี 2 ตวัเลือก (Default setting: 1) กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนตวัเลือก 

“1” – สามารถยกเลิกไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

“2” – ยกเลิกไดเ้พียงคร้ังเดียว 

หมายเหตุ : เม่ือผูใ้ชพ้ยายามท่ีจะยกเลิกค่าภาชนะหากค่าน ้ าหนกัไม่เหมือนกบัค่าภาชนะ เสียงเตือนจะดงัสามคร้ัง

เพ่ือระบุขอ้ผดิพลาด จากนั้นให้น าน ้ าหนกัทั้งหมดออกจากแท่นชัง่แลว้กดปุ่ม  หรือปิดและเปิด

เคร่ืองชัง่เพ่ือแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

 ถา้ตอ้งการออก กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ, ถา้ตอ้งการตั้งค่าเมนูอ่ืนๆ กด  

เพ่ือยนืยนั และไปยงัเมนูถดัไป 

※กรุณาปิดเคร่ืองชัง่หลงัจากการตั้งค่า 
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8. การปรับเทยีบ(Calibration) 

 หลงัจากเปิดเคร่ือง ในระหว่างการตรวจสอบตวัเองของเคร่ืองชัง่ ให้ใชปุ่้มตวัเลขป้อนค่า “000419” จากนั้นเคร่ือง

ชัง่จะเขา้สู่โหมดการปรับเทียบพ้ืนฐาน และหนา้จอแสดงดงัดา้นล่าง 

 

 โดยปกติ ค่าพิกดัของเคร่ืองจะปรากฏข้ึนบนหนา้ต่าง U / W เน่ืองจากตอ้งใชค่้าน ้ าหนกัเต็มพิกดัส าหรับการ

ปรับเทียบ อยา่งไรก็ตาม น ้ าหนกัท่ีใชส้ าหรับการปรับเทียบนั้นสามารถก าหนดไดด้ว้ยตวัคุณเองโดยใชปุ่้มตวัเลข

ป้อนค่าน ้ าหนกั 

 หลงัจากตดัสินใจแลว้ว่าจะใชน้ ้ าหนกัเท่าใดส าหรับการปรับเทียบให้วางน ้ าหนกับนแท่นชัง่ เท่ากบัส่ิงท่ีแสดงบน

หนา้ต่าง U / W จากนั้นเคร่ืองชัง่จะปรับเทียบโดยอตัโนมติั และเคร่ืองชัง่จะกลบัสู่โหมดการชัง่น ้ าหนกัปกติ

หลงัจากนั้นไม่ก่ีวินาที 

※กดปุ่ม  เพ่ือออกจากโหมดปรับเทียบไดต้ลอดเวลา 
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9. แหล่งจ่ายไฟ และ การใช้งานแบตเตอร่ี 

แหล่งจ่ายไฟ 

(1) AC Adaptor 

(2) DC 12V/800mA or 12V/1000 mA 

การใชง้านแบบเตอร่ี 

สามารถใชง้านเคร่ืองชัง่ไดจ้ากแบตเตอร่ีหากตอ้งการ เม่ือไฟ Backlight ปิดอยูอ่ายกุารใชง้านแบตเตอร่ีจะอยูท่ี่ประมาณ 100 

ชัว่โมง 

เม่ือตอ้งชาร์จแบตเตอร่ีสัญลกัษณ์  ท่ีหนา้จอ COUNT จะเปิดข้ึน เคร่ืองชัง่สามารถท างานต่อเน่ืองไดป้ระมาณ 10 

ชัว่โมง หลงัจากสญัลกัษณ์ปรากฏข้ึน เคร่ืองชัง่จะปิดโดยอตัโนมติัเพ่ือป้องกนัแบตเตอร่ี ก่อนท่ีจะปิดโดยอตัโนมติัจะ

ปรากฏค าว่า“ Lobat off ” ข้ึนสามคร้ังเพ่ือระบุว่าเคร่ืองชัง่ปิดท างานเน่ืองจากแบตเตอร่ีหมด 

 

ควรชาร์จแบตเตอร่ีเป็นเวลา 12 ชัว่โมงเพ่ือให้เต็มความจุของแบตเตอร่ี 

 

มีไฟ LED เพ่ือระบุสถานะการชาร์จแบตเตอร่ีบนหนา้จอ หากไฟ LED เป็นสีเขียวแสดงว่าแบตเตอร่ีไดถู้กชาร์จ หากเป็นสี

แดงแสดงว่าแบตเตอร่ีใกลห้มด และสีเหลืองแสดงว่าแบตเตอร่ีก าลงัเพ่ิมระดบัการชาร์จ 

 

หากแบตเตอร่ีปัจจุบนัไม่สามารถชาร์จประจุเต็มได ้หรืออายกุารใชง้านแบตเตอร่ีสั้นเกินไปโปรดติดต่อตวัแทนจ าหน่าย

ของคุณ 

 

หมายเหตุ: ควรชาร์จแบตเตอร่ีใหม่ทุก 3 เดือนหากไม่ไดใ้ชง้านเคร่ืองชัง่เป็นเวลานาน 
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10. RS-232 Output 

เคร่ืองชัง่สามารถเช่ือมต่อการส่งขอ้มลูกบัพอร์ต RS-232 

1.  โหมด E1A-RS 232C’sUART signal 

2. รูปแบบ : 

Baud rate: 9600 BPS 
Data bits: 8 BITS 
Stop bit: 1 BIT 
Code ASCll 
Connector:9 Pin Socket 
Pin2 Input 
Pin3 Output 
Pin5 Signal Ground 

 

 

3. รูปแบบขอ้มลูของ Series transmit : 

เมือ่อยู่ในโหมดไม่เสถียร : 
net:  15.000 kg 
U/W:     1000 g 
pcs:        10 
Tare:   5.000 kg 
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  เมือ่เคร่ืองช่ังอยู่ในโหมดเสถียร : 
   NET: 15.000 kg 
   U/W:    1000 g 
   PCS:       10 
   Tare:    5.00 kg 
  net = น ้าหนกัสุทธิไม่เสถียร  NET = น ้าหนกัสุทธิเสถียร 
  pcs = จ านวนไม่เสถียร  PCS = จ านวนเสถียร 

4. รูปแบบการส่ง เม่ืออยูใ่นโหมดการสะสมค่า และการส่งเม่ือกดปุ่ม  และปุ่ม  

เมือ่กดปุ่ม  : 
   PLU100 

No. 800125 
Record#01 
NET: 15.000 kg 

   U/W: 100.00 g 
   PCS:      100 
   Tare:   5.000 kg 

เมือ่กดปุ่ม  อกีคร้ัง : 
   PLU100 

No. 800125 
Record#02 
NET: 10.000 kg 

   U/W: 100.00 g 
   PCS:       80 
   Tare:   2.000 kg 

เมือ่กดปุ่ม  : 
   TOTAL 

PLU100 
No. 800125 
NET: 25.000 kg 

   pcs:      180 
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หมายเหตุ : เม่ืออยูใ่นโหมดการนบัช้ินปกติ(ไม่มีการสะสมค่า) กดปุ่ม  จะเป็นการพิมพข์อ้มลูโดยมีรูปแบบการส่งดงัน้ี 

เมือ่อยู่ในโหมดไม่เสถียร : 
TOTAL 
net:  15.000 kg 
U/W:  100.00 g 
pcs:       100 
Tare:   5.000 kg 

  เมือ่เคร่ืองช่ังอยู่ในโหมดเสถียร : 
   TOTAL 

NET: 15.000 kg 
   U/W: 100.00 g 
   PCS:     100 
   Tare:   5.000 kg 
  net = น ้าหนกัสุทธิไม่เสถียร  NET = น ้าหนกัสุทธิเสถียร 
  pcs = จ านวนไม่เสถียร  PCS = จ านวนเสถียร 
  U/W = น ้าหนกั/หน่วย  Tare = น ้าหนกัภาชนะ 
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5. รูปแบบการพิมพฉ์ลาก 

 ใช ้“.”จุด 

- กดปุ่ม  

 

- กดปุ่ม  อีกคร้ัง 

 

- กดปุ่ม  

 

 ใช ้“ ,”คอมม่า 

 

 บาร์โคด้เป็น “EAN13” 
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6. การต่อหัว RS-232(Pin Connection) 

 
 Connect ECB and Printer using same cable.[Female(ECB) – Male(DLP-50)] 

7. Key – Command (เม่ือตั้งวิธีการส่งเป็น 1 ) 
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ECB  Ver.DGS-ECB-01 

หน้า 37 จาก 39 

 

8. ตวัแปรท่ีใชใ้นเคร่ืองชัง่เหมือนในเคร่ืองพิมพฉ์ลาก 

 
※หมายเหตุ:  1) อนุญาตให้ใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ส าหรับช่ือตวัแปรเท่านั้น 

  2) ค่า“ 0” จะไดรั้บค่าเกินช่วงการแสดงผล 
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11. รหัสความผดิพลาด (Error Codes) 

ในขณะท่ีใชเ้คร่ืองชัง่อาจมีขอ้ความแสดงความผดิพลาดเกิดข้ึนเพ่ือแสดงโดยมีค าอธิบายความผดิพลาดดงัต่อไปน้ี 

Error Code สาเหตุ วิธีแกไ้ข 
E1 ขอ้มลูปรับเทียบสูญหาย ปรับเทียบเคร่ืองชัง่ใหม่ 
E2 บนัทึกขอ้มลูสูญหาย ปรับเทียบเคร่ืองชัง่ใหม่ 
E3 เปิดเคร่ืองชัง่โดยมีบางอยา่งอยูบ่นแท่นชัง่ น าทุกอยา่งออกจากแท่นชัง่และปิดเปิดใหม่ 
E4 ท่ีอยูช่่องเมมโมร่ีนอกเหนือจาก 1-100 แกไ้ขการเลือกช่องเมมโมร่ี 
E5 ในตั้งค่าการเตือน ตั้งค่า Lo มากกว่าค่า Hi ตั้งค่า Hi Lo ใหม่ 
OL น ้าหนกัเกินพิกดั หรือ ค่าท่ีตอ้งแสดงมีหลกั

มากกว่าจอแสดงผล 
น าน ้ าหนกัออกจากแท่นชัง่ หรือลา้งค่าสะสม 

 

ถา้ขอ้ความความผดิพลาดยงัแสดงอยูห่ลงัจากท าการแกไ้ขแลว้ กรุณาเรียกตวัแทนจ าหน่ายของท่านเพ่ือท าการแกไ้ข 
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12. ข้อมูลทางเทคนิค 

 


