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คํานํา 

 เน่ืองจากเครื่องชั่ง nova-E เปนอุปกรณเครื่องมือวัด ผูที่จะทําการใชงานจะตองมีความรูพ้ืนฐาน

ทางดานไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส มิเชนน้ันอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวเคร่ืองชั่งหรืออุปกรณที่นํามา

ตอพวงได ดังน้ันกอนการติดตั้งหรือใชงานควรอานและศึกษาวิธีการใชงานเครื่องในคูมือเลมน้ีใหเขาใจ

กอน โดยคูมือเลมน้ีจะประกอบไปดวย สวนประกอบของเครื่อง,คอนเน็คเตอรสายสัญญาณตางๆ,

ขั้นตอนในการติดตั้งและการเชื่อมตอสายสัญญาณ,วิธีการตั้งโปรแกรมและการปรับเทียบนํ้าหนัก,การ

ใชงานเคร่ืองและกระบวนการทํางาน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณที่ทานไววางใจเลือกใชงานเครื่องชั่งรุน nova-E ซึ่งหวังวาทานจะไดรับ

ความรูความเขาในการใชงานเคร่ืองชั่งรุนน้ี ซึ่งจะเปนประโยชนในการดําเนินของทานตอไป 

  



คูมือการใชงานเครื่องช่ัง nova‐E 
 

novaE Rev.02  หนา 2 
 

สารบัญ 

                            หนา 

คํานํา            1 

สารบัญ            2 

คุณสมบัติเครือ่งชั่ง          5 

สวนประกอบของเคร่ืองชั่ง         6 

คอนเน็คเตอรสัญญาณ          7 

การเปด-ปด เครื่องชั่ง          10 

การใชงานฟงกชั่นหนาเครือ่ง 

- ฟงกชั่นปรับความสวางหนาจอ(brG)       10 

- ฟงกชั่น SLEEP MODE(SLn)        10 

- ฟงกชั่นตั้งเวลาปดเครือ่งอัตโนมัต(ิAu OFF)      11 

- ฟงกชั่นแสดงแรงดันแบตเตอรี(่bAt)       11 

- ฟงกชั่น HI-LO-OK         12 

การ CALIBRATION 

- ขอควรระวัง การเปดและปดฝาขาง       13 

- การเขาฟงกชัน่ CALIBRATION       13 

- การออกจากฟงกชั่น          13 

- วิธี CALIBRATION         14 
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 สารบัญ(ตอ) 

                    หนา 

การใชงานฟงกชั่นภายในเครื่องชั่ง 

- ฟงกชั่น GAn (ฟงกชั่นแสดงคาเกณฑของการ Calibration)    15 

- ฟงกชั่น Adr (ฟงกชั่นแสดงคาสัญญาณจากโหลดเซลล)    15 

- ฟงกชั่น CAP (การตั้งคาพิกัดสูงสุด)        15 

- ฟงกชั่น AdF (ฟงกชั่นตั้งฟลลเตอร A/D)       16 

- ฟงกชั่น FiLL (ฟงกชั่นตั้งฟลลเตอรแสดงนํ้าหนัก)      16 

- ฟงกชั่น dCP (การตั้งคาจุดทศนิยม)       16 

- ฟงกชั่น InC (การตัง้คาอานละเอียด)       17 

- ฟงกชั่น POZ (ฟงกชั่นตั้งคาปรับนํ้าหนักศนูยอัตโนมัติ ตอนเปดเครื่องครั้งแรก)  17 

- ฟงกชั่น AZn (ฟงกชั่นตั้งชวงปรับนํ้าหนักศูนยอัตโนมัต)ิ    17 

- ฟงกชั่น tArE (ฟงกชั่นหกัคาภาชนะ สําหรับปุมคีย TARE เทาน้ัน)    18 

- ฟงกชั่น r_con1 (ฟงกชั่นตัง้คาบอเรตสัญญาณ RS-232 พอรต1)    18 

- ฟงกชั่น r_con2 (ฟงกชั่นตัง้คาบอเรตสัญญาณ RS-232 พอรต2)    18 

- ฟงกชั่น brG (ปรับความสวางหนาจอ)      19 

- ฟงกชั่น SLn (โปรแกรมลดความสวางหนาจออัตโนมัติ Sleep Mode)   19 

- ฟงกชั่น Au OFF (ตั้งเวลาปดเครื่องอัตโนมัติ)      20 

- ฟงกชั่น bAt (แสดงคาสัญญาณของแบตเตอรี)่     20 

- ฟงกชั่น HI-LO-OK         20 

- ฟงกชั่น U tArE (ฟงกชั่นหักคาภาชนะ สําหรับปุมคยีตัวเลข 0-9 เทาน้ัน)   21 
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สารบัญ(ตอ) 

                    หนา 

- ฟงกชั่น SubInC (ฟงกชั่น ปดคาเศษที่นอยกวาคาอานละเอียด)      21 

- ฟงกชั่น FAC (ฟงกชั่นรีเซ็ตคา)        22 

ขอความแจงเตือนและการแกไข          

- Err 01         22 

- Err 02         22 

- Err 03         22 

- Err 04         22 

- Err 05         22
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คุณสมบัติเครื่องช่ัง 

 

 - คาความละเอียดภายใน 1/500,000 

 - คาอานละเอียดสูงสุด 1/15,000 

 - จอ LED เซเวนเซกเมนต  ขนาด 0.8 น้ิว จํานวน 6 หลัก สามารถปรับความสวางได 4 ระดบั 

 - โปรแกรมปรับความสวางลดลงอัตโนมัติเม่ือไมมีการชั่งนํ้าหนัก(SLEEP MODE) 

 - โปรแกรมตัง้เวลาปดเครือ่งอัตโนมัติเม่ือไมไดใชงาน 

 - แหลงจายไฟอแดปเตอร DC 10 โวลต 800 มิลลิแอมป 

 

  คุณสมบัติเฉพาะบางรุน(OPTION) 

  - แบตเตอร่ี 6V / 2.8AH เวลาชารจประมาณ 10 – 15 ชั่วโมง ใชงานตอเน่ืองได  30  

            ชั่วโมง 

  - เอาทพุต RS-232 

   - ระบบ HI-LO-OK 

  



คูมือการใชงานเครื่องช่ัง nova‐E 
 

novaE Rev.02  หนา 6 
 

 สวนประกอบของเครื่องช่ัง 

 

 

รูปดานหนาเคร่ืองชั่ง 

 

รูปดานหลังเคร่ืองชั่ง 

  

*หมายเหตุ : คอนเน็คเตอร BAT,LOADCELL,RS-232 และ HO-LO-OK  มีเฉพาะบางรุน 

                เทาน้ัน 
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คอนเน็คเตอรสัญญาณ 

 

                     คอนเน็คเตอรโหลดเซลล 

 

                       

     

 

         ขา 1 :  +EXC (Excitation +) 

                  ขา 2 :  +SIG (Signal +) 

         ขา 3 :   กราวนด(Ground) 

                ขา 4 :  -SIG (Signal ‐) 

         ขา 5 :  -EXC (Excitation) 

 

      

                        คอนเน็คเตอรแบตเตอรี่(สําหรับรุนท่ีมีแบตเตอรี่) 

 

 

 

        ขา 1 :  ขั้วบวกแบตเตอรี่(+) 

        ขา 2 :  ขั้วลบแบตเตอรี(่-) 

1

2
3

4
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                                      คอนเน็คเตอรอแดปเตอร 

                    

 

 

 

 

        ขา 1 :  ไฟเลี้ยงดีซ(ี10 V.DC) 

        ขา 2 :  กราวด(Ground) 

        ขา 3 :  ไมไดใชงาน 

 

              คอนเน็คเตอร RS-232 (สําหรับรุนท่ีมี RS-232) 

 

 

 

 

         ขา 1 :  สัญญาณ(TX1) 

         ขา 2 :  กราวด(Ground) 

         ขา 3 : สัญญาณ(TX2)  

 

 

       

1

2

3

1

2
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    คอนเนค็เตอร HI-LO-OK(สําหรับรุนท่ีมี HI-LO-OK) 

 

                       

     

 

              

           ขา 1 :  HI 

                             ขา 2 :   OK 

                    ขา 3 :   LO 

                           ขา 4 :   กราวนด(Ground) 

                    ขา 5 :  ไมไดใชงาน 
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การเปด – ปด เครื่องช่ัง 

สําหรับการเปด – ปด สามารถทาํไดโดยการกด              (สวิตชเพาเวอร) ดานหลังเครือ่ง  

จากน้ันกดปุม              เครื่องคางประมาณ 10 วินาท ี

ขอแนะนํา : เพือ่ประสิทธิภาพในการใชงานแบตเตอรี่ท่ียาวนานย่ิงขึ้น ควรปด             (สวิตชเพาเวอร) ทุกครั้ง 

              ท่ีไมมีการใชงานเครื่องชั่ง 

 

การใชงานฟงกช่ันหนาเครื่อง 

 สําหรับฟงกชัน่ตางที่สามารถใชไดโดยตรงจากการกดปุม          ดานหนาเครือ่ง มีดัง 

ตอไปน้ี 

• ฟงกชั่นปรับความสวางหนาจอ(BrG) 

1.กดปุม           หนาจอจะแสดงขอความ “brG   ”  

2.กดปุม           จากน้ันหนาจอจะแสดงขอความ “----x” โดยที่ x  คอื ระดับความสวาง  

  หนาจอ  (x=1,2,3 และ 4)  

3.กดปุม          หรือ          เพ่ือเลือกระดับความสวางหนาจอที่ตองการ จากน้ันกดปุม   

   เพ่ือบันทึกคาความสวางหนาจอ 

 

• ฟงกชั่น SLEEP MODE(SLn) 

 เปนโปรแกรมปรับความสวางหนาจอลงอตัโนมัติ เม่ือไมมีการชั่งนํ้าหนัก ภายในเวลา 

1 นาที  และจะกลับมาสวางตามปกติอีกครั้ง เม่ือมีการชั่งนํ้าหนักหรอืมีการกดปุมใดๆ บน

เครื่องชั่ง 
 

ENTER

SET

SET

ENTER

ENTER
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1.กดปุม            หรือ           ไปเรื่อยๆ จนหนาจอแสดงขอความ “SLn  “ 

2.กดปุม              จากน้ันหนาจอจะแสดงขอความ “SLn  x”  

   โดยที่   x = 0 ไมใชงาน 

       x = 1 ใชงาน 

3.กดปุม           หรือ           เพ่ือเลือกโหมดที่ตองการ จากน้ันกดปุม   

   เพ่ือบันทึกคา 

 

• ฟงกชั่นตั้งเวลาปดเคร่ืองอัตโนมัต(ิAu OFF) 

1.กดปุม            หรือ           ไปเรื่อยๆ จนหนาจอแสดงขอความ “Au OFF “ 

2.กดปุม              จากน้ันหนาจอจะแสดงขอความ “OFF x”  โดยที่ x=0,1,..30 นาท ี

          3.กดปุม           หรือ           เพ่ือเลือกเวลาที่ตองการ จากน้ันกดปุม             เพ่ือบันทึกคา 

 

• ฟงกชั่นแสดงแรงดันแบตเตอร่ี(bAt) 

 1.กดปุม            หรือ            ไปเรื่อยๆ จนหนาจอแสดงขอความ “bAt   “ 

 2.กดปุม            หนาจอจะแสดง “b xxx” โดย x คาแรงดันแบตเตอรี่ ณ ขณะน้ัน(โวลต) 

  

 

 

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER
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• ฟงกชั่น HI-LO-OK 

1.กดปุม            หรือ            ไปเรื่อยๆ จนหนาจอแสดงขอความ “HILO  “ 

2.กดปุม            หนาจอจะแสดง “uxxxxx” โดยที่ xxxxx คือคานอยท่ีสุดของชวง OK 

3.กดปุม           หนาจอแสดง “     0” แลวปอนคานอยที่สุดของชวง OK โดยกดปุมตัวเลข  

   0-9 (หากตองการลบตวัเลขใหกดปุม           )  

4.กดปุม           หนาจอจะแสดง “^xxxxx” โดยที่ xxxxx คือคามากท่ีสุดของชวง OK 

5.ปอนคามากที่สุดของชวง OK โดยกดปุมตัวเลข 0-9 (หากตองการลบตัวเลขใหกดปุม        )  

6.กดปุม           เพ่ือบันทึกคา 

 

 

 

 

 

  รูปแสดงการแบงชวงของ HI-LO-OK 

 

 

 

 

 

 

ENTER

ENTER

TARE

T

ENTER

ENTER

 LO  OK HI

 คานอยที่สุดของชวง OK   คามากที่สุดของชวง OK 

TARE

T
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การ CALIBRATION 

 ขอควรระวัง การเปดและปดฝาขาง 

ในการเปดและปดฝาขาง(ดานขวามือ) หลังจากการทํา CALIBRATION เสร็จเรียบรอยแลว 

จะตองใสฝาขางในทิศทางที่ถูกตอง ตามรูป มิฉะน้ันนอตยึดฝาขางอาจทําความเสียหายแกบอรดได 

            

 

 การเขาฟงกชั่น CALIBRATION   

 เปดฝาขางของเครื่อง (ดานขวามือ) แลวเสียบจัมเปอรที่ตําแหนง CAL (ดังรูปหนา 14) 

 การออกจากฟงกชั่น   

 ใหกดปุม        ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหนาจอเสดงขอความ “J OFF”  จากน้ันใหถอดจัมเปอร

ออก เครื่องชัง่จะกลับเขาสูโหมดชั่งนํ้าหนัก ตามปกต ิ

  

 

SET
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• วิธี CALIBRATION 

1.เสียบจัมเปอร CAL(ตําแหนงดังในรูป) หนาจอเครื่องชั่งจะแสดงขอความ “ZErO” 

2.กดปุม          หนาจอจะแสดงขอความ CAL 0 แลวนับไปจนถึง CAL 10 จากน้ันแสดงคา  

  xxxxxx  (โดยที่ xxxxxx เปนคา Zero ในขณะแทนวาง) ใหกดปุม          อีกครัง้ หนาจอจะ 

  แสดงขอความ “SPAn” 

3.นําตุมนํ้าหนักมาตรฐานวางลงบนแทน  กดปุม          หนาจอจะแสดงขอความ “       0”  

   แลวปอนคานํ้าหนักโดยกดปุมตัวเลข 0-9 (หากตองการลบตัวเลขใหกดปุม           )  

             กดปุม          หนาจอจะแสดงขอความ CAL 0 แลวนับไปจนถึง CAL 10 จากน้ันหนาจอจะ 

             แสดงขอความ “GAn” 

4.กดปุม          ไปเรื่อยๆ จนหนาจอแสดงขอความ “ J OFF” ใหถอดจัมเปอร CAL ออก  

   เครื่องชั่งจะกลับเขาสูโหมดชั่งนํ้าหนัก ตามปกต ิ

 

 

 

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

SET

TARE

T
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การใชงานฟงกช่ันภายในเคร่ืองช่ัง 

• ฟงกชั่น GAn(ฟงกชั่นแสดงคาเกณฑของการ Calibration)  

1.กดปุม          หรือ          จนจอแสดงขอความ “GAn” จากน้ันใหกดปุม          หนาจะ 

   แสดงขอความ “xxxxxx” โดยที่ x คือ คาเกณฑของการ Calibration                

2.กดปุม          หรือ          อีกครั้ง เพ่ือเล่ือนไปยังฟงกชันถัดไป   

 

• ฟงกชั่น Adr (ฟงกชั่นแสดงคาสัญญาณจากโหลดเซลล)  

1.กดปุม          หรือ          เม่ือหนาจอแสดงขอความ “Adr  ” จากนั้นกดปุม  

  หนาจอจะแสดง “xxxxxx” โดย x คือ คาสัญญาณทีอ่านจากโหลดเซลล 

2.กดปุม          เพ่ือออกจากฟงกชั่น  

 

• ฟงกชั่น CAP(การตั้งคาพิกัดสูงสุด)  

1.กดปุม          หรือ          จนจอแสดงขอความ “CAP” จากน้ันใหกดปุม          หนาจะ 

   แสดงขอความ “xxxxxx” โดยที่ x คือ คาพิกัดของนํ้าหนักสูงสุด                      

2.หากไมตองการแกไขคาพิกัดสูงสุดใหกดปุม           เพ่ือไปยังฟงกชั่นถัดไป 

3.ในกรณทีี่ตองการแกไขคาพิกัดสูงสุดใหกดปุม          อีกครั้ง หนาจอจะแสดง 

   ขอความ “       0”  

4.แลวปอนคาพิกัดสูงสุดโดยกดปุมตัวเลข 0-9 (หากตองการลบตวัเลขใหกดปุม           )  

   จากน้ัน  กดปุม          เพ่ือบันทึกคา 
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• ฟงกชั่น AdF (ฟงกชัน่ตั้งฟลลเตอร A/D)  

1.กดปุม          หรือ          เม่ือหนาจอแสดงขอความ “AdF  ” จากน้ันกดปุม             

  หนาจอจะแสดง “AdF x” โดยที่ x= 1,2,3,4,5 และ 6  

2.กดปุม          หรือ          เพ่ือเลือกคาฟลเตอรที่ตองการ จากน้ันกดปุม          เพ่ือ 

  บันทึกคา 

 

• ฟงกชั่น FILL (ฟงกชัน่ตั้งฟลลเตอรแสดงน้ําหนัก)  

1.กดปุม          หรือ          เม่ือหนาจอแสดงขอความ “FILL  ” จากน้ันกดปุม             

  หนาจอจะแสดง “FiLL x” โดยที่ x= 1,2,3,…20  

2.กดปุม          หรือ          เพ่ือเลือกคาฟลเตอรที่ตองการ จากน้ันกดปุม          เพ่ือ 

  บันทึกคา 

 

• ฟงกชั่น dCP(การตั้งคาจุดทศนิยม)  

1.กดปุม          หรือ          จนจอแสดงขอความ “DCP” จากน้ันใหกดปุม          หนาจะ 

  แสดงขอความ “DCP  x”    โดยที่  

x=0 เม่ือไมตั้งจุดทศนิยม 

x=0.0 ตั้งจุดทศนิยมเปน 1 ตําแหนง 

x=0.00 ตั้งจุดทศนิยมเปน 2 ตําแหนง 

x=0.000   ตั้งจุดทศนิยมเปน 3 ตําแหนง 

     2. กดปุม         หรือ           เพ่ือเลือกจุดทศนิยมที่ตองการ จากน้ันกดปุม          เพ่ือ 

         บันทึกคา 
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• ฟงกชั่น InC(การตั้งคาอานละเอียด)  

1.กดปุม          หรือ          จนจอแสดงขอความ “INC” จากน้ันใหกดปุม          หนาจะ 

  แสดงขอความ “INC  x”  โดยที ่x = คาอานละเอียด 1,2,5 และ 10 

2.กดปุม          หรือ          เพ่ือเลือกคาอานละเอียดที่ตองการ จากน้ันกดปุม          เพ่ือ 

  บันทึกคา 

 

• ฟงกชั่น POZ (ฟงกชัน่ตั้งคาปรับนํ้าหนักศูนยอัตโนมัติ ตอนเปดเคร่ืองครั้งแรก)  

1.กดปุม          หรือ          เม่ือหนาจอแสดงขอความ “POZ  ” จากน้ันกดปุม             

  หนาจอจะแสดง “POZ x” โดยที่   X = 0 ไมใชงาน 

          X = 1 ใชงาน 

2.กดปุม          หรือ          เพ่ือเลือกรูปแบบการใชงานที่ตองการ จากน้ัน 

  กดปุม          เพ่ือบันทึกคา 

 

• ฟงกชั่น AZn (ฟงกชัน่ตั้งชวงปรับนํ้าหนักศูนยอัตโนมัติ) 

1.กดปุม          หรือ          เม่ือหนาจอแสดงขอความ “Azn  ” จากน้ันกดปุม             

        หนาจอจะแสดง “Azn x” โดยที่ x = 1,2,3,…,7 

2.กดปุม          หรือ          เพ่ือเลือกคาชวงปรับนํ้าหนักศูนยทีต่องการ จากน้ัน 

  กดปุม          เพ่ือบันทึกคา 

 

 

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER



คูมือการใชงานเครื่องช่ัง nova‐E 
 

novaE Rev.02  หนา 18 
 

• ฟงกชั่น tArE (ฟงกชัน่หักคาภาชนะ สําหรับปุมคีย TARE เทานั้น)  

1.กดปุม          หรือ          เม่ือหนาจอแสดงขอความ “TArE  ” จากน้ันกดปุม             

  หนาจอจะแสดง “TArE x” โดยที่   x = 0 ไมใชงาน 

          x = 1 ใชงาน 

2.กดปุม          หรือ          เพ่ือเลือกรูปแบบการใชงานที่ตองการ จากน้ัน 

  กดปุม          เพ่ือบันทึกคา 

 

• ฟงกชั่น r_con1 (ฟงกชั่นตั้งคาบอรดเรตสัญญาณ RS-232 พอรต1)  

1.กดปุม           หรือ          เม่ือหนาจอแสดงขอความ “r_con1” จากน้ันกดปุม             

  หนาจอจะแสดง “xxxxxx” โดยที ่x =1200,2400,4800,9600,14400 และ 19200 

2.กดปุม          หรือ          เพ่ือเลือกบอรดเรตทีต่องการ จากน้ัน 

  กดปุม          เพ่ือบันทึกคา 

 

• ฟงกชั่น r_con2 (ฟงกชั่นตั้งคาบอรดเรตสัญญาณ RS-232 พอรต2)  

1.กดปุม           หรือ          เม่ือหนาจอแสดงขอความ “r_con2” จากน้ันกดปุม             

  หนาจอจะแสดง “xxxxxx” โดยที ่x =1200,2400,4800,9600,14400 และ 19200 

2.กดปุม          หรือ          เพ่ือเลือกบอรดเรตทีต่องการ จากน้ัน 

  กดปุม          เพ่ือบันทึกคา 
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• ฟงกชั่น brG (ปรับความสวางหนาจอ) 

1.กดปุม           หรือ          จนกระทั่งหนาจอแสดงขอความ “brG” 

2.กดปุม           จากน้ันหนาจอจะแสดงขอความ “----x” โดยที่ x  คอื ระดับความสวาง  

  หนาจอ  (x=1,2,3 และ 4)  

3.กดปุม          หรือ          เพ่ือเลือกระดับความสวางหนาจอที่ตองการ จากน้ันกดปุม   

   เพ่ือบันทึกคาความสวางหนาจอ 

 

• ฟงกชั่น SLn (โปรแกรมลดความสวางหนาจออัตโนมัติ Sleep Mode) 

 เปนโปรแกรมปรับความสวางหนาจอลดลงอัตโนมัติเม่ือไมมีการชั่งนํ้าหนัก ภายในเวลา 

1 นาที  และจะกลับมาสวางตามปกติเม่ือมีการชัง่นํ้าหนักหรือมีการกดปุมใดๆ บนเครื่องชั่ง 

1.กดปุม            หรือ           ไปเรื่อยๆ จนหนาจอแสดงขอความ “SLn  “ 

2.กดปุม              จากน้ันหนาจอจะแสดงขอความ “SLn  x”  

    โดยที่   x = 0 ไมใชงาน 

       x = 1 ใชงาน 

3.กดปุม           หรือ           เพ่ือเลือกโหมดที่ตองการ จากน้ันกดปุม   

   เพ่ือบันทึกคา 
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• ฟงกชั่น Au OFF (ตั้งเวลาปดเคร่ืองอตัโนมัต)ิ 

1.กดปุม            หรือ           ไปเรื่อยๆ จนหนาจอแสดงขอความ “Au OFF “ 

2.กดปุม              จากน้ันหนาจอจะแสดงขอความ “OFF x”  โดยที่ x=0,1,..30 นาท ี

          3.กดปุม           หรือ           เพ่ือเลือกเวลาที่ตองการ จากน้ันกดปุม             เพ่ือบันทึกคา 

 

• ฟงกชั่น bAt (แสดงคาสัญญาณของแบตเตอร่ี) 

 1.กดปุม            หรือ            ไปเรื่อยๆ จนหนาจอแสดงขอความ “bAt   “ 

 2.กดปุม            หนาจอจะแสดง “  xxx” โดย xxx คาสัญญาณของแบตเตอรี่  

   ณ ขณะน้ัน(ไมมีหนวย) 

 

• ฟงกชั่น HI-LO-OK 

1.กดปุม            หรือ            ไปเรื่อยๆ จนหนาจอแสดงขอความ “HILO  “ 

2.กดปุม            หนาจอจะแสดง “uxxxxx” โดยที่ xxxxx คือคานอยท่ีสุดของชวง OK 

3.กดปุม           หนาจอแสดง “     0” แลวปอนคานอยที่สุดของชวง OK โดยกดปุมตัวเลข  

   0-9 (หากตองการลบตวัเลขใหกดปุม           )  

4.กดปุม           หนาจอจะแสดง “^xxxxx” โดยที่ xxxxx คือคามากท่ีสุดของชวง OK 

5.ปอนคามากที่สุดของชวง OK โดยกดปุมตัวเลข 0-9 (หากตองการลบตัวเลขใหกดปุม        )  

6.กดปุม           เพ่ือบันทึกคา 
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• ฟงกชั่น U tArE (ฟงกชั่นหักคาภาชนะ สําหรับปุมคียตัวเลข 0-9 เทานั้น)  

1.กดปุม          หรือ          เม่ือหนาจอแสดงขอความ “U tArE  ” จากน้ันกดปุม             

  หนาจอจะแสดง “Ut  x” โดยที่    

                  x = 0 ไมใชงาน(ไมอนุญาตใหสามารถปอนคา TARE จากคยีตัวเลข 0- 9 ได) 

                  x = 1 ใชงาน(อนุญาตใหสามารถปอนคา TARE จากคยีตัวเลข 0- 9 ได) 

2.กดปุม          หรือ          เพ่ือเลือกรูปแบบการใชงานที่ตองการ จากน้ัน 

  กดปุม          เพ่ือบันทึกคา 

 

• ฟงกชั่น SubInC (ฟงกชั่น ปดคาเศษท่ีนอยกวาคาอานละเอยีด)  

1.กดปุม          หรือ          เม่ือหนาจอแสดงขอความ “SInC x  ” จากน้ันกดปุม             

  หนาจอจะแสดง “SInC  x” โดยที่    

                  x = 0 ไมใชงาน 

                  x = 1 ใชงาน 

2.กดปุม          หรือ          เพ่ือเลือกรูปแบบการใชงานที่ตองการ จากน้ัน 

  กดปุม          เพ่ือบันทึกคา 

 LO  OK HI

 คานอยที่สุดของชวง OK   คามากที่สุดของชวง OK 
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• ฟงกชั่น FAC (ฟงกชัน่รีเซ็ตคา)  

1.กดปุม           หรือ          เม่ือหนาจอแสดงขอความ “FAC  ” จากน้ันกดปุม             

   หนาจอแสดงขอ “Sure  “  

2.ถาตองการรีเซ็ตคา ใหกดปุม           เพ่ือทําการรีเซ็ตคา 

  ถาไมตองการรีเซ็ตคา ใหกดปุม           เพ่ือยกเลิกการรีเซต็คา 

 

ขอความแจงเตือนและการแกไข 

ขอความท่ีแจงเตือน ความหมาย  การแกไข 

Lo bAt ไฟแบตเตอร่ีออน ชารจแบตเตอร่ี 

Err 01 
ไมสามารถอาน/เขียน 
ขอมูลไปยังอีอีพรอม(EEPROM)ได 

เขาฟงกช่ันแลวทํา Factory Set 

Err 02 ไมสามารถอานคาจาก A/D ได เขาฟงกช่ันแลวทํา Factory Set 

Err 03 ไมมีสัญญาณจากโหลดเซลล 
ตรวจสอบการตอโหลดเซลลเขากับ
เคร่ืองช่ัง 

Err 04 
ไมสามารถสงสัญญาณ RS232 ออกท่ี
ขา Tx1 ได 

ตรวจสอบการต้ังคาบอรดเรต 
COM1 (r  Con1) 

Err 05 
ไมสามารถสงสัญญาณ RS232 ออกท่ี
ขา Tx2 ได 

ตรวจสอบการต้ังคาบอรดเรต 
COM2 (r  Con2) 
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