[ P Date ] ใชสําหรับพิมพรายงานการชั่งของวันที่ระบุ

เมื่อเขาฟงกชัน หนาจอจะแสดง “ Date? ” ใหปอนวันที่ (DD MM YY)ที่ตองการจะ
พิมพ แลวกด ENTER จากนั้นเครื่องจะพิมพขอมูลการชั่งทั้งหมดของวันที่ที่ระบุ
 การใชงานปุม REPRINT 
ปุม REPRINTใชสําหรับพิมพขอมูลการชั่งครั้งลาสุดของทะเบียนรถที่เราตองการ
โดยเมื่อกดปุม REPRINT หนาจอจะแสดง “ Ent Id ” ใหกด 0 - 9 เพือ่ ปอนทะเบียนรถที่ตองการ
จะพิมพแ1ลวกด ENTER จากนั้นเครื่องจะพิมพขอมูลที่ชั่งครั้งหลังสุดของทะเบียนนั้นออกมาเปน
บัตรชั่ง

คํานํา
กอนอื่นบริษัท ฯ ขอขอบคุณที่ทานไดเลือกซื้อเครื่องชั่งแสดงน้ําหนักรุน PM 7 นี้
เนื่องจากเครื่อง PM 7 นี้ เปนอุปกรณเครื่องมือวัดผูที่จะทําการติดตั้งจะตองมีความรูทางดาน
ไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส มิเชนนั้นอาจเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวเครื่องเอง หรืออุปกรณที่นํามา
ตอพวงดวย โดยภายในคูมือเลมนี้จะประกอบไปดวยเนื้อหา ดังนี้
1.
2.
3.
4.

อธิบายสวนประกอบของเครื่อง, ชองตอสายสัญญาณตาง ๆ
ขั้นตอนในการติดตั้งและการเชื่อมตอสายสัญญาณ
วิธีการตั้งโปรแกรมและการปรับเทียบน้ําหนัก
การใชงานเครื่อง



!! ขอควรระวัง กอนที่จะทําการเชื่อมสายสัญญาณตาง ๆ ควรปดเครื่องหรือตัดไฟออก
จากเครื่องเสียกอน
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สวนประกอบของเครื่อง

[ Er In ] ลบขอมูลที่มีการชั่งเขาคางไว
[ Er Out ] ลบขอมูลที่มีการชั่งสมบูรณแลว
[ Er Date ] ลบขอมูลตามวันที่ ที่ระบุ

เมื่อเขาฟงกชันหนาจอจะแสดง date? ใหปอนวันที่ที่ตองการลบขอมูลแลวกด ENTER
[ Er ALL ] ลบขอมูลทั้งหมดในหนวยความจํา
เมื่อเขาฟงกชันแลว เครื่องจะถามเพื่อถามยืนยันการลบขอมูล ใหกด ENTER หาก
ตองการลบ แตถาไมตองการลบให กด ESC จากนั้นจะกลับไปสูโหมดการชั่งน้ําหนักตามปกติ
 การพิมพรายงาน 
เมื่อกดปุม MENU PRINT จะมีรูปแบบการพิมพรายงานใหเลือกได 5 แบบ เราสามารถ
เลือกไดโดยใชปุม , และเมื่อกด ENTER เครื่องจะทําการพิมพรายงานตามรูปแบบที่เลือก
หากตองการออกไปสูโหมดการชั่งน้ําหนักตามปกติใหกด ESC
ภาพที่ 1 ภาพมองจากดานหนาและดานหลังของเครื่อง
1. หนาจอแสดงผล
2. ปุมกดสําหรับรับคีย
3. LOAD CELL ใชตอกับโหลดเซลลเพื่อรับคาน้ําหนักจากแทนชั่ง
4. COMPUTER พอรตสําหรับตอกับคอมพิวเตอร
5. REMOTE พอรตสําหรับตอกับจอแสดงผลภายนอก
6. PRINTER พอรตสําหรับตอกับเครื่องพรินเตอร
7. ชองเสียบสายไฟ AC
8. กระบอกฟวส

[ P Id ] ใชสําหรับ พิมพรายงานเฉพาะทะเบียนที่ตองการ

เมื่อเขาฟงกชัน หนาจอจะแสดง “ Ent Id ” ใหกด 0 - 9 เพือ่ ปอนทะเบียนรถที่ตองการ
จะพิมพแลวกด ENTER จากนั้นเครื่องจะพิมพขอมูลของทะเบียนนั้นทั้งหมด ออกมาเปนรายงาน
*** ถาไมมเี ลขทะเบียนที่ปอน หนาจอจะแสดง “ nO HAvE”
[ P In ] พิมพรายงานรถที่ชั่งเขาแตยังไมชั่งออก
เครื่องจะพิมพขอมูล รถที่มีการชั่งเขาแตยังไมมีการชั่งออกทั้งหมด ออกมาเปนรายงาน

[ P Out ] พิมพรายงานการชั่งที่สมบูรณ (ชั่งเขาและชั่งออกแลว)

เครื่องจะพิมพขอมูล รถที่มีการชั่งเขาและชั่งออกแลวทั้งหมด ออกมาเปนรายงาน

[ P Date ] สําหรับพิมพรายงานขอมูล ตามวันที่ ที่ระบุ

เมื่อเขาฟงกชั่น หนาจอจะแสดง date? ใหปอนวันที่ ที่ตองการพิมพรายงานขอมูล

[ P ALL ] พิมพรายงานทั้งหมด

เครื่องจะพิมพขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในหนวยความจํา ออกมาเปนรายงาน
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 การตั้งเวลา, วันที่ และ ลําดับการชั่ง 
เมื่อกดปุม SETUP จะเขาสูฟงกชันสําหรับ ตั้งเวลา, วันที่ และ ลําดับการชั่ง เรา
สามารถเลือกไดโดยใชปุม , และกด ENTER เพื่อเขาไปตั้งคาในฟงกชันนั้นๆ และหาก
ตองการออกไปสูโหมดการชั่งน้ําหนักตามปกติใหกดปุม ESC

[ SEt t ] ตั้งเวลาของเครื่อง

ชองตอสายสัญญาณตางๆ
 ชองตอ Load Cell (คอนเน็กเตอร DB-9)

ใชตอกับโหลดเซลลหรือ Junction Box เพื่อรับสัญญาณน้ําหนัก โดยสัญญาณที่ขา
ตางๆ มีดังนี้

เมื่อเขาฟงกชัน หนาจอจะแสดง เวลาเปน ชั่วโมง นาที วินาที (HH MM SS) ตามลําดับ
ตั้งเวลาใหมโดยกด 0 - 9 เพื่อปอนตัวเลขใหครบ 6 หลัก เสร็จแลวกด ENTER เพื่อออก

[ SEt d ] ตั้ง วันที่ เดือน ป

เมื่อเขาฟงกชัน หนาจอจะแสดง
วันที่ เดือน ป (DD MM YY) ตามลําดับ ตั้งคาใหมโดย
กด 0 - 9 เพื่อปอนตัวเลขใหครบ 6 หลัก เสร็จแลวกด ENTER เพื่อออก

[ SEt nO ] ตั้งลําดับที่การชั่ง

เมื่อเขาฟงกชัน หนาจอจะแสดง ลําดับที่ตอไปของการชั่ง ตั้งลําดับใหมโดยกด 0 - 9
เพื่อปอนลําดับที่ตองการ เสร็จแลวกด ENTER เพื่อออก
 การลบหนวยความจํา 
เมื่อกดปุม ERASE จะเขาสูฟงกชันสําหรับลบขอมูลในหนวยความจํา ซึ่งมีการลบอยู 3
แบบ สามารถเลือกไดโดยใชปุม , และกด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน หากตองการออกไปสู
โหมดการชั่งน้ําหนักตามปกติใหกดปุม ESC

[ Er Id ] ลบเฉพาะทะเบียนที่ตองการ

เมื่อเขาฟงกชัน ใหกด 0 - 9 เพือ่ ปอนทะเบียนที่ตองการจะลบ 6 หลัก เสร็จแลวกด
ENTER จากนั้นเครื่องจะถามเพื่อถามยืนยันการลบขอมูลใหกด ENTER เพื่อยืนยัน (ถาไม
ตองการลบให กด ESC) จากนั้นจะกลับไปสูโหมดการชั่งน้ําหนักตามปกติ
*** ถาไมมเี ลขทะเบียนที่ปอน ตอนลบขอมูล หนาจอจะแสดง “ nO HAvE”
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงขาสัญญาณของโหลดเซลล
ขาที่
1
2
3
4
5
7
8

สัญญาณ
+ Excitation
+ Sense
Shield
– Sense
– Excitation
+ Signal
– Signal

สีของสายไฟ
แดง
สม
เหลือง
น้ําเงิน
ดํา
เขียว
ขาว

*** หมายเหตุ ในกรณีที่สายสัญญาณ Load Cell เปนแบบ 4 เสน ใหเชื่อม + Excitation เขากับ
+ Sense และ เชื่อม – Excitation เขากับ – Sense

2
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 ชองตอ COMPUTER, REMOTE, PRINTER (คอนเน็กเตอร DB-9)

ใชเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร, จอแสดงผลภายนอกหรือตอกับเครื่องพนิรเตอร สัญญาณ
ที่สงออกมาจะเปนมาตรฐาน RS-232 โดยสัญญาณที่ขาตางๆ มีดังนี้

ภาพที่ 3 ภาพแสดงขาสัญญาณของ COM1 และ COM2
ขาที่
2
5

สัญญาณ
TXD
GND

สีของสายไฟ
แดง
ดํา

การใชงานเครื่อง

 การชั่งรถขาเขา 
1. กอนที่จะนํารถขึ้นแทนชั่งใหดูใหแนใจวาทีห่ นาจอ น้ําหนักเปน 0
2. ถาน้ําหนักไมเปน 0 ใหกดปุม ZERO เพื่อทําน้ําหนักใหเปน 0
3. นํารถที่จะชั่งขึ้นบนแทนชั่ง เมื่อน้ําหนักนิ่งแลว กด IN หนาจอจะแสดง “ Ent Id ”
4. กด 0 - 9 เพือ่ ปอนทะเบียนรถ แลว กด ENTER
5. เครื่องจะไปคนหาตําแหนงที่วางในหนวยความจํา ** แลวเก็บขอมูลการชั่งนี้ไว
6. จากนั้นจอจะแสดง “ Print ? ” เพื่อถามวาตองการพิมพบัตรชั่งหรือไม
7. กด ENTER หากตองการพิมพบัตรชั่ง หรือ กด ESC เมื่อไมตองการพิมพบัตรชั่ง เสร็จแลว
จะกลับสูโหมดการชั่งน้ําหนักตามปกติ
** หากหนวยความจําเต็มจะไมสามารถบันทึกขอมูลการชั่งได และหนาจอจะขึ้นวา “ Full ” ให
กด ENTER หนาจอจะกลับสูโหมดการชั่งน้ําหนักตามปกติ

หนาจอแสดงผล
1.
2.
3.
4.
5.
ภาพที่ 4 ภาพหนาจอแสดงผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สวนแสดงน้ําหนักและฟงกชันตางๆ
แสดงลูกศรเมื่อน้ําหนักเปนศูนย (ZERO)
แสดงลูกศรเมื่อน้ําหนักที่แสดงเปนน้ําหนักรวม (GROSS)
แสดงลูกศรเมื่อน้ําหนักที่แสดงเปนน้ําหนักสุทธิ (NET)
แสดงลูกศรเมื่อน้ําหนักยังไมนิ่ง
แสดงลูกศรเมื่อน้ําหนักนิ่งและสามารถทํา ZERO หรือ TARE ได
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6.
7.
8.

 การชั่งรถขาออก 
กอนที่จะนํารถขึ้นแทนชั่งใหดูใหแนใจวาทีห่ นาจอ น้ําหนักเปน 0
ถาน้ําหนักไมเปน 0 ให กดปุม ZERO เพื่อทําน้ําหนักใหเปน 0
นํารถที่จะชั่งขึ้นบนแทนชั่ง เมื่อน้ําหนักนิ่งแลว กด OUT หนาจอจะแสดง “ Ent Id ”
กด 0 - 9 เพือ่ ปอนทะเบียนรถ แลว กด ENTER
เครื่องจะไปคนหาในหนวยความจําวาทะเบียนรถที่มีการชั่งอยูนี้มีการชั่งเขาหรือยัง ถายังไม
มีการชั่งเขาเครื่องจะแสดง “ no HavE ” แลวกลับไปสูโหมดการชั่งน้ําหนักตามปกติ
ถามีการชั่งเขาแลว จอจะแสดง “ bAHt ? ” เพือ่ ใหปอนราคาสินคา (จะมีก็ตอเมื่อตั้งคาใน
ฟงกชัน [ bHt ] เปน 1 ) ใหกด 0 - 9 เพือ่ ปอนราคา แลว กด ENTER
จากนั้นหนาจอจะแสดง “ Print ? ” เพื่อถามวาตองการพิมพบัตรชั่งหรือไม
กด ENTER หากตองการพิมพบัตรชั่ง หรือ กด ESC เมื่อไมตองการพิมพบัตรชั่งชั่ง เสร็จ
แลวจะกลับสูโหมดการชั่งน้ําหนักตามปกติ
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[ CAL ] การปรับน้ําหนักทั้ง Zero และ Span

เปนการปรับทั้งน้ําหนักศูนย (Zero) และน้ําหนักมาตรฐาน (Span) ในฟงกชันเดียว เพื่อ
ความสะดวกในการใชงาน สามารถทําไดดังนี้
1. กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน หนาจอจะขึ้น E SCL
2. ใหนําสิ่งของที่อยูบนแทนชั่งออกใหหมด แลวกด ENTER
3. หนาจอจะแสดง - -CAL- - และเริ่มคํานวณน้ําหนัก
4. เมื่อคํานวณเสร็จ หนาจอจะแสดง ZERO OK แลวเปลี่ยนเปน Add Ld
5. ใหนําน้ําหนักที่ทราบคาขึ้นบนแทนชั่ง
6. กด 0 - 9 ปอนตัวเลขใหเทากับน้ําหนักที่อยูบนแทนชั่ง แลวกด ENTER
7. หนาจอจะแสดง - -CAL- - และเริ่มคํานวณน้ําหนัก
8. เมื่อคํานวณเสร็จ หนาจอจะแสดง SPAN OK
9. จากนั้นจะออกจากฟงกชันเอง แลวกลับไปยังฟงกชันแรกสุด

ปุมกดสําหรับรับคีย

ภาพที่ 5 ภาพแสดงปุมกดสําหรับรับคีย

1. ปุม  IN
กดเพื่อเลื่อนโปรแกรม หรือใชเพิ่มคาในการตั้งโปรแกรมหรือชั่งรถขาเขา
กดเพื่อเลื่อนโปรแกรม หรือใชลดคาในการตั้งโปรแกรมหรือชั่งรถขาออก
2. ปุม  OUT
3. ปุม ESC กดเพื่อยกเลิก หรือออกจากโปรแกรม
4. ปุม ZERO กดเพื่อใหน้ําหนักที่แสดงบนหนาจอเปนศูนย
5. ปุม SETUP
กดเพื่อตั้งเวลา, วันที่ และลําดับการชั่ง
6. ปุม ERASE กดเพื่อลบขอมูลในหนวยความจํา
7. ปุม MENU กดเพื่อพิมพรายงาน
8. ปุม REPRINT กดเพื่อพิมพขอมูลซ้ํา
9. ปุม ENTER กดเพื่อยืนยันการเขาฟงกชัน หรือ การตั้งคาตาง ๆ
10. ปุมตัวเลข 0-9 ใชเพื่อปอนคาในการตั้งโปรแกรมการทํางานของเครื่อง
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การเชื่อมตอสายสัญญาณตางๆบนบอรด

[ GAn ] ตั้งคา Gain ของเครื่อง

คา
Gain คือคาตัวเลขที่ไดจากการคํานวณน้ําหนักในฟงกชัน [ SPA ] ในฟงกชันนี้เรา
สามารถเปลี่ยนคา Gain ไดโดยการปอนตัวเลขจากคียบอรด จะใชในกรณีที่หลังจากการปรับ
น้ําหนักจากฟงชัน [ SPA ] แลวน้ําหนักที่ไดยังผิดพลาดไปเล็กนอย ถาหากน้ําหนักที่ไดมีคานอย
กวาความเปนจริงให ตั่งคา Gain ใหเพิ่มมากขึ้น แตหากน้ําหนักที่ไดนั้น มากกวาความเปนจริงก็
ใหลดคา Gain ลง
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด 0 - 9 เพื่อปอนคาตัวเลข เมื่อไดคาที่ตองการแลว
ใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน

[ FAC ] ทํา Factory Set

ภาพที่ 6 ภาพแสดงตําแหนงจุดเชื่อมตอบนบอรด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เปนการรีเซตโปรแกรมใหกลับไปเปนเหมือนตอนเริ่มตนที่ตั้งคามาจากโรงงาน โดยคา
ในทุกฟงกชันจะถูกรีเซตทั้งหมด
1. กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวเครื่องจะถามเพื่อยืนยันการทํา Factory Set
2. กด ENTER เพื่อยืนยัน หรือ กด ESC เพื่อยกเลิก
3. หากกด ENTER เครื่องจะใชเวลาในการรีเซตคาทั้งหมดประมาณ 5 วินาที เสร็จแลวจะออก
จากฟงกชันนี้เอง

ที่เสียบ Jumper สําหรับการตั้งโปรแกรมและปรับเทียบน้ําหนัก
พอรต RS-232 ตอออกไปยัง PRINTER
พอรต RS-232 ตอออกไปยัง COMPUTER
พอรต RS-232 ตอออกไปยัง REMOTE
ตอไปยัง Load Cell เพื่อรับน้ําหนัก
ไฟ 220 VAc
ตอคียบอรดเพื่อรับคีย
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[ Fnt ] รูปแบบขอมูล RS-232 (Format)

เราสามารถตั้งรูปแบบของการสงขอมูลผานทาง RS-232 ได เพราะหัวอานแตละยี่หอ
จะมีรูปแบบการรับ-สงขอมูลที่ตางกัน ถาตั้งรูปแบบไมตรงกันจะทําใหการรับ-สงขอมูลผิดพลาด
หรือรับ-สงขอมูลไมได สามารถตั้งได 6 รูปแบบ ดังนี้
0
=
Format มาตรฐาน
1
=
Format แบบ Toledo
2
=
Format แบบ AND
3
=
Format แบบ IQ
4
=
Format แบบ Fairbank (STX = 02)
5
=
Format แบบ Fairbank (STX = 03)
6
=
Format แบบ งวนไชหลี
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อไดคาที่ตองการ
แลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน
*** การสงขอมูลจะเปนแบบ 7 Bits Even ทุกรูปแบบ

[ bHt ] ใหมีการคิดราคาของสินคา ตอนพิมพบัตรชั่งหรือไม

เปนการเลือกวาจะใหมีการคิดราคาของสินคา ตอนพิมพบัตรชั่งหรือไม ถาตั้งคาของ
ฟงกชันนี้เปน 1 คือ ใหมีการคิดราคา และ 0 คือ ไมคิดราคา
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อไดคาที่ตองการ
แลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน

[ Adr ] เช็คสัญญาณจากโหลดเซลล (Analog To Digital Read)

เปนการตรวจสอบวา วงจร ADC สามารถรับสัญญาณจาก Load Cell ไดหรือไม โดย
จะแสดงเปนตัวเลขตามความแรงของสัญญาณที่รับได หากตอสายสัญญาณถูกและ Load Cell ไม
เสีย คาที่แสดงจะตองเปลี่ยนไปตามน้ําหนักที่กระทําตอ Load Cell โดยคาสูงสุดที่สามารถแสดง
ไดคือ 1,048,000
1. กด
ENTER แลวหนาจอจะแสดงคาตัวเลขใหเห็น
2. หากตองการออกจากฟงกชันใหกด
ENTER อีกครั้ง
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การตั้งโปรแกรมและการปรับเทียบน้ําหนัก

หากตองการตั้งโปรแกรม ใหเสียบ Jumper ตามตําแหนงที่แสดงในรูปที่ 6 แลวหนาจอ
จะแสดงฟงกชันแรก คือ ZEO เราสามารถเลื่อนไปยังฟงกชันอื่นไดโดยใชปุม , และกด
ENTER เพื่อเขาไปตั้งคาในฟงกชันนั้นๆ หากตองการออกจากการตั้งโปรแกรมใหกดปุม ESC
เครื่องจะทําการบันทึกคาที่ตั้งไว หนาจอจะแสดง Print? กด ENTER เพื่อพิมพคาที่ตางๆ ที่ตั้ง
หรือกด ESC เมื่อไมตองการพิมพ แลวหนาจอจะขึ้นคําวา JP OFF ใหถอด Jumper ออก หนาจอ
จะกลับไปแสดงน้ําหนักตามปกติ โดยฟงกชันตางๆ ในเครื่อง มีดังนี้

[ ZEO ] การปรับน้ําหนักศูนย (Zero)

ใชเมื่อตองการปรับน้ําหนักศูนย โดยไมกระทบตอการปรับน้ําหนักมาตรฐาน (Span)
ที่ไดปรับไวแลว
1. กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน หนาจอจะขึ้น E SCL
2. ใหนําสิ่งของที่อยูบนแทนชั่งออกใหหมด
3. กด ENTER อีกครั้ง หนาจอจะแสดง - -CAL- - และเริ่มคํานวณน้ําหนัก
4. เมื่อคํานวณน้ําหนักเสร็จ หนาจอจะแสดง ZERO OK
5. จากนั้นจะออกจากฟงกชันเอง และแสดงฟงกชันถัดไป

[ SPA ] การปรับน้ําหนักมาตรฐาน (Span)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใชเมื่อตองการที่จะปรับเทียบน้ําหนักโดยไมตองการยกน้ําหนักออกจากแทนชั่ง
กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน หนาจอจะขึ้น Add Ld
ใหนําน้ําหนักที่ทราบคาขึ้นบนแทนชั่ง (หรืออาจมีอยูกอนแลว)
กด 0 - 9 ปอนตัวเลขใหเทากับน้ําหนักที่อยูบนแทนชั่ง
กด ENTER แลวหนาจอจะแสดง - -CAL- - และเริ่มคํานวณน้ําหนัก
เมื่อคํานวณน้ําหนักเสร็จ หนาจอจะแสดง SPAN OK
จากนั้นจะออกจากฟงกชันเอง และแสดงฟงกชันถัดไป
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[ AdF ] คาฟลเตอรของวงจร ADC (ADC Filter)

[ FIL ] คาฟลเตอร (Filter)

เปนคาที่เกี่ยวกับการคํานวณสัญญาณจาก
ADC ใหมาแสดงเปนน้ําหนัก การตั้งคาของ
ฟลเตอร ถาเราตั้งใหมีคานอยๆ จะทําใหอานน้ําหนักไดเร็วแตน้ําหนักที่ไดจะไมคอยนิ่ง ถาเราตั้ง
คาฟลเตอรใหมีคามากขึ้น น้ําหนักจะนิ่งขึ้นแตความเร็วในการอานก็จะลดลง โดยสามารถตั้งคา
ไดตั้งแต 0 ถึง 20
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อไดคาที่ตองการ
แลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน
*** กรณีที่เปนเครื่องชั่งน้ําหนักรถบรรทุกควรตั้งคา Filter ใหมากกวา 8 ขึ้นไป

[ InC ] คาอานละเอียด (Increment)

เปนคาที่ตั้งเพื่อใหน้ําหนักที่แสดงออกมาเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทีละเทาไร เชน ถาตั้งคา
เปน 5 น้ําหนักที่อานไดจะเพิ่มหรือลดทีละ 5 สามารถตั้งคาได 4 คา คือ 1, 2, 5 และ 10
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อไดคาที่ตองการ
แลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน

[ dCP ] ตําแหนงทศนิยม (Decimal Point)

เปนการตั้งคาตําแหนงจุดทศนิยมที่จะใหแสดงออกมา สามารถตั้งคาได 5 คา คือ
0, 1,
2, 3 และ 4 หากตั้งคาเปน 0 หมายถึง ไมมีจุดทศนิยม
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อไดคาที่ตองการ
แลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน

[ CAP ] น้ําหนักสูงสุด (Capacity)

การตั้งคาน้ําหนักหรือพิกัดสูงสุดที่จะใหเครื่องอานได หากน้ําหนักเกินคาที่ตั้งไวจะขึ้น
คําวา “ OL ” (Over Load) โดยคาน้ําหนักสูงสุดที่สามารถตั้งได คือ 0 ถึง 120,000
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด 0 - 9 เพื่อปอนคาน้ําหนักสูงสุดที่ตองการ เมื่อได
คาที่ตองการแลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน
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เปนคาที่เกี่ยวกับความเร็วในการอานสัญญาณจากโหลดเซลลของวงจร ADC สามารถ
ตั้งคาได 3 คา คือ 0, 1 และ 2 หากตั้งคานอย ADC จะอานสัญญาณไดเร็ว
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อไดคาที่ตองการ
แลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน
*** กรณีที่เปนเครื่องชั่งรถบรรทุกควรตั้งคา AdF เปน 1 หรือ 2

[ AZn ] คา Auto Zero Maintenance

คานี้เปนการรักษาใหเครื่องชั่งแสดงน้ําหนักเปนศูนยในขณะที่ไมมีของวางบนแทนชั่ง
เนื่องจากสภาพแวดลอมหรืออุณหภูมิ จะมีผลทําใหน้ําหนักไมเปนศูนย เพื่อแกปญหานี้จึงตองมี
การปรับจุดศูนยของเครื่องโดยอัตโนมัติในขณะที่แทนวาง แตจะยกเลิกการทําทันทีที่การ
เปลี่ยนแปลงของน้ําหนักมีมากกวาคาที่ตั้งไว สามารถตั้งคาได 8 คา คือ 0 - 7 หากตั้งคาเปน 0 คือ
AZM ไมทํางาน, 1 AZM = 0.5 Increment, 7 AZM = 3.5 Increment
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อไดคาที่ตองการ
แลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน

[ EHO ] ทํา AUTO ZERO ตอนเปดเครื่องครั้งแรก

ใชเมื่อตองการใหเครื่องทํา
ZERO เองทุกครั้งที่เปดเครื่อง สามารถตั้งคาได 2 คา คือ 0
และ 1 หากตั้งคาเปน 0 คือ ไมใหทํา AUTO ZERO และ 1 คือ ใหทํา
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อไดคาที่ตองการ
แลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน

[ rAt ] คาบอดเลต (Baud Rate)

เปนการกําหมดอัตราความเร็วในการสงขอมูลผานทางพอรต RS-232 เราสามารถเลือก
ได 4 คา ดังนี้ 0 = 1200 , 1 = 2400 , 2 = 4800 , 3 = 9600 บิต / วินาที
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อไดคาที่ตองการ
แลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน
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