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คู่มือการใช้งานเคร่ืองช่ังไฟฟ้า 

ยีห้่อ SDS   รุ่น IDS107 

การติดตั้ง  

1)  ชาร์จไฟแบตเตอร่ี ให้เตม็. 

2)  ชาร์จไฟใหม:่ เม่ือหนา้จอโชวเ์คร่ืองหมายแบตเตอร่ี, โดยเสียบสายไฟเขา้ท่ีช่องเสียบท่ีหวัอ่าน จะมีไฟสีแดงโชว์

ข้ึนมา ถา้แบตเตอร่ีเตม็จะเป็นไฟสีเขียว    (*ใชเ้วลาประมาณ 8 ชัว่โมงในการชาร์จ) 

3)  วางเคร่ืองชัง่ใหไ้ดร้ะดบั สังเกตท่ีลูกน ้า 

4)  อยา่วางเคร่ืองบริเวณท่ีมีลมแรง หรือมีการสั่นสะเทือน 

5)  ใชง้านในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ~ 40 องศาเซลเซียส 

6)  ใชไ้ฟใหต้รงกบัสเปคเคร่ือง 

7)  เปิดเคร่ืองชัง่วอร์มไวป้ระมาณ 15 นาที. 

คุณสมบติั --- 

1. the microprocessor in this scale features： 

A. automatic zero point tracking function 

B. ฟังกช์ัน่ pre-tare and tare  

C. บวกสะสมได ้(10 คร้ัง) 

D. accumulation value print 

E. print ผลบวกสะสมทั้งหมด 

F. backlight เปิดอตัโนมติั  

G. RS-232 output (optional) 
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H. สามารถต่อกบั printer ได ้optional  

2. จอ LCD สูง 45mm digits 

3. With backlight 

4. ABS housing；stainless pan 

หน่วยน า้หนัก  --- 

1.  1  kg   =    1000g                   2.  1  t    =    1000kg 

3.  1  lb   =    453.59237g     4.  1  tlt     =    0.5999992kg 

  5.  1  tlh    =    0.60479kg     6.  PCS   7. % 

PANEL AND KEYPAD DEFINITION ：--- 

8 9
10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7  
KEYPAD ILLUMINATE 

1 
 

Print หรือ ปุ่ม pre-tare 5 
 

ปุ่มUnits 
(ในโหมดหกัภาชนะล่วงหนา้และปรับน ้าหนกั, 
กดปุ่มน้ีเพื่อใส่ 1 digit)  

2 
 

ในโหมดนบัจ านวน, ใส่ตวัอยา่งลงบนจานชัง่ 
และ ใส่จ านวนตวัอยา่ง และกดปุ่ม 

6 
 

Do tare while there are objects on pan( when 
there are no objects on pan, press     

to load pre-tare value and press  to do 
pre-tare( press this key can reduce the figure) 

3 
 

ปุ่ม Net/gross weight  7 
 

กลบัสู่ zero mode. 
(ในโหมด หกัภาชนะล่วงหนา้ หรือ ปรับน ้ าหนกั, กดปุ่ม

น้ี make cursor move to left figure)  
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4 
 

For % and pcs switch ( ในโหมดปรับ
น ้าหนกั, กดปุ่มน้ี เพื่อ eliminate a figure)  

   

PANEL ILLUMINATE 
8  ไฟโชวแ์สดงการชาจน์ไฟ  

9 

 

จอแสดงน ้าหนกั 

10  Pre-tare (หกัภาชนะล่วงหนา้) 11  แสดงในฟังกช์ัน่ HOLD  

12  น ้าหนกัรวม 13  แสดงน ้าหนกัน่ิง  

ต้ังค่า Function 

KEYPAD DEFINITION 

ON/OFF +  
ตั้งค่า Parameter 

ON/OFF +  +  
Keypad testing  

ON/OFF +  + +  
Internal Count (OFFSET) value 
display 

ON/OFF +  +  + +  
โหมดการชัง่ปกติ 

ON/OFF + +  
Single point calibration 

ON/OFF + +  
ตั้งค่าพิกดั และ ค่าละเอียด 

ต้ังค่า Parameter (lineation words are initial setting) 

OPERATION LCD  DISPLAY 

กด  คา้งไวแ้ลว้เปิดเคร่ือง ：  

ต้ังค่า Backlight 

กด  เพื่อตั้งค่า Backlight 

กด  เพื่อเลือก 
 Auto- เปิดไฟ backlight เมื่อมีน า้หนักบนจานช่ัง; oFF-ปิดไฟ
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backligh; ON- ไฟ backlight เปิดตลอดเวลา;』 

ต้ังค่า Filter 

กด  เพื่อตั้งค่า filter  

กด  to set in turn 
F1,F2,F4,F8, (higher value, higher filter grade) 

 

ต้ังค่า Zero band  

กด  to enter into zero band setting 

กด  to set in turn  
d0,d1,d2,d3,d4, (higher value, bigger range of zero band) 

 

ตั้งค่า Band rate 

กด  to enter into zero band setting 
 zero band  9600  

ตั้งค่า Hold time 

กด  to enter into HOLD time setting 

กด  to set in turn 
 co5,continuously hold for 5 seconds）/co10,continuously hold for 

10 seconds ） /5,hold for 5 seconds ） /10,hold for 10 

seconds,/HO,manual）/No hold closed  
1)   hold when display reaches stability, the display value will hold until the 

time set ends; used for animal scale such as human being or animal ‘s 
weight testing. 

2)  continuously hold when display reaches stability, the display value will 
hold until the time set ends; if the time set doesn’t end, and there is a 
new weight greater than before, then the greater value will be held. 
Used for animal scale, such as human being or animal’ weight 
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changing curve.   
3) manual when display reaches stability, the display value will be held 

until press  to cancel. Used for animal scales, such as human 
being or animal’s weight testing 

4)  units switch cann’t be used while in HOLD mode. 

For example：When choose  “hold for 5 seconds”，Then the weight holds for 5 seconds 

 
For example：When choose CO10“continuously hold for 5 seconds”，Then the weight continuously hold 10 seconds。 

 

ตั้งค่า Weight hold 

กด  to enter into weight hold setting mode 

กด  to set in turn 
 2/5/10/20/30/50（bigger value, bigger range of hold） 

e.g.:SHb=30 
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ตั้งค่า RS232 output format 

กด to enter into print format setting 

กด to set in turn 
『PrtCo-once you choose this mode it’ll print continuously、PrtSt – เลอืก

ปร๊ินเมื่อน า้หนักน่ิง.、Prt Pr- เลอืกปร๊ินเมื่อกดปุ่มปร๊ิน』 

 

External device setting  

กด  to enter external device setting 

กด to set in turn  
   PC— ต่อคอมพวิเตอร์, SH— ต่อกบัเคร่ืองปร๊ินแบบ matrix 

, TDP—ต่อกบัปร๊ินเตอร์แบบ thermal 

 SCR--connect to large screen』 

 

RS232 output content setting 

กด  to enter into print content setting 

กด  to set in turn 
 Pr print  /  nP not print） 

 

ตั้งค่า Available units  

กด  เพื่อตั้งเปิดปิด หน่วยน ้าหนกัตอนเปิดเคร่ือง 

กด  เลือกได ้ 5 units. สังเกตท่ีสัญลกัษณ์  บน

หนา้จอจะช้ีบอก,  กด  เพื่อตั้ง unit วา่จะ ปิด หรือ 
เปิด. (ปุ่ม ON/OFF)  
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ตั้งค่า Initial unit 

กด  to enter initial unit setting 

กด  เพื่อเลือก. สังเกตท่ี จะช้ีบอก  

กด  เพื่อเลือกตั้งค่า parameter อ่ืน 
 

กลบัเขา้โหมดการชัง่ปกติ 

กด  
กลบัเขา้โหมดการชัง่ปกติ 

 

keypad illuminate：--- 

การกลบัสู่ค่า zero 

OPERATION LCD  DISPLAY 

 

 

 กด   
 

Tare : 

 

 

 กด  
 tare condition ไม่สามารถหกัภาชนะตลอดพิกดัได ้
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pre-tare (หักภาชนะล่วงหน้า) 

 

 

กด   

และกด  เพื่อเขา้โหมดหกัภาชนะล่วงหนา้  

กด  (กดปุ่มน้ี can increase the figure) and  (กดปุ่มน้ี can 

reduce the figure) and  (กดปุ่มน้ี can make cursor move to left 
figure), load pre-tare figure in.   

 

กด  ： 
 do pre-tare. (do not conflict with regulations)  

 when conflicts with regulations, do not implement the function   

ปุ่ม Weighing function   

 กด   
 ส าหรับฟังกช์ัน่ weighing, pcs and % function  

Sample  

ในโหมด pcs หรือ % 

 

กด  เพื่อเลือกตวัอยา่ง  
 20 / 50 / 100 / 200 / 500 
auto-sample เม่ือน ้าหนกัน่ิง 

 

 

 

ปุ่ม Units  
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 ในโหมด การชัง่น ้าหนกั กด  เพื่อเลือกหน่วย 
 Kg / ton / Ib / tlt/ tlh  

Print  

กด   

กด , RS232 interface outputs display value 
 

ปุ่ม GROSS/NET  

กด เพื่อดูน ้าหนกั gross/net weight 
 

CALIBRATION 

Single point calibration 

OPERATION LCD  DISPLAY 

 กด + พร้อมกนัคา้งไวแ้ลว้เปิดสวทิตเ์คร่ืองชัง่  

 กด    

รอสักครู่ 

 
 ใส่น ้าหนกัลงบนจานชัง่ 

 กด  (กดปุ่มน้ี can increase the figure) และ กดปุ่มน้ี 

can reduce the figure) และ  (กดปุ่มน้ี can eliminate a figure) 

และ  (กดปุ่มน้ีเพื่อ make cursor move to left figure) to load 
relevant weight in. 
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กด    

 รอสักครู่ 
 

 กด  
 กลบัเขา้สู่โหมดการชัง่ปกติ 

 

 

 

ตั้งค่า พิกดัและ ค่าละเอียด 

กด  และ คา้งไวแ้ลว้เปิดสวิทตเ์คร่ืองชัง่  

กด   

กด ~ เพื่อเลือก min. division 
 1 / 2 / 5 / 10/20/50  

กด   

กด ~ to set decimal point position.   

กด   

กด ~  เพื่อตั้งพิกดัสูงสุด  

 กด  เพื่อยนืยนั 
 กลบัเขา้โหมดการชัง่ปกติ 

 

 


