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คู่มือกำรใช้งำน 

เทอร์โมมิเตอร์นี ้ เป็นเคร่ืองวดัท่ีสามารถถ่ายโอนข้อมลูตา่งๆ ไปยงัคอมพิวเตอร์สว่นตวัได้ในรูปไฟล์เดียวและสามารถ
ตัง้การวดัอุณหภมิูเป็นกลุม่เฉพาะได้หลายกลุม่เพื่อก าหนดช่วงอุณหภมิูท่ีใช้วดัในแตล่ะกลุม่ 

Instruction Manual 

THERMOMETER 

1. รำยกำรชิน้ส่วนในหน่ึงกล่อง 
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(A) รายการโหมดโดยรวม 
      เคร่ืองวดันีมี้โหมดดงัตอ่ไปนี ้: 
      Measurement mode  :  เป็นโหมดของเทอร์โมมิเตอร์ใช้วดัตามปกติ 
      Recording mode  :  ในการเช่ือมตอ่กบั barcode reader โหมดนีใ้ช้บนัทกึข้อมลูอุณหภมิู 
      Unit record mode  :  ใช้เพื่อดขู้อมลูท่ีตรวจวดัแล้วของเคร่ืองแตล่ะเคร่ือง 
      Fail List mode   :  ใช้เพื่อดขู้อมลูท่ีตรวจวดัแล้ววา่ไมอ่ยูภ่ายในชว่งระยะอณุหภมิูท่ีก าหนดไว้ 
      Calibration date mode :  แสดงวนัท่ีสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์และวนัก าหนดการสอบเทียบ 
      M’ment number mode :  แสดงจ านวนครัง้สะสมของการวดั 
      Group ID List mode  :  แสดง IDs ส าหรับแตล่ะกลุม่ท่ีจดัตัง้ 
      Setting mode   :  ใช้เพื่อตัง้ความหลากหลายของการตัง้ของเคร่ืองวดันี ้
        (ป้องกนัการใช้โดยตัง้ password) 
 
      โปรดอ้างอิงเมนกูารใช้งาน (operation menu) ตามท่ีแนบมาให้     



2. รำยละเอียดทำงเทคนิค 
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3. กำรแจ้งเตือนเร่ืองควำมปลอดภัย 

เคร่ืองวดัระดบัชัน้ A นีมี้จุดมุ่งหมายให้ใช้ในกลุม่โรงงานอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมท้องถ่ินเคร่ืองวดันีอ้าจเป็น 

ข้อควรระวัง 
  เม่ือใช้งานเทอร์โมมิเตอร์นีเ้พื่อวดัอุณหภมิูของปลายหวัแร้งบดักรีหรือหวัเป่าลมร้อนถอดบดักรี  ขอให้ระมดัระวงั  

    อยา่งมากกบัอุณหภมิูของปลายหวัแร้งหรือหวัเป่าลมร้อนท่ีอาจจะสงู  200  ถึง  450°C  (392 ถึง 842°F)  การจดั 

    การท่ีประมาทเลนิเลอ่เก่ียวกบัชิน้สว่นท่ีร้อนนี ้ อาจเป็นผลให้ถกูไฟลวกหรือไฟไหม้ 
 เม่ือใช้งานเทอร์โมมิเตอร์นีเ้พื่อวดัอุณหภมิูของปลายหวัแร้งบดักรีหรือหวัเป่าลมร้อนถอดบดักรี  ขอให้ระมดัระวงัถ้า  

    หากเคร่ืองวดันีถ้กูใช้งานในลกัษณะท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ผลติ ชิน้สว่นป้องกนัท่ีติดตัง้ไว้ภายในอุปกรณ์  

    อาจเกิดความเสยีหายขึน้ได้ 

สาเหตกุารรบกวนสญัญาณวิทยใุนกรณีท่ีผู้ใช้อาจต้องการมีการวดัท่ีเหมาะสม 

ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหต ุ ถกูจดัวางไว้ในจุดวิกฤตในคูมื่อการใช้งานฉบบันี ้ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานเอาใจใส่  
หวัข้อตา่งๆ ท่ีมีนยัส าคญั  โดยก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้: 
       ค าเตือน  :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบัค าเตือนอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต 
       ข้อควรระวงั :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบัข้อควรระวงัอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บกบัผู้ใช้งานหรือความเสยีหาย 
                        กบัอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
       หมายเหต ุ :  หมายเหต ุระบุขัน้ตอนหรือจุดท่ีส าคญัเพื่อให้ปฏิบติัตามท่ีอธิบายไว้                  



4. ช่ือชิน้ส่วน 
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ปุ่ มควบคุมต่ำงๆ 
เคร่ืองนีมี้ปุ่ ม 5 ปุ่ มดงัตอ่ไปนี ้ฟังก์ชัน่หลกัดงัแสดงข้างลา่งนี ้: 

-  การบนัทกึข้อมลู / กลบัไปหน้าจอแสดงก่อนหน้า 
-  เลือ่นการแสดงข้อมลูลงด้านบน; การเปลีย่นแปลงคา่ / MAX HOLD 
-  เลือ่นการแสดงข้อมลูขึน้ด้านลา่ง; การเปลีย่นแปลงคา่ 
-  การถ่ายโอนข้อมลู / การตดัสนิใจของคา่ที่ตัง้ 



5. กำรตระเตรียม 
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A. กำรตระเตรียมเคร่ืองวัดแฮ็กโกะ FG-102    
    ติดตัง้เซนเซอร์ที่ให้มำกับเคร่ืองวดั 
    1. กด slide button.  Slide pin จะเลือ่นตรงไปทาง terminals 
    2. ขณะท่ี slide pin เลือ่นตรงไปยงั terminals ให้ท าการติดเซนเซอร์ 
    3. เม่ือท าการติดเซนเซอร์ ให้ติดด้านขัว้สแีดงเข้ากบั terminal สแีดง และด้านขัว้สีน า้เงินเข้ากับ terminal สนี า้เงิน 

ข้อควรระวัง 

สบืเน่ืองจากเซนเซอร์ท าจากลวดอลมิูเนียมหุ้มด้วยทองแดงท่ีบางมาก (Ø0.2) การกดอยา่งหนกับนตวัอาจท าให้ลวด
ขาด ขอให้ระมดัระวงัเม่ือจบัต้องมนั 

   กำรใส่แบตเตอร่ี 
   ใสแ่บตเตอร่ีขนาด AA จ านวน 6 ก้อนในกลอ่งใสแ่บตเตอร่ี 

ข้อควรระวัง 

 ต้องแนใ่จวา่ได้ใสข่ัว้แบตเตอร่ีได้ถกูต้อง 
 หลกีเลีย่งการใช้แบตเตอร่ีเก่าและใหม่ปนกนั 
 ขณะท่ีอาจมีการใช้แบตเตอร่ีท่ีสามารถน ากลบัมาประจุไฟใหม่ประเภท NiCad และลกูผสมโลหะ Nickel มนัจะมี
อายสุัน้และ(หรือ) ของเหลวร่ัวไหลออกมา ขอแนะน าให้ใช้อลัคาไลท์แบตเตอร่ีแทน Nicad แบตเตอร่ี 

 เม่ือท าการเปลีย่นแบตเตอร่ี ข้อมลูท่ีเก็บไว้บนเคร่ืองจะไม่สญูหาย 

ภาพท่ี 2 : cover ภาพท่ี 3 : Battery 

ภาพท่ี 1 : Attach the sensor 



5. กำรตระเตรียม 
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   เช่ือมต่อ barcode reader 
   ให้เช่ือมตอ่ barcode reader เข้ากบัช่องเสยีบตอ่ D - subminiature และขนัสกรูยดึแน่น 

B. กำรตระเตรียมเคร่ืองหัวแร้งบดักรี    
    ให้ติด barcode ท่ีให้มาพร้อมกบัเคร่ืองวดัหรือท่ีจดัพิมพ์เข้ากบัเคร่ืองหวัแร้งบดักรีหรือตวัหวัแร้ง เม่ือท าการติด bar 
     code เข้ากบัจุดท่ีติด ขอให้ระมดัระวงัหวัข้อตอ่ไปนี ้

ข้อควรระวัง 

 เลอืกพืน้ผิวหน้าที่เรียบและให้หลกีเลีย่งพืน้ผิวหน้าที่โค้งใดๆ เทา่ที่เป็นไปได้เม่ือท าการติดแผ่น barcode 
 ตวั barcode เองควรมีความกว้าง 2.5 มม. หรือมากกวา่นัน้ 
 ควรมีช่องวา่ง 2 มม. หรือมากกวา่นัน้ส าหรับแต่ละข้างของ barcode ตามท่ีแสดงในรูป 
 ห้ามใช้โลหะแวววาวเป็นพืน้เม่ือท าแผน่ barcode 
 ห้ามปิดทบั barcode ด้วยแผน่แวววาวหรือเทปสะท้อนแสงหรือสิง่อ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั 

ภาพท่ี 5 : The barcode pasted Example 

ภาพท่ี 4 : Connecting barcode reader 
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5. กำรตระเตรียม 

C. กำรตระเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวั (PC)    
    กำรเช่ือมต่อกับ PC 
     อพัโหลดข้อมลูเข้ากบั PC สว่นตวัเพื่อการจดัเก็บ ให้ติดตัง้ driver software ดงัตอ่ไปนี ้(ไม่มีคา่ใช้จ่าย) 

    * Driver software ส าหรับการเช่ือมตอ่ 
      ทา่นสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซด์ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชัน่ลา่สดุของ device driver 
      http://www.cypress.com/?rID=63794 

    จากหน้าบนสดุ จะแสดงดงัข้างลา่งนี ้: 
    (Support & Community> Software and Drivers> Dhow more> Microsoft Certified USB UART Driver) 
    1. อนัซิปไฟล์ 
    2. ดบัเบิลคลิก๊อนัซิปไฟล์ท่ีปฏิบติังานให้ท างาน 
    3. ด าเนินการตามคูมื่อในโปรแกรมเพื่อเร่ิมต้นการติดตัง้ device driver 

    ในกรณีท่ี driver ไม่สามารถติดตัง้ได้ตามขัน้ตอนข้างบนนี ้ให้เข้าใน URL ดงัตอ่ไปนี ้และอ่าน “USB-Serial  
    Windows Driver Installation Guide” (pdf, เขียนด้วยภาษาองักฤษ) 

    http://www.cypress/com/?rID=83110 
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5. กำรตระเตรียม 

   กำรติดตัง้ PC software 
   การสือ่สารกบัเคร่ืองวดัโดยการติดตัง้ชิน้สว่นของโปรแกรมเพื่อจดัเก็บข้อมลู 
   1. เปิดแผน่ CD-ROM ท่ีมากบัเคร่ืองวดัแล้วก๊อปปีโ้ฟลเดอร์ท่ีช่ือ “PC communication software” เข้าใน PC 
   2. เปิดโฟลเดอร์และดบัเบิลคลิก๊ท่ีไฟล์ “FG-102_DataSave.exe” เพื่อยืนยนัให้โปรแกรมนีเ้ร่ิมต้นท างาน 

ข้อควรระวัง 

ในกระบวนการติดตัง้ไฟล์ “FG102.ini” จะถกูสร้างขึน้ สบืเน่ืองไฟล์ดงักลา่วจ าเป็นส าหรับโปรแกรม ห้ามท าการลบมนั 

   * ถ้าหากโปรแกรมบน PC ไม่ท างาน 
     ถ้าหากโปรแกรมไม่ท างานบน PC, ทา่นต้องท าการติดตัง้ชิน้สว่นตา่งๆ ตอ่ไปนีข้องโปรแกรม 
     ให้ดาวน์โหลดมนัจากเว็บไซด์และท าการติดตัง้บน PC 

   * Microsoft Visual C++2010 Redistributable Package 
   * Microsoft.NET Framework 4 Redistributable Package 
     Microsoft web site : http://www.microsoft.com/ 

   จดบันทึก COM number 
   * เม่ือ COM number ถกูก าหนดขึน้  หมายเลขท่ีก าหนดจะถกูบนัทกึ ทา่นสามารถปิดโปรแกรมได้อยา่งปลอดภยั 
   * โปรดรับทราบวา่ ในกรณีท่ีใดมีเคร่ืองวดัมากกวา่หนึง่เคร่ือง  หมายเลขก็อาจจะมีความแตกตา่งกนัแตล่ะเคร่ือง 
   * อยา่ท าการเช่ือมตอ่มากกวา่หนึง่เคร่ืองในเวลาเดียวกนั 
   * ถ้าทา่นเปลีย่น PC  หมายเลขก็จะเปลีย่น ขอให้ระมดัระวงั 

   1. เช่ือมตอ่เคร่ือง FG-102 กบั PC ด้วยสายเคเบิล 
   2. เปิด COM port tab จาก device manager ของ PC 

ภาพท่ี 6 : Device Manager 
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5. กำรตระเตรียม 

   3. ท าการบนัทกึหมายเลขท่ีแสดงบน red-marked Cypress serial (COM**) (8 ส าหรับกรณีท่ีแสดงมากกวา่) 

   4. ดบัเบิล้คลิก๊ท่ีโปรแกรม “FG-102_DataSave.exe” และเร่ิมใช้งาน 

   5. เลอืกไฟล์ Port Setting แล้วเปิดมนัขึน้ 

ภาพท่ี 7 : Start screen of the software 

ภาพท่ี 8 : Select Port Setting 

ภาพท่ี 9 : Screen of Port Setting 
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5. กำรตระเตรียม 

   6. ป้อนหมายเลขท่ีทา่นเขียนส าหรับ COM แล้วกดปุ่ ม OK 

ภาพท่ี 10 : Input the port number 

6. กำรใช้งำน 

     เปิดสวิทซ์เคร่ือง ON 
     ให้กดปุ่ มสวิทซ์เคร่ืองทางด้านขวามือของตวัเคร่ืองวดั 

ภาพท่ี 11 : Screen Just after the power switch is on 

     ภายหลงัจากเปิดสวิทซ์เคร่ือง  หน้าจอถกูแสดงขึน้ดงัข้างบนเป็นชัว่เวลาที่ก าหนด 
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6. กำรใช้งำน 

เพื่อลดการกินพลงังานแบตเตอร่ี  เคร่ืองวดันีอ้าจเข้าสูส่ถานะ power save/auto shut-off หลงัจากผา่นช่วงเวลาที่
ก าหนด ในสถานะ power save ขณะท่ีข้อความท่ีก าลงัแก้ไขใน Setting mode ยงัคงอยูน่ัน้ มนัอาจจะสญูหายไป
เม่ือเคร่ืองวดัถกูปิดลง 

 ในกรณีของ measurement mode 
    ถ้าหากอุณหภมิูท่ีป้อนไม่เกิน 100ºC (212ºF) เป็นเวลานาน 3 นาทีหรือนานกวา่นัน้ หรือไม่มีปุ่ มใดถกูกด เคร่ือง 
    จะปิดตวัลง OFF  ทา่นจะได้รับการแจ้งโดยเสยีงบสัเซอร์ดงั 30 วินาทีก่อนเคร่ืองจะหยดุการท างาน 

 ในกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก measurement mode 
    ถ้าไม่มีอินพทุเข้ามา  การอ่าน ID, การท างานของปุ่ มและอ่ืนๆ เป็นเวลานาน 3 นาทีหรือนานกวา่นัน้ เคร่ืองวดัจะ 
    เข้าสูส่ถานะ power save (ภาพท่ี 12) 
    * ใน recording mode ถ้าหากเคร่ืองวดัได้เข้าสูส่ถานะของ power save mode ภายหลงัจากการวดัแล้ว มนัจะ 
      ท าการเก็บบนัทกึข้อมลูอตัโนมติั 

หมำยเหตุ : 

ถ้ามีการป้อนอุณหภมิูเฉพาะใดๆ หรือการท างานของปุ่ มขึน้ บสัเซอร์จะหยดุดงัและเวลาที่นบัถอยหลงัจะถกูเร่ิมตัง้
ใหม่ 

ถ้าไม่มีกลบัคืนสถานะเดิมภายใน 3 นาทีหลงัจากเข้าสูส่ถานะ power save เคร่ืองก็จะปิดตวัลง OFF 

การกลบัคืนจาก power save mode 

การกดปุ่ ม          เป็นสาเหตใุห้เคร่ืองกลบัคืนจาก power save mode 

ภาพท่ี 12 : Screen Power save 



นาที auto shutoff function จะเร่ิมท างาน 
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6. กำรใช้งำน 

อ้างอิงถึง 
หน้าที่ 12 

   เมนูกำรใช้งำน (Operation menu) 
   กดปุ่ ม          เพื่อเปลีย่น MODE เม่ือเคร่ืองวดัไม่ถกูใช้งานเป็นเวลานาน 3 นาท ี

Auto shutoff function จะเร่ิมท างาน 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 13) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 15) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 16) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 16) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 16) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 17) 

(หน้าที่ 17) * เม่ือเปลีย่นเป็น setting mode 
  ทา่นพร้อมท่ีจะป้อน password 

เลอืกรายการท่ีจะตัง้โดยการใช้ปุ่ ม          หรือ 
(อ้างอิงถึงหน้าที่ 18) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 19) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 20) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 20) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 21) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 22) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 23) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 24) 

(อ้างอิงถึงหน้าที่ 24) 

เม่ือไม่มีการใช้เคร่ืองวดันานกวา่ 
3 นาที power save function 
จะเร่ิมท างาน 

การกดปุ่ ม         (set) เป็นเหตใุห้กลบัคืน 
จาก power save mode 

เม่ือไม่มีการใช้เคร่ืองวดันานกวา่ 3 
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6. กำรใช้งำน 

A. Temperature measurement MODE 

ภาพท่ี 13 : Measure mode screen 

   กำรวัดอุณหภมูิปลำยหัวแร้ง 
   1. ด้วยเนือ้ลวดบดักรีท่ีใหม่ติดบนปลายหวัแร้ง ขณะท่ีสมัผสัลงกบัสว่นวดัอุณหภมิูของเซนเซอร์ 
   2. คอยจนอุณหภมิูคงท่ี 

ภาพท่ี 14 : Temperature measurement 

* ถึงแม้วา่สว่นวดัอุณหภมิูของเซนเซอร์ถกูท าขึน้ด้วยวิธีพิเศษ มนัจะเสือ่มอายลุงโดยการถกูใช้วดัซ า้ๆ เพื่อให้มัน่ใจวา่ 
  การวดัอณุหภมิูมีความถกูต้อง ให้เปลีย่นเซนเซอร์ท่ีมีจุดวดัอุณหภมิูสกึหรอโดยมาตรฐานหยาบๆ ส าหรับการเปลีย่น 
  ประมาณอยูท่ี่ 50 ครัง้ของการวดั 

ภาพท่ี 15 : Number of measurements display 

* เช็ดฟลกัท่ีเกาะติดอยูก่บั terminal ออกด้วยแอลกอฮอล์ (ห้ามใช้ทินเนอร์หรือเบนซิน) 

ข้อควรระวัง 

ห้ามเป่าลมร้อนโดยตรง (แฮ็กโกะ FR-810 และอ่ืนๆ) ไปท่ี FG-102 เพื่อท าการวดั
มิฉะนัน้แล้วตวัเคร่ืองวดัแฮ็กโกะ FG-102 อาจเกิดความเสยีหาย 



 - 13 - 

6. กำรใช้งำน 

การกดปุ่ ม         เป็นเหตใุห้ตวั “H” ปรากฏขึน้ท่ีมมุขวาลงของหน้าจอ ในช่วงนัน้อุณหภมิูสงูสดุจะถกูแสดงขึน้เสมอ 
 เม่ือกดปุ่ มชว่งเวลาสัน้ๆ (น้อยกวา่ 2 วินาที) 
    ขณะท่ีอยูใ่นสถานะ MAXHOLD, หน้าจอแสดงอุณหภมิูสงูสดุคา่เดียวเสมอ ตราบเม่ือปุ่ มถกูกดเป็นเวลาสัน้ๆ  
    คา่ที่แสดงจะถกูรีเซ็ทอีกครัง้และอุณหภมิูสงูสดุคา่ใหม่นัน้จะถกูแสดงขึน้หลงัจากการกดปุ่ ม 
 เม่ือกดปุ่ มชว่งเวลายาวๆ (มากกวา่ 2 วินาที) 
    MAXHOLD function จะถกูยกเลกิและหน้าจอจะคืนสูห่น้าจอปกติ 
    (ตวั “H” จะไม่ถกูแสดงขึน้ตอ่จากนัน้) 

หมำยเหตุ : 

ถ้าหากไม่มีอณุหภมิูลา่สดุ หรือเม่ือภายหลงัผา่นพ้น 30 วินาทีจากการกดปุ่ ม          แล้ว ฟังก์ชัน่นีก็้จะถกูยกเลกิ
โดยอตัโนมัติ 

B. Recording MODE 

    การสแกน unit ID หรือการกดปุ่ ม         ใน measurement mode เป็นเหตใุห้เปลีย่นเป็นโหมดนี ้

ภาพท่ี 16 : Recording mode screen 

* ข้อมลูท่ีบนัทกึเป็นไปได้ท่ีจะถ่ายโอนไปยงัเคร่ือง PC (อ้างอิงถึงหน้าที่ 27 “การจดัเก็บข้อมลูใน PC”) 

   ขัน้ตอนกำรบันทึก 
   1. การสแกน unit ID โดยใช้ barcode reader การใช้งานนีท้ าอยา่งอตัโนมติัใน measurement mode เป็นเหตใุห้เข้า  
       สู ่recording mode   ID ท่ีอ่านได้จะถกูแสดงขึน้ใน Unit field ในกรณีท่ีการวดัจดัตัง้เป็นกลุม่  Group No. ท่ีจดัตัง้  
       จะถกูแสดงขึน้  ถ้าหากไม่มีการจดัตัง้กลุม่ใดๆ “---” จะถกูแสดงขึน้แทน 

   2. การสแกน measurer’s ID โดยใช้ barcode reader   ID ท่ีอานได้จะถกูแสดงขึน้ในช่องวา่ง Meas.  ในกรณีท่ีท่ี  
       measurer ID ได้ถกูอ่านไปครัง้หนึง่แล้ว ทา่นสามารถข้ามการใช้งานนีแ้ละเข้าสูก่ารวดัอุณหภมิู  ในกรณีนัน้ Meas  
       field จะแสดง ID ท่ีอ่านครัง้หลงัสดุขึน้โดยอตัโนมติั 
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6. กำรใช้งำน 

   3. การวดัอุณหภมิู ตอ่ไปนีจ้ะแสดงขัน้ตอนการวดัอุณหภมิูใน recording mode 
       1) จดัวางปลายหวัแร้งสมัผสักบัเซนเซอร์ เม่ืออณุหภมิูสงูขึน้ ตวั HOLD เร่ิมกระพริบ 

ภาพท่ี 17 : Hold icon blinking screen 

       2) เม่ืออุณหภมิูคงท่ีแล้ว การกระพริบจะหยดุลงและการบนัทกึจะสามารถท าได้ 
           (โปรดรับทราบเป็นแนวทางวา่ไม่มีอะไรมากกวา่ที่แจ้งให้ทราบโดยคร่าวๆ) 

ภาพท่ี 18 : Iron tip end-off screen 

ข้อควรระวัง 

ถ้าหากทา่นยกปลายหวัแร้งออกจากเซนเซอร์ก่อนท่ีการกระพริบของตวั H จะหยดุลง มนัจะเป็นเหตุ
ให้เกิด tip end-off error ขึน้และไม่สามารถท าการบนัทกึคา่ได้ ควรปลอ่ยให้มีเวลาเพียงพอภายหลงั
การหยดุกระพริบก่อนการยกปลายหวัแร้งออกจากเซนเซอร์ 

   4. ภายหลงัการวดัอุณหภมิู กดปุ่ ม        เพื่อเก็บบนัทกึข้อมลูไว้ในตวัเคร่ืองวดั 
       * ตวัเคร่ืองวดัสามารถเก็บบนัทกึข้อมลูมากถึง 300 ข้อมลู ข้อมลูใดๆ ท่ีเก็บบนัทกึไว้ในเคร่ืองวดัหลงั 300 ข้อมลูจะ 
         ถกูเขียนทบัโดยเร่ิมจากข้อมลูแรก 
       * ภายหลงัการบนัทกึ ถ้าหาก unit ID ได้เคยถกูอ่านและจดัเก็บเป็นกลุม่และอุณหภมิูท่ีวดัได้อยูน่อกช่วงระยะของ 
          อุณหภมิูสงูสดุและต ่าสดุท่ีตัง้ไว้ Failure display screen ตอ่ไปนีจ้ะถกูแสดงขึน้  คา่อุณหภมิูท่ีบนหน้าจอจะถกู 
          แสดงกลบัคา่ การกดปุ่ มนีจ้ะเป็นเหตใุห้กลบัสู ่record mode screen 

ภาพท่ี 19 : Failure display screen 

           * ถ้าหาก Fait-proof function ถกูตัง้เป็น ON ไว้ เม่ือใดท่ีผลการวดัท่ีไม่ผา่นถกูตดัสิน  จะไม่มี unit ID อ่ืนๆ ใดท่ี 
              ไม่ผา่นจะได้การยอมรับตอ่ไปในคราวหน้า (อ้างอิงถึงหน้าที่ 24) 
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6. กำรใช้งำน 
กำรตรวจเช็คข้อมูลที่จัดเก็บ 

โดยการกดปุ่ ม          ภายหลงัการเก็บบนัทกึอุณหภมิูหรือทนัทีทนัใดภายหลงัจากการเปลีย่นเป็น recording mode 
ทา่นสามารถดขู้อมลูการวดัท่ีบนัทกึก่อนหน้านีไ้ด้ 
 ข้อมลูอาจจะเลือ่นดไูด้โดยการกดปุ่ ม          หรือ 
 การอ่าน unit ID เป็นเหตใุห้กลบัคืนสูก่ารใช้งานการบนัทกึ 

C. Unit record MODE 

    ใน recording mode  การกดปุ่ ม          กอ่นการอ่าน unit ID หรือภายหลงัจากการบนัทกึอุณหภมิูเป็นเหตใุห้ 
    เปลีย่นเป็น Unit record mode ในโหมดนี ้ ทา่นสามารถดขู้อมลูแตล่ะ unit ID เฉพาะออกมาจากข้อมลูท่ีบนัทกึ 

    1. หน้าจอ unit ID selection screen จะแสดงขึน้ดงัข้างลา่ง 

ภาพท่ี 20 : Unit ID selection screen 

    2. ใช้ปุ่ ม         หรือ         เพื่อเลอืกหมายเลขส าหรับตวัเลขแต่ละหลกัของ ID 

    3. ใช้ปุ่ ม         เพื่อตดัสนิใจเลอืกหมายเลข 

    ให้ท าซ า้ในขัน้ตอนข้างบนส าหรับตวัเลข 5 ตวัเพื่อก าหนด ID หรืออ่าน barcode ของ ID ส าหรับข้อมลูท่ีทา่นต้องการ 
    ดหูรือตดัสนิใจมนัโดยการกดปุ่ ม         แล้วข้อมลู ID นีก็้จะถกูแสดงขึน้ 

ภาพท่ี 21 : Unit data display screen 

        การกดปุ่ ม         บน data display screen จะน าทา่นกลบัคืนสู ่ID selection screen  
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6. กำรใช้งำน 

D. Fail List MODE 

    หน้าจอแสดงข้อมลูท่ีตรวจวดัไม่ผา่นจากเกณฑ์การตดัสินของช่วงระยะอณุหภมิู 
    เลือ่นดขู้อมลูโดยใช้ปุ่ ม         หรือ 

    * ถ้ามีข้อมลูท่ีตรวจวดัไม่ผา่น รายการท่ีเก่ียวข้องจะถกูปลอ่ยวา่ง 

ภาพท่ี 22 : Fail data screen 

E. Calibration date MODE 

    ในโหมดนี ้หน้าจอแสดงวนัท่ีสอบเทียบครัง้สดุท้ายกบัวนัท่ีท่ีจะท าการสอบเทียบครัง้ตอ่ไปท่ีถกูก าหนดไว้ ในกรณีของ  
    Cal reminder ถกู ON ไว้ ซึง่จะกลา่วถึงภายหลงัในคูมื่อนี ้ เม่ือมนัถกูตัง้เป็น OFF, “-” มนัจะถกูแสดงขึน้แทนส าหรับ 
    วนัท่ี (อ้างอิงถึงหน้าที่ 20 “Cal reminder”) 

ภาพท่ี 23 : Calibration date display screen 

F. M’ment number MODE 

    การกดปุ่ ม         อีกครัง้เป็นเหตใุห้เปลีย่นเป็น M’ment number mode. 
    ในโหมดนี ้หน้าจอแสดงจ านวนครัง้ของการวดัอุณหภมิูท่ีได้กระท าใน measurement mode และ recording mode 
    ใน measurement mode จ านวนครัง้การวดัจะเพิ่มขึน้ตามท่ีปลายหวัแร้งถกูใช้วดัเป็นเวลายาวนาน ของแนะน าให้ 
    ใช้มนัเป็นแนวทางส าหรับการเปลีย่นเซนเซอร์ 

ภาพท่ี 24 : Display of cumulative measurement rounds 
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6. กำรใช้งำน 

G. Group ID List MODE 

    การกดปุ่ ม         อีกครัง้เป็นเหตใุห้เปลีย่นเป็น Group ID List Mode 
    โหมดนีมี้ไว้ส าหรับการด ูunit ID ท่ีถกูบนัทกึเป็นกลุม่ 

    1. Gp Selection screen 

ภาพท่ี 25 : Gp selection screen 

    2. การใช้ปุ่ ม         หรือ         เพื่อเลอืก group No. 

    3. กดปุ่ ม         เพื่อตดัสนิใจเลอืก 

    จากการกระท าข้างบน  unit ID ท่ีจดัเก็บไว้เฉพาะกลุม่จะถกูแสดงขึน้ 
    การเลือ่นดขู้อมลูการใช้         หรือ           ถ้าหากไม่มี unit ID ท่ีถกูบนัทกึไว้ส าหรับการก าหนดเป็นกลุม่ก็จะไม่มีการ 
    แสดงผลขึน้ การกดปุ่ ม         บน GpID display screen จะท าให้ทา่นกลบัคืนสู ่GpNo selection screen 

ภาพท่ี 26 : GpID display screen 

    ท่ีโหมดนีเ้ป็นไปได้ท่ีจะถ่ายโอนข้อมลูของ unit ID ไปยงั PC 
    (อ้างอิงถึงหน้าที่ 25 “การเก็บข้อมลูบน PC”) 

H. Setting MODE 

     โหมดนีย้อมให้ทา่นตัง้การตัง้หลากหลายของเทอร์โมมิเตอร์ 

    2. ใช้ปุ่ ม         หรือ         เลอืกหมายเลขส าหรับแตล่ะหลกั 

    3. กดปุ่ ม         เพื่อตกลงเลอืกหมายเลข 

 Password entry 
        เม่ือเปลีย่นมาเป็น Setting mode ทา่นจะต้องพร้อมท่ีจะใส ่password 
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6. กำรใช้งำน 

    ท าซ า้ส าหรับขัน้ตอนตามข้างบนส าหรับเลข 4 หลกั เพื่อก าหนดเป็น password  
    คา่แรกเร่ิมส าหรับ password เป็น “0000” 

 Menu screen 
         เม่ือ password นัน้จริงถกูต้อง หน้าจอจะแสดงขึน้ 
         กดปุ่ ม         จะน าทา่นกลบัคืนสู ่password entry screen 

         การเลอืกรายการเพือ่ตัง้คา่โดยการใช้ปุ่ ม         หรือ         แล้วกดปุ่ ม         เพื่อตดัสนิใจเลือก 

ภาพท่ี 27 : “Setting” menu screen 

หน้าที่ 1 

หน้าที่ 2 

 การตัง้วนัท่ี (Date setting) 
      ทา่นสามารถตัง้นาฬิกาเพ่ือก าหนดปี เดือน วนั ชัว่โมง และนาที  ตวัเคอเซอร์จะกระพริบตรงต าแหนง่ท่ีก าลงัตัง้ 

 ตัง้ตวัเลขโดยการใช้ปุ่ ม         หรือ         และกดปุ่ ม         เพื่อตดัสนิใจเลอืกการตัง้นี  ้

ภาพท่ี 28 : Date & time setting screen 
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6. กำรใช้งำน 

 การตัง้ช่วงระยะอณุหภมิู (Range setting) 
      ตัง้การตัง้อุณหภมิู ขอบเขตอุณหภมิูทางด้านสงูและขอบเขตอุณหภมิูทางด้านต ่าส าหรับแต่ละกลุม่  ตัง้คา่เร่ิม 
      ท างานท่ีตวัเลขท่ีมีนยัยะส าคญัมากสดุของแตล่ะรายการ 

 ตัง้ตวัเลขโดยการใช้ปุ่ ม         หรือ         และกดปุ่ ม         เพื่อตดัสนิใจเลอืกการตัง้ 

 * การกดปุ่ ม         หรือ         ค้างไว้นานๆ จะท าให้ตวัเลขเพิ่มขึน้หรือลดลงอยา่งเร็ว 

ภาพท่ี 29 : Setting the limits 

      1. ตัง้ GpNo 
      2. ตัง้การตัง้อุณหภมิู 
      3. ตัง้ขอบเขตอุณหภมิูทางด้านสงู 
      4. ตัง้ขอบเขตอุณหภมิูทางด้านต ่า 

 คา่ที่สามารถเลอืกได้คือ : 0 ถึง 1300 ส าหรับอุณหภมิูกบั 1 ถึง 250 ส าหรับ Max และ Min.    Min เป็นคา่ในทิศ 
      ทางด้านลบจากการตัง้อุณหภมิู ดงัตวัอยา่งท่ีแสดงข้างลา่งนี  ้

      ตวัอยา่ง)  เม่ือท าการตัง้ชว่งระยะของ ±10ºC ด้วยการตัง้อุณหภมิูหวัแร้งท่ี 360ºC : 

      ตวัอยา่ง)  เม่ือท าการตัง้ชว่งระยะของ ±10ºC กบั -15ºC ด้วยการตัง้อุณหภมิูหวัแร้งท่ี 380ºC : 
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6. กำรใช้งำน 

 การตัง้บสัเซอร์ ON/OFF (Buzzer setting) 
      รายการนีถ้กูใช้เพื่อเปิด ON หรือ OFF บสัเซอร์ของเคร่ืองวดั 

 ตัง้ตวัเลขโดยการใช้ปุ่ ม         หรือ         และกดปุ่ ม         เพื่อตดัสนิใจเลอืกการตัง้นี  ้

ภาพท่ี 30 : Buzzer setting 

 การแจ้งเตือนวนัสอบเทียบคราวตอ่ไป (Cal notification) 
      เม่ือฟังก์ชัน่นีถ้กูตัง้เป็น ON  ทา่นจะถกูแจ้งลว่งหน้าดงัแสดงในรูปข้างลา่งนีเ้ม่ือทา่นเปิดเคร่ือง 14 วนัก่อนท่ีจะถึง 
      หมายก าหนดการวนัสอบเทียบคราวตอ่ไป 

ภาพท่ี 31 : Calibration date notification screen 

 ตัง้ตวัเลขโดยการใช้ปุ่ ม         หรือ         และกดปุ่ ม         เพื่อตดัสนิใจเลอืกการตัง้นี  ้

ภาพท่ี 32 : Calibration notification setting 
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6. กำรใช้งำน 

เมื่อ Cal notification ถูกตัง้ ON 

ถ้าตัง้เป็น ON ให้ไปท่ี next calibration date setting screen 
ใสว่นัท่ีสอบเทียบครัง้หลงัสดุ และวนัท่ีท่ีจะสอบเทียบครัง้ตอ่ไป  วธีิการใสเ่ป็นวิธีท่ีเหมือนกนักบัการตัง้วนัท่ี 

ในกรณีดงัตอ่ไปนีถ้กูพิจารณาเป็นข้อบกพร่องเม่ือวนัท่ีใดๆ ดงักลา่วถึงไม่สามารถตัง้ได้ 
 วนัท่ีสอบเทียบครัง้ตอ่ไปอยูก่่อนวนัท่ีสอบเทียบครัง้หลงัสดุ 
 วนัท่ีสอบเทียบครัง้หลงัสดุอยูข้่างหน้าเวลาปัจจุบนั 
 วนัท่ีสอบเทียบครัง้ตอ่ไปอยูก่่อนเวลาปัจจุบนั 
 วนัท่ีและเวลาที่ตัง้ไม่เป็นปัจจุบนัตามปฏิทิน 

ภาพท่ี 33 : Next calibration date setting screen 

 การตัง้กลุม่ (Gp registration) 
      ทา่นสามารถตัง้ unit IDs เป็นกลุม่โดยแต่ละกลุม่ท่ีถกูตัง้อยูใ่นช่วงระยะอุณหภมิูท่ีต้องการตัง้ การกดปุ่ ม         บน  
      new registration screen จะน าทา่นกลบัสู ่setting screen 

      1. ก่อนอ่ืนเลอืก group No. และกดปุ่ ม         เพื่อตดัสนิใจเลอืกการตัง้นี ้
          ช่วงระยะการตัง้คือ 01 ถึง 20 

      2. อ่าน unit ID ด้วย barcode reader 
          โดยการอ่าน unit ID ซ า้กอ่นการกดปุ่ ม          ทา่นสามารถเปลีย่น unit ID 

      3. กดปุ่ ม         เพือ่ตดัสนิใจเลอืกการตัง้นี ้

ภาพท่ี 34 : New registration screen 

ข้อควรระวัง 

 ไม่มี unit ID  ถกูบนัทกึเก็บในหลายกลุม่ในเวลา
เดียวกนั 

 สงูสดุถึง 99 unit IDs ท่ีอาจจะบนัทกึเก็บในกลุม่เดียว 
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6. กำรใช้งำน 

      4. หน้าจอเปลีย่นเป็น group registration confirmation screen ให้เลอืก Yes หรือ No โดยการใช้ปุ่ ม         หรือ 
          และกดปุ่ ม         เพือ่ตดัสนิใจเลอืกมนั  ภายหลงัจากการขึน้ทะเบียนบนัทกึเสยีงบสัเซอร์จะดงัขึน้ 

ภาพท่ี 35 : Registration confirmation 

ถ้า unit ID ท่ีป้อนใสไ่ด้ถกูจดัเก็บเรียบร้อยแล้ว  ข้อความดงัตอ่ไปนีจ้ะถกูแสดงขึน้ 
กดปุ่ ม         เพื่อกลบัคืนสู ่“Setting” menu screen 

ถ้าจ านวนสงูสดุของ unit IDs ได้ถกูขึน้ทะเบียนบนัทกึเรียบร้อยแล้ว ข้อความตอ่ไปนีจ้ะถกูแสดงขึน้ 
กดปุ่ ม         เพื่อกลบัคืนสู ่“Setting” menu screen 

ภาพท่ี 36 : ‘Already registered’ notification 

ภาพท่ี 37 : Number-of-ID limit exceeded 

 การยกเลกิกลุม่ (Gp deletion) 
      ด้วยฟังก์ชัน่นี ้ทา่นสามารถยกเลกิ unit IDs จากแตล่ะกลุม่ 
      1. ตัง้หมายเลขโดยใช้ปุ่ ม         หรือ         และกดปุ่ ม         เพื่อตดัสนิใจเลอืกการตัง้นี  ้
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6. กำรใช้งำน 

      * ถ้าไมมี่ unit ID ท่ีเก็บบนัทกึเป็นกลุม่ตามท่ีก าหนด เสยีงบสัเซอร์จะดงัขึน้และไม่มีข้อมลูอะไรจะถกูแสดงขึน้ 

ภาพท่ี 38 : Group No. selection screen 

      2. จากนัน้เลอืก unit ID เพื่อยกเลกิและกดปุ่ ม 

ภาพท่ี 39 : Unit ID selection screen 

      3. หน้าจอเปลีย่นเป็น deletion reconfirmation screen เลอืก Yes หรือ No และกดปุ่ ม         เพื่อตดัสนิใจเลอืกมนั 

ภาพท่ี 40 : Yes/No selection screen 

 การรีเซ็ทจ านวนครัง้การวดัสะสม (Del cumulative) 
      การรีเซ็ทจ านวนครัง้การวดัอุณหภมิูให้เป็นศนูย์ “0” 

      ตัง้หมายเลขโดยใช้ปุ่ ม         หรือ         และกดปุ่ ม         เพื่อตดัสนิใจเลอืกการตัง้ 
      เลอืก Yes เพื่อลบ หรือ No เพื่อยกเลกิการรีเซ็ท 

ภาพท่ี 41 : Cumulative rounds resetting screen 

      ภายหลงัการรีเซ็ท เสยีงบสัเซอร์จะดงัขึน้ 
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6. กำรใช้งำน 

 Fail-proof function (FixID) 
      ฟังก์ชัน่นีท้ าให้ unit ID ท่ีเก็บบนัทกึไว้หมายเลขใดๆ ก็ตามไม่สามารถท างานได้ถ้าหากช่วงระยะอุณหภมิูท่ีวดัได้ถกู 
      ระบุตดัสนิวา่ไม่ผา่น ถ้าหากฟังก์ชัน่นีถ้กูตัง้เป็น ON จะไมมี่ unit ID ตวัใดๆ ท่ีถกูตดัสนิวา่ไม่ผา่นการวดันัน้ถกู 
      ยอมรับส าหรับการอ่าน 

      ตัง้หมายเลขโดยใช้ปุ่ ม         หรือ         และกดปุ่ ม         เพื่อตดัสนิใจเลอืกการตัง้ 

ภาพท่ี 41 : Fail-proof setting 

ภาพท่ี 42 : Password setting screen 

วิธีกำรปลดล็อค fixed ID 

ถ้า ID ถกูห้ามใช้มีวิธีการปลดลอ็คอยา่งไรดงัตอ่ไปนี ้
 เม่ือ ID ใดได้ถกูลอ็คไว้ เคร่ืองจะไม่ปลดปลอ่ยจนกวา่ unit ID นัน้ ถกูตดัสนิวา่ OK 
 ให้ตัง้การตัง้เป็น OFF เพื่อปลดปลอ่ย ID ท่ีลอ็คไว้ 

ข้อควรระวัง 

ท่ีสถานะนีจ้ะด าเนินตอ่เน่ืองไปถึงแม้วา่จะปิดเคร่ือง OFF  

 การตัง้ password (Pass setting) 
      ให้รีเซ็ท password ส าหรับการเข้าสู ่setting mode 

      1. ก่อนอ่ืน ให้ใส ่password ก่อนหน้า (ตวัที่ผา่นหลงัสดุ) ตัง้หมายเลขโดยการใช้ปุ่ ม         หรือ         และกดปุ่ ม 
          เพือ่ตกลงเลอืกการตัง้ 
          ให้ใช้ตวัอกัษรรวมถึงตวัเลข 0-9 และตวัหนงัสอื A-Z 

      2. ในวิธีการเดียวกนัให้ใส ่password ตวัใหม่ (ตวัใหม่ท่ีผา่น) เม่ือใดท่ี 4 หลกัได้รับการตกลงเลอืก password ก็ 
          จะถกูเปลีย่นเป็นตวัใหม่ 
          * ถ้าหาก password ก่อนหน้าไม่ถกูต้อง การใสซ่ า้เป็นสิง่ท่ีต้องการ 
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7. กำรจัดเก็บข้อมูลบน PC 

แตล่ะ data recording mode และ Group ID List mode, มนัเป็นไปได้ท่ีจะถ่ายโอนไปยงั PC 

1. มัน่ใจวา่เคร่ืองวดัได้ถกูเช่ือมตอ่เข้ากบั PC โดยการใช้ USB cable  

2. ดบัเบิล้คลิก๊ท่ีโปรแกรม “FG102_DataSave.exe” แล้วเร่ิมต้นท างาน 

ภาพท่ี 43 : Connected to a PC 
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7. กำรจัดเก็บข้อมูลบน PC 
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7. กำรจัดเก็บข้อมูลบน PC 

    Data received screen (Record MODE) 
     ทนัทีท่ีข้อมลูได้รับการถ่ายโอนส าเร็จเรียบร้อย  Receive Data screen ดงัแสดงข้างลา่งนีจ้ะถกูแสดงขึน้ 

ภาพท่ี 54 : Receive Data Screen 

   Saving the data (Record MODE) 
 เลอืก ‘File-Save Data’ บนหน้าตา่ง Receive Data 
 เลอืก ‘File-Save Data (Read Only)’ บนหน้าตา่ง Receive Data 
    (ทา่นสามารถจดัเก็บข้อมลูด้วย read-only protection) 

ภาพท่ี 55 : Save Data selection 

หน้าตา่งการจดัเก็บข้อมลูจะเปิดขึน้ใส ่File 
name ใน filename field และกดปุ่ ม Save 
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7. กำรจัดเก็บข้อมูลบน PC 

    Data received screen (Group ID List MODE) 
     ทนัทีท่ีข้อมลูได้รับการถ่ายโอนส าเร็จเรียบร้อย Receive Data screen ดงัแสดงข้างลา่งนี ้จะถกูแสดงขึน้ 

ภาพท่ี 56 : Group List Receive screen 

   กำรจัดเก็บข้อมลู (Group ID List MODE) 
 เลอืก ‘File-Save Group List’ บนหน้าตา่ง Receive Data 
 เลอืก ‘File-Save Group List (Read Only)’ บนหน้าตา่ง Receive Data 
    (ทา่นสามารถจดัเก็บข้อมลูด้วย read-only protection) 

ภาพท่ี 57 : Save Data selection 

หน้าตา่งการจดัเก็บข้อมลูจะเปิดขึน้ใส ่
File name ใน filename field และกด
ปุ่ ม Save 
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7. กำรจัดเก็บข้อมูลบน PC 

8. กำรแสดงผลบกพร่อง 

ถ้าหากเม่ือโปรแกรม PC ได้เร่ิมต้นขึน้ ความไม่ตรงกนัของเวลานาฬิกาถกูตรวจพบระหวา่งตวัเคร่ืองแฮ็กโกะ 
FG-102 กบั PC   หน้าจอ clock synchronization screen จะถกูแสดงขึน้ 

1. เพื่อแก้ไขความไม่ตรงกนัของเวลา ให้กดปุ่ ม OK บนหน้าจอ 

2. ตัง้นาฬิกาของตวัเคร่ืองวดัให้ตรงกบัเวลาบน PC 
    (อ้างอิงถึงหน้าที่ 19 “การตัง้วนัท่ี (Data setting)”) 

3. ภายหลงัเสร็จเรียบร้อยของการปรับเทียบเวลา หน้าจอตอ่ไปนีจ้ะแสดงขึน้ ให้คลิก๊ท่ีปุ่ ม OK ทนัทีเพื่อสิน้สดุ 
    ขัน้ตอนการปรับตัง้เวลา 

ภาพท่ี 59 : Correction complete screen 

ภาพท่ี 60 : System error display 

เม่ือใดท่ีความผิดปกติถกูตรวจพบในฮาร์ดแวร์ 
และการแสดงผล 
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9. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

เคร่ืองวัดแฮ็กโกะ FG-102 ไม่ท ำงำนถึงแม้เมื่อได้เปิดสวิทซ์เคร่ือง ON แล้ว 

ตรวจเช็ค :  ได้ใสก้่อนแบตเตอร่ีหรือยงั ? 
แก้ไข  :  โปรดใสก้่อนแบตเตอร่ี 
ตรวจเช็ค :  ทิศทางการใสข่องก้อนแบตเตอร่ีถกูต้องหรือไม่ ? 
แก้ไข  :  เพื่อให้สอดคล้องกบัรูปท่ีแสดงบนกลอ่งแบตเตอร่ี โปรดใสต่ามทิศทางที่ถกูต้อง 

แสดงข้อควำม burnout เมื่อมันถูกกดด้วยปลำยของหัวแร้งบดักรี 

ตรวจเช็ค :  เซนเซอร์หลดุจาก terminal หรือไม่ ? 
แก้ไข  :  โปรดใสม่นัเข้ากบั terminal sensor 
ตรวจเช็ค :  อยา่ได้ใสเ่ซนเซอร์ผิดขัว้ ? 
แก้ไข  :  โปรดใสเ่ซนเซอร์ในทิศทางที่ถกูต้อง 

ไม่สำมำรถอ่ำน ID 

ตรวจเช็ค :  Connector ของ barcode reader ไม่ได้ถกูเช่ือมตอ่ ? 
แก้ไข  :  โปรดเช่ือมตอ่เข้ากบั connector body 
ตรวจเช็ค :  NG lock function หรือไม่ได้เปิด ON ? 
แก้ไข  :  ท าการวดั ID เคร่ืองเป็น NG อยา่งตอ่เน่ืองจนกระทัง่ได้รับการตกลงเป็น OK และโปรดปิด OFF ฟังก์ชัน่นี ้

แสดงข้อควำม “The port is not assigned,” 

ตรวจเช็ค :  ทา่นได้เช่ือมตอ่ PC และตวัเคร่ืองวดัเข้าด้วยกนัหรือยงั ? 
แก้ไข  :  ภายหลงัจากปิดโปรแกรม ให้เช่ือมตอ่ USB cable ใหม่ 
ตรวจเช็ค :  มีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ในการตัง้ port number หรือไม่ ? 
แก้ไข  :  ตรวจเช็ค port number จาก Device Manager และโปรดตัง้ใหม่อีกครัง้ 

แสดงข้อควำม “data. Invalid,” 

แก้ไข  :  ภายหลงัจากปิดโปรแกรม ให้เช่ือมตอ่ USB cable ใหม่ 



9. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
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โปรแกรมไม่ท ำงำน 

“คอนฟิกเจอเรชัน่ของการใช้งานไม่ถกูต้อง มนัไม่สามารถเร่ิมการท างานได้ มีหลายกรณีท่ีเร่ืองนีต้้องถกูแก้ไขโดยการ
ติดตัง้แอพพลเิคชัน่ซ า้อีกครัง้   “,” “***DII ไม่ถกูค้นพบ”  ถ้าหากหน้าจอเป็นเช่นดงักลา่ว ให้ใช้โปรแกรมตอ่ไปนีติ้ดตอ่
กบั Microsoft home page Download from ขอให้ท าการติดตัง้ 

 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package 
 Microsoft .NET Framework 4 Redistributable Package 

Microsoft web site : http://www.microsoft.com/ 

ไม่สำมำรถตัง้วันที่ใน calibration date notification function 
ตรวจเช็ค :  ได้พยายามตัง้วนัท่ีท่ีไม่มีตามปฏิทินหรือไม่ ? 
แก้ไข  :  โปรดตัง้วนัท่ีตามปฏิทิน 
ตรวจเช็ค :  ได้พยายามตัง้วนัท่ีท่ีโมฆะหรือไม่ ? 
แก้ไข  :  ในกรณีตอ่ไปนีเ้ป็นดงัข้อบกพร่องและวนัท่ีดงักลา่วไม่สามารถตัง้ได้ 

 วนัท่ีสอบเทียบครัง้ตอ่ไปอยูก่่อนวนัท่ีสอบเทียบครัง้หลงัสดุ 
 วนัท่ีสอบเทียบครัง้หลงัสดุอยูข้่างหน้าเวลาปัจจุบนั 
 วนัท่ีสอบเทียบครัง้ตอ่ไปอยูก่่อนเวลาปัจจุบนั 
 วนัท่ีและเวลาที่ตัง้ไม่เป็นปัจจุบนัตามปฏิทิน 
โปรดตัง้วนัท่ีตามปฏิทิน 

มันเป็นไปได้ที่จะตัง้วันที่ 
ตรวจเช็ค :  อยา่ได้พยายามตัง้วนัท่ีท่ีไม่มีตามปฏิทิน 
แก้ไข  :  โปรดตัง้วนัท่ีตามปฏิทิน 

ถ้าหากมีความบกพร่องอ่ืนๆ ท่ีทา่นได้พบหรือทา่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาของทา่นด้วยข้อแนะน าดงัข้างบนนี ้ขอให้ทา่น
ติดตอ่ตวัแทนจ าหนา่ยแฮ็กโกะของทา่น 


