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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
คํานํา

เนื่องจากเครื่องชั่ง PT-01 เปนอุปกรณเครื่องมือวัด กอนการใชงานควรศึกษาวิธีการใชงานโดยละเอียด มิเชนนั้นอาจจะเกิดความ
เสียหายขึ้นกับตัวเครื่องชั่งหรืออุปกรณที่นํามาตอพวงได ดังนั้นกอนการติดตั้งหรือใชงานควรอานและศึกษาวิธีการใชงานเครื่องในคูมือเลมนี้ให
เขาใจกอน โดยคูมือการใชงานเลมนี้ จะประกอบไปดวยเนื้อหาของ สวนประกอบของเครื่อง,การใชงานเครื่องชั่งผานฟงกชั่นหนาเครื่อง และ
ขอแนะนําการแกไขเบื้องตนในกรณีเกิดปญหาขัดของในการใชงานงานเครื่องชั่ง
ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณที่ทานไววางใจเลือกใชงานเครื่องชั่งรุน PT-01 ซึ่งหวังวาทานจะไดรับความรูความเขาในการใชงานเครื่องชั่งรุน
นี้ ซึ่งจะเปนประโยชนในการดําเนินของทานตอไป
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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
สารบัญ
หนา
คํานํา

1

สารบัญ

2

สวนประกอบของเครื่องชั่ง

4

ขอแนะนํากอนใชงานเครื่องชั่ง

5

ปุม ZERO (ตั้งคาศูนย)

5

ชั่งน้ําหนักสุทธิ(ไมรวมภาชนะ (NET))

5

การเลือกรายการสินคา

6

การปอนราคา/กิโลกรัม

6

การบันทึกรายการชั่ง(แบบไมอัตโนมัติ)

6

การลบรายการชัง่ (แบบไมอัตโนมัต)ิ

6

การพิมพขอมูลการชั่ง(แบบไมอัตโนมัติ)

6

การพิมพรายงานและสรุปรายการชั่ง (Pr ALL)

7

การพิมพขอมูลการชั่งซ้ํา (Pr rEP)

8

การพิมพสรุปรายการชั่ง (Pr tOt)

8

การพิมพรายงานการชั่ง ตามรหัสสินคา (rPO Id)

8

การพิมพรายงานการชั่ง ตามวันที่ (rPO dy)

9

การพิมพรายงานการชั่ง ตามลําดับการชั่ง (rPO dA)

9

การพิมพรายงานการชั่งทั้งหมด (rPO AL)

9

การลบรายการชัง่ ตามรหัสสินคา (ErA Id)

9

การลบรายการชัง่ ตามรหัสวันที่ (ErA dy)

10

การลบรายการชัง่ ตามรหัสลําดับการชั่ง (ErA dA)

10

การลบรายการชัง่ ทั้งหมด (ErA AL)

10

การตั้งคาบันทึกรายการชั่งอัตโนมัติ (rEC)

10
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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
สารบัญ(ตอ)
หนา
การตั้งคาพิมพรายการชั่งอัตโนมัติ (Prt)

11

การเลือกฟอรมพิมพรายการชั่ง (PrF)

11

การตั้งคาน้ําหนักเริ่มตนสําหรับพิมพรายการชั่ง (Prt LO)

11

การตั้งคาขอมูลสําหรับพิมพรายการชั่ง (PdA)

11

การตั้งคา HI-LO-OK (HILO)

12

การตั้งคาน้ําหนักเริ่มตนสําหรับฟงกชั่นชั่งสัตว (AnI LO)

12

การตั้งคาชวงล็อกน้ําหนักสําหรับฟงกชั่นชั่งสัตว (AnI GA)

13

การตั้งคาหนวงเวลาล็อกน้ําหนักสําหรับฟงกชั่นชั่งสัตว (AnI Co)

13

การ CALIBRATION สําหรับฟงกชั่นนับชิ้น(PCS CA)

13

การตั้งเวลา (Set t)

13

การตั้งวันที่ (Set d)

14

ขอความแจงเตือนและการแกไขเบื้องตน

14
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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
สวนประกอบของเครื่องชั่ง

รูปดานหนาเครื่องชั่ง

รูปดานหลังเครื่องชั่ง

1.เครื่องพิมพแบบเทอรมอล

10.ไฟแสดงเมื่อน้ําหนักนอยกวาคาที่ตั้งไว (LO)

2.ที่เปดสําหรับใสกระดาษ

11.ปุมสําหรับเพิ่มคาตางๆ/

3.ไฟแสดงเมื่อน้ําหนักศูนย (ZERO)

ปุมบันทึกรายการชั่งลาสุด

4.ไฟแสดงน้ําหนักรวม( GROSS)

12.ปุมสําหรับเขา-ออก ฟงกชั่ง/ปุม ยกเลิก

5.ไฟแสดงน้ําหนักสุทธิ (NET)

13.ปุมตกลง/ปุมพิมพรายการชั่ง/ปุมเลือกชื่อสินคา

6.หนาจอแสดงน้ําหนัก

14.ปุมสําหรับลดคาตางๆ/ปุมลบการบันทึก
รายการชั่งลาสุด

7.ไฟแสดงน้ําหนักนิ่ง (STABLE)

15.ปุมตั้งน้ําหนักศูนย/ปุมบันทึกราคาตอกิโลกรัม

8.ไฟแสดงเมื่อน้ําหนักมากกวาคาที่ตั้งไว (HI)

16.ปุมหักภาชนะ/ปุมลบตัวเลข
9.ไฟแสดงเมื่อน้ําหนักเทากับคาที่ตั้งไว (OK)
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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
17.ปุมปอนตัวเลข 0 – 9

21.แหวนรองขาตั้ง

18.ปุม LF สําหรับตั้งคาปริ้นเตอร/ปุมเลื่อนกระดาษ

22.หูยึดขาตั้ง

19.ปุม SEL สําหรับตั้งคาคาปริ้นเตอร/

23.ไฟแสดงสถานะของปรินเตอร
24.สวิตช เปด-ปด เครื่อง

ปุมเปด-ปด ปริ้นเตอร

25.พอรดสําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณตางๆ

20.ขาตั้งเครื่อง

ขอแนะนํากอนใชงานเครื่องชั่ง
1.

คาน้ําหนักเริ่มตนสําหรับการพิมพรายการชั่งจะตองมากกวาคานําหนักภาชนะ เพราะเครื่องชั่งจะมองเปนคาน้ําหนักสิ่งของ ซึ่งจะทํา
การบันทึกคาน้ําหนักและพิมพอัตโนมัติ (ในกรณีที่ตั้งคาใหบันทึกหรือพิมพอัตโนมัติ)

2.

ควรปอนรหัสสินคา และราคาตอกิโลกรัม ในขณะแทนวาง(กอนนําสิ่งของขึ้นชั่ง)

ปุม ZERO (ตั้งคาศูนย)

ขณะแทนวาง

ถาหนาจอไมแสดงคา “0.00”

กดปุม ZERO

หนาจอแสดงคา “0.00”

นําสิ่งของขึ้นชั่ง

แสดงคาน้ําหนักสิ่งของ

ชั่งน้ําหนักสุทธิ(ไมรวมภาชนะ (NET))
•

แบบไมปอนคาน้ําหนักภาชนะ

วางภาชนะลงบนแทน หนาจอแสดงคาน้ําหนักภาชนะ

•

น้ําหนักสุทธิ(ไมรวมภาชนะ)

กดปุม TARE

น้ําหนักสุทธิ(ไมรวมภาชนะ)

แบบปอนคาน้ําหนักภาชนะ

ขณะแทนวาง

•

กดปุม TARE หนาจอแสดงคา “0.00”+ไฟ NET ติด บรรจุสิ่งของลงภาชนะ

ปอนคาน้ําหนักภาชนะที่ทราบคา

หนาจอแสดงคาน้ําหนักภาชนะ

นําสิ่งของขึ้นชั่ง

ยกเลิกการหักน้ําหนักภาชนะ

น้ําหนักสุทธิ(ไมรวมภาชนะ)+ไฟ NET ติด

กดปุม TARE

คาน้าํ หนักรวม(GROSS)+ไฟ NET ดับ

*หมายเหตุ คาน้ําหนักภาชนะจะตองนอยกวาคาน้ําหนักเริม่ ตนสําหรับการพิมพรายการชั่ง(< Prt LO)

PT-01(Rev.02)
WWW.LINEARTHAI.COM

หนา 5

การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
การเลือกรายการสินคา

ขณะแทนวาง

ปอนหมายเลขรายการสินคา

หนาจอแสดง หมายเลขรายการสินคา

กดปุม ENTER

*หมายเหตุ รายการสินคาเปน Option เสริม ตองกําหนดจากโรงงาน
*หมายเหตุ ตําแหนงจุดทศนิยมอาจเปลี่ยนอยูหลักใดก็ได ไมมผี ลตอการปอนหมายเลขสินคา(หมายเลขสินคา = 1 ถึง 100)

การปอนราคา/กิโลกรัม

ขณะแทนวาง

ปอนหมายเลขรายการสินคา

กดปุม ENTER

หนาจอแสดง ราคา/กิโลกรัม

*หมายเหตุ ราคาสินคาจะไมสนใจจุดทศนิยม ใหถือเลข 2 ตัวหลัง เปนหนวยของสตางค ในตัวอยาง 15 บาท 50 สตางค
*หมายเหตุ หมายเลขสินคาตองทําขณะแทนวาง(กอนชัง่ สินคา)

การบันทึกรายการชั่ง(แบบไมอัตโนมัติ)

นําสิ่งของขึ้นชัง่

แสดงคาน้ําหนักสิง่ ของ+ไฟ STABLE ติด

กดปุม M+

หนาจอแสดง ลําดับของการบันทึก

การลบรายการชั่ง(แบบไมอัตโนมัติ)

ขณะแทนวาง

กดปุม M-

หนาจอแสดง ลําดับที่ทําการลบรายการชัง่

ถายืนยันการลบ กดปุม ENTER

การพิมพขอมูลการชั่ง(แบบไมอัตโนมัติ)

นําสิ่งของขึ้นชัง่

แสดงคาน้ําหนักสิ่งของ+ไฟ STABLE ติด

กดปุม PRINT

หนาจอแสดงขอความ “ Print ” ขณะกําลังพิมพรายงาน
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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
การพิมพรายงานและสรุปรายการชั่ง (Pr ALL)

นําสิ่งของขึ้นชัง่

กดปุม ESC

หนาจอแสดงขอความ “ErA AL”

หนาจอแสดงขอความ “ Pr ALL”

(3)

กดปุม ENTER

(4)

หมายเหต* (1) หากตองการเลื่อนไปยังฟงกชั่นถัดไป(ฟงกชั่น Pr rEP)ใหกดปุมเลื่อน ขึ้น-ลง

(1)

กดปุม PRINT

(2)

หนาจอแสดงขอความ “ Print ” ขณะกําลังพิมพ

โปรแกรมถามยืนยันการลบหรือไม

กดปุม ENTER

(4)

( / )

(2) เครื่องชั่ง จะพิมพรายงานทัง้ หมดที่บันทึกไว แลวสรุปรวมรายการชัง่
(3) ตองการลบขอมูลการชั่งทัง้ หมดที่บันทึกไวหรือไม
(4) ตองการลบขอมูลการชัง่ ทั้งหมดทีบ่ ันทึกไวให กดปุม ENTER
ไมตองการลบขอมูลการชัง่ ทั้งหมดทีบ่ ันทึกไวให กดปุม ESC
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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
การพิมพขอมูลการชั่งซ้ํา (Pr rEP)

กดปุม SET

หนาจอแสดงขอความ “ Pr rEP”

กดปุม ขึ้น-ลง เพื่อเลือนฟงกชั่น

กดปุม PRINT

หนาจอแสดงขอความ “ Print ”

การพิมพสรุปรายการชั่ง (Pr tOt)

กดปุม SET

ขณะแทนวาง

กดปุม ขึ้น-ลง เพื่อเลือนฟงกชั่น

กดปุม ขึ้น-ลง เพื่อเลือนฟงกชั่น
หมายเหต*

กดปุม SET

หนาจอแสดงขอความ “ Pr tOt”

กดปุม PRINT

กดปุม PRINT

กดปุม เพือ่ ปอนคาที่ตองการ

ดูที่ หมายเหตุ *

หนาจอแสดงขอความ “ Print ”

tot Id = สรุปรายงานตามรหัสสินคา

tot dA = สรุปรายงานตามลําดับการชั่ง

tot dY = สรุปรายงานตามวันที่

tot AL = สรุปรายงานทั้งหมด

การพิมพรายงานการชั่ง ตามรหัสสินคา (rPO Id)

กดปุม SET

กดปุม เพือ่ เลือนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “ Add Id”

หนาจอแสดงขอความ “ rPO Id”

ปอนหมายเลขสินคา ทีต่ องการพิมพ

กดปุม PRINT

กดปุม ENTER

หนาจอแสดงขอความ “ Print ”
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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
การพิมพรายงานการชั่ง ตามวันที่ (rPO dy)

ขณะแทนวาง

กดปุม SET

กดปุม ขึ้น-ลง เพื่อเลือนฟงกชั่น

ปอนวันที่เริม่ ตนทีต่ องการพิมพ กดปุม ENTER

หนาจอแสดงขอความ “rPO dy”

หนาจอแสดงขอความ “tO”

กดปุม ENTER

หนาจอแสดงขอความ “ PrOn ”

ปอนวันที่สุดทายที่ตองการพิมพ กดปุม PRINT หนาจอแสดงขอความ “ Print”

การพิมพรายงานการชั่ง ตามลําดับการชั่ง (rPO dA)

กดปุม SET

หนาจอแสดงขอความ “ rPO dA”

ปอนลําดับพิมพเริ่มตนที่ตองการ

กดปุม ENTER

กดปุม ENTER หนาจอแสดงรายการชั่งทั้งหมดที่บันทึกไว กดปุม ENTER

หนาจอแสดงขอความ “tO”

หนาจอแสดงขอความ “ FrOnt”

ปอนลําดับพิมพสดุ ทายที่ตองการ กดปุม PRINT หนาจอแสดงขอความ “ Print”

การพิมพรายงานการชั่งทั้งหมด (rPO AL)

กดปุม SET

กดปุม ขึ้น-ลง เพื่อเลือนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “ rPO AL”

กดปุม PRINT

หนาจอแสดงขอความ “ Print”

การลบรายการชั่ง ตามรหัสสินคา (ErA Id)

กดปุม SET

กดปุม ขึ้น-ลง

หนาจอแสดงขอความ “ ErA Id” กดปุม ENTER แสดงขอความ “ Add Id”

ปอนรหัสสินคาทีต่ องการลบ กดปุม ENTER
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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
การลบรายการชั่ง ตามวันที่ (ErA dy)

กดปุม SET

ขณะแทนวาง

ปอนวันที่เริม่ ตนทีต่ องการลบ

กดปุม ขึ้น-ลง เพื่อเลือนฟงกชั่น หนาจอแสดงขอความ “ErA dy”

กดปุม ENTER

หนาจอแสดงขอความ “tO”

กดปุม ENTER

หนาจอแสดงขอความ “ PrOn ”

ปอนวันทีส่ ุดทายทีต่ องการลบ

กดปุม ENTER

การลบรายการชั่ง ตามลําดับการชั่ง (ErA dA)

กดปุม SET

กดปุม ขึ้น-ลง

แสดงขอความ “ ErA dA”

กดปุม ENTER รายการชัง่ ทัง้ หมดทีบ่ ันทึกไว กดปุม ENTER หนาจอแสดงขอความ “ FrOnt”

ปอนลําดับเริ่มตนที่ตอ งการลบ กดปุม ENTER หนาจอแสดงขอความ “tO” ปอนลําดับสุดทายตองการลบ กดปุม ENTER

ยืนยันการลบหรือไม กดปุม ENTER

การลบรายการชั่งทั้งหมด (ErA AL)

กดปุม SET

กดปุม ขึ้น-ลง เพื่อเลือนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “ ErA AL”

กดปุม ENTER

โปรแกรมถามยืนยันการลบหรือไม กดปุม ENTER

การตั้งคาบันทึกรายการชั่งอัตโนมัติ (rEC)

กดปุม SET

กดปุม เลื่อนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “ rEC”

กดปุม ENTER

หนาจอแสดงคาเดิมที่ตงั้ ไว

ตั้งคาที่ตอ งการ

กดปุม ENTER

*หมายเหตุ rEC 0 = ไมบันทึกรายการชั่งอัตโนมัติ
rEC 1 = บันทึกรายการชั่งอัตโนมัติ
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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
การตั้งคาพิมพรายการชั่งอัตโนมัติ (Prt)

กดปุม SET

กดปุม เลื่อนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “ Prt”

กดปุม ENTER

หนาจอแสดงคาเดิมทีต่ ั้งไว

ตั้งคาที่ตอ งการ

กดปุม ENTER

*หมายเหตุ Prt 0 = ไมพิมพรายการชั่งอัตโนมัติ
Prt 1 = พิมพรายการชั่งอัตโนมัติ

การเลือกฟอรมพิมพรายการชั่ง (PrF)

กดปุม SET

กดปุม เลื่อนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “ PrF”

กดปุม ENTER

หนาจอแสดงคาเดิมทีต่ ั้งไว

เลือกฟอรมที่ตอ งการ กดปุม ENTER

การตั้งคาน้ําหนักเริ่มตนสําหรับพิมพรายการชั่ง (Prt LO)

กดปุม SET

กดปุม เลื่อนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “ Prt LO” กดปุม ENTER

หนาจอแสดงคาเดิมทีต่ ั้งไว

ตั้งคาน้ําหนักเริม่ ตน

กดปุม ENTER

*หมายเหตุ ในกรณีที่แบบมีการหักคาน้ําหนักภาชนะ จะตองตั้งคา Prt LO ใหมากกวาคาน้ําหักภาชนะ

การตั้งคาขอมูลสําหรับพิมพรายการชั่ง (PdA)

ขณะแทนวาง

กดปุม SET

กดปุม ขึ้น-ลง เพื่อเลือนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “ PdA”

หนาจอแสดงขอความ “ Pr Fn” กดปุมเพื่อเลือกรายการขอมูล หรือ กดปุม ENTER
*หมายเหตุ

หนาจอแสดงคาเดิมทีต่ ั้งไว

กดปุม ENTER

ตัง้ คาขอมูลรายการชั่ง

Pr Fn

= ชื่อบริษัท(Option)

Pr FAH

= เบอรแฟกช(Option)

Pr tAL

= เบอรโทรศัพท(Option)

Pr Co

= ลําดับการพิมพรายงาน

กดปุม ENTER
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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01

*หมายเหตุ

Pr Id

= รหัสสินคา(Option)

Pr nEt

= น้ําหนักสุทธิะ(Net)

Pr nAn

= ชื่อสินคา(Option)

Pr UPr

= ราคาตอกิโลกรัม

Pr dt

= วันที่-เวลา

Pr tPr

= ราคารวม

Pr Gr

= น้ําหนักรวม(Gross)

Pr bAr

= บารโคด(EAN-13) (Option)

Pr tAr

= น้ําหนักภาชนะ(Tare)

0 = ไมแสดงขอมูลในฟอรมตั๋ว
1 = แสดงขอมูลในฟอรมตั๋ว

การตั้งคา HI-LO-OK (HILO)

กดปุม SET

กดปุม เลื่อนฟงกชนั่

กดปุม ENTER

หนาจอแสดงขอความ “HILO”

หนาจอแสดงคาเดิมทีต่ ั้งไว

กดปุม ENTER

หนาจอแสดงคาเดิมที่ตงั้ ไว

กดปุม ENTER

ตั้งคาชวง OK ตาสุด(ขอบเขตลาง)

หนาจอแสดงขอความ “LO”

กดปุม ENTER

ตั้งคาชวง OK สูงสุด (ขอบเขตบน)

หนาจอแสดงขอความ “HI”

กดปุม ENTER

การตั้งคาน้ําหนักเริ่มตนสําหรับฟงกชั่นชั่งสัตว (AnI LO)

กดปุม SET

กดปุม เลื่อนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “AnI LO” กดปุม ENTER

หนาจอแสดงคาเดิมที่ตงั้ ไว

ตั้งคาน้ําหนักเริม่ ตน กดปุม ENTER

*หมายเหตุ ฟงกชั่น AnI LO จะใชงานไดเมือ่ เปดการใชงานฟงกชั่นชั่งสัตว(AnI FU = 1)
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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
การตั้งคาชวงล็อกน้ําหนักสําหรับฟงกชั่นชั่งสัตว (AnI GA)

กดปุม SET

กดปุม เลื่อนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “AnI GA” กดปุม ENTER

ตั้งคาชวงล็อกน้ําหนัก กดปุม ENTER

หนาจอแสดงคาเดิมที่ตงั้ ไว

*หมายเหตุ ฟงกชั่น AnI GA จะใชงานไดเมื่อเปดการใชงานฟงกชั่นชั่งสัตว(AnI FU = 1)

การตั้งคาหนวงเวลาล็อกน้ําหนักสําหรับฟงกชั่นชั่งสัตว (AnI Co)

กดปุม SET

กดปุม เลื่อนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “AnI CO” กดปุม ENTER

หนาจอแสดงคาเดิมที่ตงั้ ไว

ตั้งคาหนวงเวลา

กดปุม ENTER

*หมายเหตุ ฟงกชั่น AnI CO จะใชงานไดเมือ่ เปดการใชงานฟงกชนั่ ชั่งสัตว(AnI FU = 1)

การ CALIBRATION สําหรับฟงกชั่นนับชิ้น(PCS CA)

ขณะแทนวาง

กดปุม SET

หนาจอแสดงขอความ “Ad PCS”

หนาจอแสดงขอความ “PCS CA”

กดปุมเลื่อนฟงกชั่น

วางสิง่ ของทีต่ องการนับชิ้น

ปอนจํานวนชิ้น

กดปุม ENTER

กดปุม ENTER

โปรแกรมนับ “CAL0 –CAL10 “

โปรแกรมนับ “CAL0 –CAL10 “ กดปุม ENTER

*หมายเหตุ ฟงกชั่น PCS CA จะใชงานไดเมื่อเปดการใชงานฟงกชนั่ ชั่งสัตว(PCS FU = 1)

การตั้งเวลา (Set t)

กดปุม SET กดปุมเลื่อนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “Set t” กดปุม ENTER หนาจอแสดงชั่วโมง.นาที.วินาที

กดปุมตัวเลขเพื่อตั้งเวลา หรือ กดปุม ENTER
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การใชงานเครื่องชั่ง PT-01
การตั้งวันที่ (Set d)

กดปุม SET กดปุมเลื่อนฟงกชั่น

หนาจอแสดงขอความ “Set d” กดปุม ENTER

หนาจอแสดง วัน.เดือน.ป

กดปุมตัวเลขเพื่อตั้งวันที่ หรือ กดปุม ENTER

ขอความแจงเตือนและการแกไขเบื้องตน
ขอความที่แจงเตือน
Err 01
Err 02
Err 03
Err 04
Err 05
Err 06
Err 13

ความหมาย

การแกไขเบื้องตน

ขอมูลระบบของเครื่องชั่งเสียหาย
ปอนคาวันที่-เวลาไมถูกตอง
ไมมีสัญญาณจากโหลดเซลล

เขาฟงกชั่นทํา FACTORY SET
ตรวจสอบการปอนวันที่-เวลา
ตรวจสอบการตอโหลดเซลลเขากับเครื่องชั่ง

ไมสามารถอานคาจาก A/D ได
ไมสามารถติดตอกับเครื่องพิมพได

เขาฟงกชั่นทํา FACTORY SET
ตรวจสายสัญญาณที่ติดตอกับเครือ่ งพิมพ

ไมสามารถสงสัญญาณออกพอรต RS-232 ได
ปอนหมายเลขรายการสินคา ไมถูกตอง

ตรวจสายสัญญาณที่ติดตอกับRS-232
หมายเลขรายการสินคา = 1 ถึง 100
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