
วันที่แปล  3  เมษายน  2553 

ส านักงานใหญ่ : 1034 ถนนเจริญนคร (ปากซอย 38) แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
   โทร. (02) 438-7783 (อัตโนมัติ)      แฟ็กซ์. (02) 438-4166 
   E-mail : srtcoltd@anet.net.th       Website : http://www.srt.co.th 
สาขาวัดตึก   : 67,69,71,73  ถนนจักรวรรด์ิ  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ  10100 
   โทร. (02) 225-7070 (อัตโนมัติ), 622-7311-5   แฟ็กซ์. (02)225-2979, 222-0052 
แผนกต่างจังหวัด และ พ.ก.ง.  กรุณาติดต่อสาขาวัดตึก   โทร. (02) 225-7076   แฟ็กซ์. (02) 225-2979 

แปลและเรียบเรียงโดย นายศรสิทธ์ิ   ตันติบุญทวีวัฒน ์

2009.12 
MA01818XZ091208 



คู่มือการใช้งาน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ได้จัดซื้อเคร่ืองวัดปริมาณไฟฟ้าสถิตแฮ็กโกะ FG-450  โปรดศึกษาคู่มือฉบับนี้ก่อนการ
ใช้เคร่ืองแฮ็กโกะ FG-450 พร้อมเก็บรักษาคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่สะดวกส าหรับการใช้อ้างอิง 

Instruction Manual 

เคร่ืองวัดปริมาณไฟฟ้าสถิต 

1.  รายการและชื่อชิ้นส่วนในกล่อง 
โปรดตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการท้ังหมดท่ีระบุไว้ 

หน้าที่การท างาน 
เคร่ืองวัดปริมาณไฟฟ้าสถิตแฮ็กโกะ FG-450 นี้ เป็นเคร่ืองวัดความต่างศักย์ทางไฟฟ้าสถิตแบบพกพาพร้อมการแสดงผลเป็น
แบบตัวเลขส าหรับใช้วัดความต่างศักย์ทางไฟฟ้าของวัตถุที่มีประจุ 
เมื่อท าการวัดกระแสไฟฟ้าสถิตที่แปรปรวนท่านสามารถค้างค่าที่แสดงผลไว้ชั่วคราวพร้อมตรวจเช็คค่าสูงสุดที่ได้ใน  MAX Mode 

คุณสมบัติต่างๆ 
1. ท่านสามารถวัดความต่างศักย์บนพื้นผิวของวัตถุที่มีประจุโดยปราศจากการสัมผัส 
2. ท่านสามารถท าการวัดในบริเวณแคบๆ โดยการหมุนหัว sensor 
3. เมื่อใช้ร่วมกับ ion balance plate ท่านสามารถตรวจเช็คความสมดุลย์ของประจุไฟฟ้าได้ 

ดังข้างล่างน้ีได้บรรจุไว้ในกล่อง 

- 1 - 



- 2 - 

2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

3.  วิธีปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย 

อุปกรณ์นี้เป็นเคร่ืองมือทางไฟฟ้าที่แม่นย า เพื่อคุณประโยชน์ทางความปลอดภัย ต้องแน่ใจได้ว่าปฏิบัติตามค าแนะน าที่อธิบายใน
คู่มือนี้   เคร่ืองหมาย         คือค าเตือนที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย       
        อันตราย       :  อุปกรณ์นี้ไม่มีรายละเอียดการทนต่อการระเบิด  อย่าติดต้ังมันในบริเวณที่มีก๊าซติดไฟหรือมีสารระเหย  
           ดังเช่นตู้พ่นสีเป็นต้น  การกระท าดังกล่าวอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดขึ้น 
        ข้อควรระวัง   :  อุปกรณ์นี้เป็นเคร่ืองมือทางไฟฟ้าที่ละเอียดอ่อน  หลีกเล่ียงการติดต้ังมันในที่เปียก  เลอะน้ ามัน  ร้อน  และ 
            ชื้น  โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้หลีกเล่ียงบริเวณที่ความช้ืนสูงและมีการกล่ันตัวเป็นหยดน้ า มีโอกาสเกิดลุกเป็น 
             ไฟเนื่องจากการตกกระแทก 
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ข้อควรระวัง 
  ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในบริเวณต่อไปนี้ การกระท าดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของการท างานได้ไม่ดี 

 บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ าหรือความช้ืนสูง 
 บริเวณที่มีเปลวไฟหรือการระเบิด 
 บริเวณที่มีฝุ่นละออง 
 บริเวณที่มีการส่ันสะเทือนบ่อยๆ 
 บริเวณที่อุปกรณ์นี้อาจสัมผัสกับสารระเหยอินทรีย์ เช่น ทินเนอร์ 
 บริเวณที่มีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิหรือความช้ืนกระทันหัน 
 บริเวณที่อุปกรณ์นี้อาจสัมผัสกับก๊าซกัดกร่อน 
 บริเวณที่มีการกล่ันตัวเป็นหยดน้ า 
 บริเวณที่อุปกรณ์นี้อาจสัมผัสกับน้ าหรือน้ ามัน 

    การบ ารุงรักษา 

 ให้ขจัดส่ิงสกปรกที่เกาะติดออกเป็นประจ าจาก ion balance plate ส่ิงสกปรกที่เกาะอยู่สามารถเป็นสาเหตุให้ความเป็น
ฉนวนล้มเหลว 

 ต้องม่ันใจว่าได้ปิด  main power  ของอุปกรณ์นี้ก่อนท าความสะอาด 

    การจดัการ 

 ต้องแน่ใจว่าได้ต่อ  grounding  wire  เข้ากับบริเวณที่เหมาะสม ความถูกต้องในการวัดอาจเป็นไปไม่ได้หาก  grounding 
wire  ไม่ถูกต่อ 

 เพื่อให้ได้ความถูกต้องในการวัด ให้วัดในระยะห่างที่เหมาะสมจากวัตถุที่มีประจุอยู่ 

 ห้ามแตะต้องหรือสอดใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าในส่วน  sensor  ของอุปกรณ์นี้ 
 ห้ามเป่าลมที่มีประจุเข้ากับส่วนเปิดของอุปกรณ์โดยตรง 

 ห้ามวางวัตถุที่หนักไว้บนจอ  LCD  ของอุปกรณ์นี้ 
 ห้ามถอดแยกฃ้ินส่วนหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้ 
 อุปกรณ์นี้อาจมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน หรืออุปกรณ์น าทาง  

 ห้ามสอดใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าในอุปกรณ์นี้  การกระท าดังกล่าวอาจท าให้เกิดการลัดวงจรหรือวงจรร่ัว และเป็นสาเหตุ
ของไฟไหม้หรือตายด้วยไฟฟ้า 

 แบตเตอร่ีมีการคลายประจุไฟฟ้าในปริมาณเล็กน้อย ถึงแม้เมื่อมีการปิดเคร่ืองแล้วก็ตาม ถ้าหากท่านไม่ต้ังใจที่จะใช้งาน
อุปกรณ์นี้ในเวลาที่ยาวนานต่อไป ให้ถอดแบตเตอร่ีออกเสีย 

 ถ้าหากอุปกรณ์นี้มีกล่ินระเหยหรือเสียงผิดปกติ ควันหรือความร้อน ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเสียทันที และให้ติดต่อกับผู้ขาย 
ความบกพร่องในการปฏิบัติอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือการลัดวงจร 

 ห้ามลอกป้ายชื่อหรือฉลาก 

 ห้ามท าการใดๆ กับอุปกรณ์นี้โดยที่ไม่มีค าอธิบายไว้ในคู่มือนี้ 



- 4 - 

    หัวข้อส าคัญท่ีเกีย่วข้องกบัการวัด 

     การต่อสายดิน 
      ถ้าหากร่างกายผู้ใช้งานยังคงมีประจุไฟฟ้าอยู่หรือการวัดที่ต้องการความถูกต้องสูงให้ต่อสายดินที่ earth terminal ของ 
      อุปกรณ์นี้ รวมทั้งหากคาดว่าวัตถุที่มีประจุมีปริมาณประจุจ านวนมากอยู่ ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินให้กับอุปกรณ์เพื่อ 
      หลีกเล่ียงความเสียหายสืบเนื่องจากการคายประจุ 
 

     การปรับแต่งระยะห่างของการวัด 
      ความเข้มของสนามไฟฟ้าของวัตถุที่มีประจุเปล่ียนแปลงตามระยะห่างระหว่างวัตถุที่มีประจุกับส่วน sensor ของเคร่ืองวัดนี้   
      อุปกรณ์นี้ได้ถูกสอบเทียบด้วยระยะห่าง 30 มม. ระหว่างวัตถุทดสอบที่มีประจุ (แผ่นโลหะส่ีเหล่ียมจัตุรัส 200x200 มม.) กับ 
      เคร่ืองวัด  ผลที่ตามมาก็คือ  เมื่อการวัดมีความจ าเป็นต้องสอดคล้องกับระยะห่างของการวัดที่ 30 มม.  ให้ขยับเคร่ืองวัดเพื่อ 
      ให้จุดความเข้มของแสงที่ฉายจาก  pointer (LED สีแดง)  ตกกระทบบนวัตถุที่มีประจุมีความคมชัดที่สุด  ถ้าหากระยะห่าง 
      ดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงได้ให้ปรับแก้ค่าความต่างศักย์ที่อ่านได้นี้จากในรูปที่ 1 

(รูปที่ 1)  ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างการวัด  d   
    กับค่าที่แสดง  Vo  ของเคร่ืองมือวัดไฟฟ้า 
    พื้นผิว 

(รูปที่ 2)  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด  A (ความยาว  
    L ของขอบด้านหนึ่ง) ของ  (ส่ีเหล่ียมจัตุรัส)  
    วัตถุที่มีประจุกับค่าที่แสดง  Vo  ของเคร่ือง  
    วัดไฟฟ้าพื้นผิว 

ถ้าหากระยะห่างมากกว่าระยะการวัด 30 มม. ตามที่แนะน าและค่าความต่างศักย์ที่แสดงมากกว่า 19.99 kV ห้ามขยับเคร่ือง มือ
วัดนี้เข้าใกล้วัตถุที่มีประจุมากกว่านี้ 

       ข้อควรระวัง 
ถ้าหากเคร่ืองวัดเข้าใกล้ตัววัตถุที่มีประจุเกินไป  ท าให้มีการคายประจุไฟฟ้าขึ้น  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เคร่ืองวัดเกิดความเสียหาย
ได้ 
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    ผลกระทบจากขนาดของวัตถุที่มีประจุ 
     ความต่างศักย์ที่วัดได้จะเปล่ียนแปลงตามความเข้มของสนามไฟฟ้าที่เข้มข้นใน  electrode  ของส่วน  sensor  ของเคร่ืองวัด 
     กับขนาดของวัตถุที่มีประจุ  โดยเฉพาะเมื่อวัตถุที่มีประจุมีขนาดเล็กกว่าขนาดของวัตถุทดสอบที่มีประจุที่ใช้ระหว่างการสอบ 
     เทียบ (200x200 มม.) ท าให้มีความไม่ตรงกันปริมาณมากของค่าที่วัดกับความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้ของค่าผลลัพธ์  
     ถ้าหากเป็นกรณีนี้ท่านสามารถปรับแก้อย่างหยาบๆ ตามรูปที่ 2 

3.  วิธีปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย 

    ผลกระทบจากวัตถุอื่นๆ 
     ถ้าหากมีวัตถุอื่นๆ  อยู่ใกล้หรืออยู่ข้างหลังวัตถุที่มีประจุ   ผลการวัดที่แสดงจะน้อยกว่าความต่างศักย์จริง   ถ้าเป็นกรณีนี้ให้ 
     ปรับแก้การวัดเพียงเล็กน้อยของขนาดสนามไฟฟ้า หรือจัดการเคล่ือนย้ายวัตถุที่มีประจุที่ก าลังท าการวัดกับวัตถุอื่นๆ ให้ห่าง  
     ออกจากกันมากเท่าที่จะเป็นไปได้ 

    ผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีประจุไฟฟ้า 
     วัตถุต่างๆ ที่มีประจุเต็มก าลังมีผลให้ฝุ่นละอองเกิดประจุและสร้างสภาพ  ionic space  ถ้าฝุ่นละอองที่มีประจุดังกล่าวติด 
     เข้ากับ  electrode  ของเคร่ืองวัดโดยตรง  ข้อผิดพลาดในการวัดก็จะเกิดขึ้น   ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมีปุยฝุ่นละออง 
     ปริมาณมากติดเข้ากับวัตถุที่มีประจุหรือมีฝุ่นปริมาณมากอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

4.  การใช้งาน 

    การเตรียมการ 
    1. บรรจุแบตเตอร่ี 
         ถอด battery case cover  ออกและใส่แบตเตอร่ี 9 โวลท์ 
         ใส่ฝาครอบอย่างระมัดระวังโดยให้ก้อนแบตเตอร่ีอยู่ภาย   
         ใต้ฝาครอบ 
     2. ใส่สายดินเข้ากับ earth terminal แล้วต่อ grounding  
        wire ลงดินให้แน่นมาก 
         ต่อ grounding wire เพื่อความปลอดภัยเข้ากับขั้วต่อและ 
         ใช้คล๊ิบที่อยู่ปลาย grounding wire หนีบกับวัตถุที่ลงดิน 
         เพื่อให้การวัดมีความถูกต้อง  earth terminal จะต้องต่อ 
         ลงดินเสมอ 
    3. การหมุน  Sensor Head 
         ท่านสามารถหมุน sensor head ของเคร่ืองวัด วิธีนี้ท าให้ 
         ท่านท าการวัดได้อย่างง่ายๆ ในพื้นที่แคบๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ 
         ยากย่ิงที่จะเข้าถึง 
         Sensor Head  หมุนเพิ่มได้ทีละ 45 องศา เมื่อหมุนหัววัด 
         ให้หยุด ณ มุมที่ sensor head คล๊ิกอยู่ในต าแหน่ง 
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4.  การใช้งาน 
    ขั้นตอนในการวัด 

    1. เปิดเคร่ืองวัดให้ท างาน 
         กดปุ่ม Power เป็นเวลามากกว่าหนึ่งวินาที จนกระทั่งได้ 
         ยินเสียงดังบี๊บ 
     2. ตั้งโหมดที่ท่านต้องการวัด 
         ในแต่ละคร้ังที่ท่านกดปุ่ม mode เคร่ืองวัดจะเคล่ือนผ่าน 
         โหมดตามล าดับที่แสดงไว้ดังตารางทางขวามือ  การท า 
         การวัดความต่างศักย์ให้ใช้  normal mode 
    3. การปรับตั้ง  zero point  ของเคร่ืองวัด 
         ชี้เซนเซอร์ที่วัตถุที่ต่อลงดินแล้วกดปุ่ม OADJ 

หมายเหตุ : 
การปรับตั้ง zero point จะถูกรีเซ็ทเมื่อท่านปิดเคร่ืองวัด 

    4. ถ้าท่านต้องการวัดความต่างศักย์สูงสุด ให้ใช้ MAX 
        Mode 
         โปรดดูขั้นตอนที่ 2  ส าหรับการต้ังโหมด 
     5. เล็งเซนเซอร์ไปยังวัตถุที่มีประจุ แล้วค่อยๆ ขยับ 
       เคร่ืองวัดเข้าใกล้วัตถุ 
         ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์กับวัตถุที่มีประจุควรเป็น 30  
         มม. ณ ระยะห่างประมาณ 30 มม. ล าแสง LED สีแดง  
         (ตัวช้ี) ทอดบนวัตถุที่มีประจุดูเหมือนภาพในรูปที่ 3 

หมายเหตุ : 
 ถ้าหากระยะห่างที่แนะน าไว้ 30 มม. ไม่สามารถเข้าถึงได้

ห้ามน าเคร่ืองวัดเข้าใกล้กว่านี้ ถ้าหากความต่างศักย์แสดง
ค่าเกิน 19.99 kV การกระท าดังกล่าวอาจท าให้เคร่ืองวัด
เกิดความเสียหายหายได้ 

 ถ้าหน้าจอกระพริบแสดง “1” แสดงว่าแรงดันประจุมีค่ามาก
เกินกว่าช่วงระยะที่เคร่ืองวัดสามารถวัดได้ (เลยระยะช่วง
วัด) ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ให้หยุดการวัดในทันที เพราะอาจ
เป็นสาเหตุให้เคร่ืองวัดเกิดเสียหายได้ 

    6. ค่าบนหน้าจอแสดงคือผลลัพธ์ของการวัด 
        (หน่วย : kV) 
     7. ใน normal mode ท่านสามารถค้างค่าที่วัดได้ไว้ 
        ชั่วคราวโดยการกดปุ่ม hold 
         ถ้าท่านกดปุ่ม hold ซ้ า ค่าที่เก็บไว้จะถูกลบทิ้ง ท่านไม่ 
         สามารถใช้ฟังก์ชั่น hold ใน MAX mode 
     8. ในการปิดเคร่ืองวัด ให้กดปุ่ม POWER ไว้นาน 
         มากกว่า 1 วินาที 

    การวัดไฟฟ้าสถิต (Static Electricity) 
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4.  การใช้งาน 
    การวัดความสมดุลย์ของประจุไฟฟ้า (Ion Balance) 

โดยการติดต้ังอุปกรณ์เสริม ion balance plate (แยกขายต่างหาก) เข้ากับเคร่ืองวัด ท่านสามารถท าการวัด ion balance ได้ 
(แรงดันไฟฟ้า offset) 

หมายเหตุ : 
จุดศูนย์ต้องถูกปรับตั้งใหม่เมื่อท่านปิดเคร่ืองวัด 

    1. เปิดเคร่ืองวัดให้ท างาน 
         กดปุ่ม POWER ไว้นานมากกว่า 1 วินาที จนกระทั่งท่าน 
         ได้ยินเสียงดังปิ๊บ 
     2. เลือกโหมดที่ท่านต้องการใช้ 
         ในแต่ละคร้ังที่ท่านกดปุ่ม MODE เคร่ืองวัดจะเล่ือนผ่าน 
         โหมดแต่ละโหมดตามล าดับดังแสดงในตารางขวามือ 
         เพื่อวัดแรงดัน offset ให้ใช้ I.B mode 
    3. การปรับตั้งจุดศูนย์ของเคร่ืองวัด 
         เล็ง sensor ไปยังวัตถุที่ต่อลงดินพร้อมกดปุ่ม OADJ 

    4. ติดตั้ง Ion balance plate เข้ากับเคร่ืองวัด 
         ติด ion balance plate บนตัวเคร่ืองวัดให้แน่นด้วยสกูรที่ 
         ให้มา ต้องแน่ใจว่ามันอยู่ตรงกลางและไม่มีช่องว่าง 
     5. ถ้าท่านต้องการวัดค่าสูงสุดของแรงดัน offset ให้ใช้ 
        MAX I.B. mode 
         โปรดดูขั้นตอนที่ 2 ส าหรับการต้ังโหมดท าได้อย่างไร 
    6. เล็ง ion balance plate ไปยังบริเวณที่ต้องการวัด 
         ความต่างศักย์ของความสมดุลย์ของประจุไฟฟ้าได้ถูกวัด 
         เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

    7. ค่าทางหน้าจอแสดงเป็นผลของการวัด (หน่วย : kV) 
     8. ใน I.B mode ท่านสามารถค้างค่าที่วัดได้ไว้ชั่วคราว 
        โดยการกดปุ่ม HOLD 
         ถ้าหากกดปุ่ม HOLD อีกคร้ังค่าที่จัดเก็บไว้จะหายไปท่าน 
         จะไม่สามารถใช้ hold function ใน MAX I.B mode ได้ 
    9. เพื่อการปิดเคร่ืองวัด กดปุ่ม POWER ไว้มากกว่า 1 
        วินาที 

     ข้อควรระวัง 
ถ้าหน้าจอกระพริบแสดง “1” แสดงว่าค่าแรงดันประจุไฟฟ้าสูง 
เกินช่วงระยะของการจัดไว้ (เลยขอบเขต) ถ้าเกิดกรณีขึ้น ให้ 
หยุดการวัดทันที อาการลักษณะนี้อาจเป็นสาเหตุให้เคร่ืองวัด 
เกิดความเสียหาย 
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5.  ขั้นตอนการบ ารุงรักษา/การตรวจเช็ค 
    สัญลักษณ์แบตเตอร่ี 
     ความจุของแบตเตอร่ีที่เหลืออยู่จะแสดงขึ้นบนมุมขวามือ 
     ของจอแสดง 
     เมื่อไอคอนความจุแบตเตอร่ีแสดงว่าเหลืออยู่เพียงหนึ่ง 
     หน่วยให้เปล่ียนแบตเตอร่ีเสีย 

    แสดงข้อความบกพร่อง 
     วิธีตรวจจับสัญญาณของเคร่ืองวัดคือ oscillating chopper 
     method 
     ถ้าหากมีบางเหตุผลที่ sensor หยุดการส่ัน  ข้อความแจ้งข้อ 
     บกพร่องดังแสดงในตัวอย่างทางขวามือจะถูกแสดงขึ้น  
     พร้อมเคร่ืองวัดส่งเสียงดังปิ๊บทุกวินาที 
     ถ้าเกิดอาการนี้ขึ้นให้รีสตาร์ทเคร่ืองวัด ถ้าหากข้อความบก  
     พร่องยังคงแสดงอยู่อย่างต่อเนื่องภายหลังรีสตาร์ทเคร่ืองชั่ว 
     เวลาหนึ่งแล้วแสดงว่า  sensor  อาจเกิดการเสียให้ติดต่อ 
     ส านักงานขายที่ท่านจัดซื้ออุปกรณ์นี้ 

6.  แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ถ้าหากเคร่ืองวัดไม่สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง มันอาจจะเป็นผลของหนึ่งในอาการดังต่อไปนี้ : 

หน้าจอแสดงไม่ท างาน ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  แบตเตอร่ีอาจไม่ได้ใส่ หรือใส่ขั้วบวกและขั้วลบไม่ถูกต้อง 
:  แก้ไขโดยใส่แบตเตอร่ีให้ถูกต้อง 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  แบตเตอร่ีหมดไฟ 
:  ให้เปล่ียนแบตเตอร่ีก้อนใหม่ 

เม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ืองแล้ว 

หน้าจอแสดงถูกต้อง ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  การปรับตั้งจุดศูนย์ไม่ถูกต้อง 
:  ให้ปรับตั้งจุดศูนย์อีกคร้ัง 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  มีโครงสร้างมีอุปกรณ์เข้าใกล้ sensor ท าให้เกิดการประจุ 
:  รอคอยจนประจุในอุปรณ์ได้ลดอ่อนลง 

แต่ไม่แสดงเลขศูนย์ 

จอแสดงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  เคร่ืองวัดก าลังค้างค่าสูงสุดใน MAX mode หรือ MAX I.B mode 
:  กดปุ่ม MODE ไปยัง switch modes 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  เคร่ืองวัดก าลังค้างค่าสูงสุดใน normal mode หรือ I.B mode 
:  กดปุ่ม HOLD และเร่ิมท าการวัดอีกคร้ัง 

ถึงเม่ือมีการเข้าใกล้วัตถุที่มีประจุ 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  sensor เกิดบกพร่อง 
:  ถ้าข้อความแจ้งข้อบกพร่องปรากฏขึ้นหรือท่านไม่สามารถได้ยิน 
   เสียงการส่ันจาก sensor ต้องท าการเปล่ียน sensor เสียใหม่ ให้ 
   ติดต่อส านักงานขายที่ท่านจัดซื้อเคร่ืองวัดนี้ 
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7.  รายการชิ้นส่วน 


