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คําเตือนดานความปลอดภัย

กรุณาอานคําเตือนดานความปลอดภัยทุกครั้งทีม่ีการใชงานเครือ่งมือ
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หาม ใสเสื้อผาหละหลวม หลีกเลี่ยงการใสนาฬกาหรือเครื่องประดับขณะใชงานเครื่องมือกับรถยนต

ใสอุปกรณปองกันสายตาทุกครั้ง

ทํางานในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก

ใสเกียร P (สําหรับเกียรอัตโนมัติ) หรือเกียรวาง (สําหรับเกียรแมนนวล) ดึงเบรกมือ และใชตัวหนุนลอขัดลอไว

หลีกเลี่ยงการเขาใกลใบพัดลมหมอนํ้าหรือชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวอื่นๆ เมื่อมีการใชไทมมิ่งไลท 

ชิ้นสวนเหลานี้จะดูเหมือเคลื่อนที่ชาหรือไมเคลื่อนที่

หลีกเลี่ยงการเขาใกลชิ้นสวนที่มีความรอนสูง

แบตเตอรี่สามารถสรางแกสไวไฟได หาม สูบบุหรี่หรือสรางประกายไฟในบริเวณใกลๆ แบตเตอรี่

ระวัง เมื่อทํางานใกลกับระบบจุดระเบิดความดันไฟสูง

บิดกุญแจไปยังตําแหนง OFF ทุกครั้งที่มีการตอ (หรือถอด) ขั้วแบตเขากับไทมมิ่งไลท

NOTE

ปญหาเกี่ยวกับ EMI และ RFI ที่อาจจะเกิดขึ้นกับไทมมิ่งไลท:

     ถาไทมมิ่งไลทไมสามารถอานคาได หรือคาที่ไดมีความแปรปรวน ใหทําการรีเซ็ท โดยถอดขั้วแบตของไทมมิ่งไลท 

     และเชื่อมตอใหม

     สําหรับระบบจุดระเบิดบางประเภท (ระบบจุดระเบิดของรถแขงหรือรถออฟโรด) ถูกออกแบบมาใหใชสัญญาณจุด

     ที่เหนือยานปกติ (เหนือกวา EMI (Electro-Magnetic Interference) และ RFI (Radio 

     Frequency Interference)) เปนผลใหไทมมิ่งไลท อานคาไดไมแมนยํา

     บางครั้ง อาจจําเปนตองมีการเปลี่ยนชุดจุดระเบิดของสูบ 1 เปนของเดิมติดรถ จึงจะสามารถวัดคาที่แมนยําได
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ขอมูลเกีย่วกับไทมมิง่ไลท

ปุมควบคุมและไฟบอกสถานะ – โหมดทัว่ไป (รูปภาพ 1)

แผงควบคุมและไฟบอกสถานะ (รูปภาพ 2)

ไทมมิ่งไลทรุนนี้ออกแบบมาเพื่อใชงานกับแบตเตอรี่ 12V ที่มีขั้วกราวดเปนขั้วลบ 

ไทมมิ่งไลทรุนนี้สามารถใชงานกับเครื่องยนตที่มีระบบจุดระเบิดแบบจานจายและระบบจุดระเบิดแบบคอยลทั่วไป (Distributorless 

ignition systems)

1. หลอดไฟซีนอน – ใชสําหรับสองสวางพูลเลยไทมมิ่งเพื่อตรวจสอบจังหวะจุดระเบิด

2. คอพับได – สามารถพับไดประมาณ 70 องศา เพื่อใหงายตอองศาการสองสวางของไฟซีนอน

3. แผงควบคุม – ประกอบไปดวยปุมและไฟแสดงสถานะ

4. สายไฟดักสัญญาณและสายไฟเลี้ยง – ใชเพื่อจายไฟเลี้ยงและดักสัญญาณจุดระเบิดของเครื่องยนตเพื่อสงตอไปยังไทมมิ่งไลท

 หัวคีบสีแดง – ตอกับแบตเตอรี่ขั้วบวก

 หัวคีบสีดํา – ตอกับแบตเตอรี่ขั้วลบ หรือกราวดตัวถัง

 หัวคีบดักสัญญาณ – ใชคีบสายคอยลของหัวเทียนสูบ 1

 หัวคีบสีเขียว – ตอกับขอลบของคอยล

1. ปุมเปดแสงแฟลช – กดหนึ่งครั้งเพื่อเปดแสงแฟลชจากหลอดซีนอน กดอีกครั้งเพื่อปดแสงแฟลช

2. จอ LCD – แสดงขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องยนต ซึ่งไดแก รอบเครื่องยนต (rpm), องศาการจุดระเบิด (BTDC = 

   บอกเปนองศากอนจุดศูนยตายบน), มุมดแวล (Dwell angle = บอกเปนองศา) รวมไปถึงแบตเตอรี่และสถานะการชารจไฟ 

   สีของแบคไลทหนาจอจะเปลี่ยนไปตามโหมดที่เลือก หนาจอจะเปลี่ยนไฟแบคไลทเปนสีฟาเพื่อใหอานคาไดงายในที่ที่มีแสงนอย

3. ปุมฟงกชั่น (F) – เลือกโหมดการทํางานของไทมมิ่งไลท (voltage/rpm, advance or dwell)

4. ไฟแสดงสถานะของรอบเครื่องยนต – จะโชวเมื่อมีการเลือกโหมดเครื่องยนต 2 จังหวะ (ไมมีจานจาย) หรือเครื่องยนต 4 จังหวะ

General Information ขอมูลทัว่ไป

1

2

43

รูปภาพ 1. ปุมควบคุมและไฟบอกสถานะ
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รูปภาพ 2 แผงควบคุมและไฟบอกสถานะ

General Information ขอมูลทัว่ไป



5. Cylinder/Advance Increment Switch – ปุมปรับเพิ่มจํานวนกระบอกสูบ/เพิ่มองศาการจุดระเบิด

 Dwell Mode – เพิ่มจํานวนกระบอกสูบเพื่อตรวจสอบมุมดแวล จะใชงานไดเมื่อ Dwell Mode ถูกเลือก

 Advance – เพิ่มองศาการจุดระเบิด (ปรับความถี่ของไฟซีนอน) โดยจะใชงานไดเมื่อ Advance Mode ถูกเลือก

6. Cylinder/Advance Decrement Switch - ปุมปรับลดจํานวนกระบอกสูบ/เพิ่มองศาการจุดระเบิด

 Dwell Mode – ลดจํานวนกระบอกสูบเพื่อตรวจสอบมุมดแวล จะใชงานไดเมื่อ Dwell Mode ถูกเลือก

 Advance – ลดองศาการจุดระเบิด (ปรับความถี่ของไฟซีนอน) โดยจะใชงานไดเมื่อ Advance Mode ถูกเลือก

7. ปุมปรับรีเซ็ตการชดเชยองศาจุดระเบิด – ปรับการชดเชยองศาการจุดระเบิดใหมีคาเปนศูนย ปุมนี้จะใชงานไดก็ตอเมื่อ 

   Advance Mode ถูกเลือก

8. สัญลักษณ Dwell Mode - จะโชวเมื่อ Dwell Mode ถูกใชงาน

9. สัญลักษณ Advance Mode - จะโชวเมื่อ Advance Mode ถูกใชงาน

10. ปุมเลือกโหมดระบบจุดระเบิด – สามารถเลือกระบบจุดระเบิดไดทั้งแบบเครื่องยนต 2 จังหวะ (ไมมีจานจาย) และเครื่องยนต 4 

    จังหวะ โดยการกดทั้งปุมฟงชันก (F) และปุมเพิ่มกระบอกสูบหรือองศาการจุดระเบิด (หมายเลข 5)

11. ชองแสดงความดันไฟของแบตเตอรี่ – แสดงความดันไฟของแบตเตอรี่ โดยจะแสดงเมื่อ Voltage Mode ถูกใชงาน

12. ชองแสดงกระแสไฟชารจ (ขาเขา) ของแบตเตอรี่ – แสดงกระแสไฟที่ถูกชารจเขาสูแบตเตอรี่ โดยจะแสดงเมื่อ Voltage/rpm  ถูกใชงาน

13. สัญลักษณโวลท - แสดงเมื่อ Voltage Mode ถูกใชงาน

14. สัญลักษณแบตเตอรี่ - แสดงเมื่อ Battery Voltage ถูกใชงาน

15. สัญลักษณไฟแฟลช – แสดงเมื่อไฟแฟลชถูกใชงาน

16. สัญลักษณระบบจุดระเบิด – แสดงระบบจุดระเบิดที่ถูกเลือก

17. สัญลักษณกระบอกสูบ – แสดงเมื่อ Dwell Mode ถูกใชงาน

18. สัญลักษณมุมดแวล - แสดงเมื่อ Dwell Mode ถูกใชงาน

19. สัญลักษณองศาการจุดระเบิด - แสดงเมื่อ Advance Mode ถูกใชงาน
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General Information ขอมูลทัว่ไป

คุณสมบัติการใชงาน
ไฟเลี้ยง : DC กระแสตรง 10-16 โวลท

อุณหภูมิการทํางาน : 32 ถึง 122°F (0 ถึง 50°C)

รอบเครื่องยนตที่อานได: 240 ถึง 9,990 RPM

การชดเชยองศาการจุดระเบิด (ชดเชยลวงหนา) : 0 ถึง +90°



การใชงาน

การเชือ่มตอไทมมิง่ไลท

การทํางานของระบบวัดคาความดันไฟ

ตรวจสอบมุมดแวล (Dwell angle)

ไทมมิ่งไลทถูกออกแบบมาเพื่อใชงานไดครอบคลุมจนถึงรถยนตรุนใหมๆ ไมวาจะเปนรถยนตที่มีระบบจุดระเบิดแบบจานจายหรือแบบ

คอยลปกติ

a. บิดกุญแจรถไปที่ตําแหนง OFF หามตอไทมมิ่งไลทขณะที่บิดกุญแจ ON และหามตอไทมมิ่งไลทขณะที่เครื่องยนตยังติดอยู

b. หนีบตัวดักสัญญาณที่สายหัวเทียนของสูบ 1 (ใหสัญลักษณลูกศรชี้ไปทางหัวเทียน)

c. ตอหัวคีบสีเขียวเขากับกราวดของจานจาย

d. ตอสายไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่รถยนต 

 คีบสายสีแดงเขากับขั้วบวกของแบตเตอรี่

 คีบสายสีดําเขากับขั้วลบของแบตเตอรี่

e. ตอสายไฟเขากับดานลางของไทมมิ่งไลท

 ตอสายไฟใหครบตามหัวขอ การเชื่อมตอไทมมิ่งไลท

 ใหตรวจสอบสถานการณชารจของแบตเตอรี่กอนที่จะเริ่มทําการวัดคาใดๆ

a. หลังจากที่ไดตอสายไฟเลี้ยงและสายสัญญาณครบแลว ขณะที่เครื่องยนตดับอยู ไทมมิ่งไลทจะเขาสูโหมด Battery Voltage 

   สัญลักษณ Volts และสัญลักษณ Battery จะโชวที่หนาจอ LCD พรอมกันนั้น ก็จะปรากฎคาแรงดันไฟของแบตเตอรี่ที่อานไดอีกดวย

b. เมื่อเครื่องยนตติดขึ้น ไทมมิ่งไลทจะเขาสูโหมด voltage/rpm สถานะของ Charging System Battery VOLTS, Volts 

   และระบบการจุดระเบิด (2 จังหวะหรือ 4 จังหวะ) จะแสดงขึ้นมา หนาจอ LCD จะโชวความดันไฟของการชารจไฟเขาแบตเตอรี่

   และรอบการหมุนของเครื่องยนต

การตรวจสอบมุมดแวลสามารถตรวจสอบไดกับเครื่องยนตที่มีระบบจุดระเบิดแบบจานจายและแบบคอยลทั่วไป

 ตอสายไฟใหครบตามหัวขอ การเชื่อมตอไทมมิ่งไลท

a. สตารทเครื่องยนตจนกระทั่งถึงอุณหภูมิการทํางานปกติ

b. เลือกปุมฟงกชั่น (F) เพื่อเขาสูโหมดการวัดมุมดแวล สถานะของ DWELL, สัญลักษณลูกสูบ และสถานะ  Dwell Angle จะโชวขึ้นมา

 กดเพิ่มหรือลดจํานวนกระบอกสูบหรือการชดเชยองศาเพื่อเลือกจํานวนของกระบอกสูบของเครื่องยนต 

 คามุมดแวลที่วัดไดจะแสดงบนจอ LCD

c. นําคามุมดแวลที่วัดไดไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กําหนดใหมาจากโรงงาน

d. ปรับตั้งมุมดแวลโดยใชวิธีที่แนะนําในคูมือรถยนต

e. บิดกุญแจไปที่ตําแหนง OFF และถอดสายไฟไทมมิ่งไลทออกจากเครื่องยนต
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การใชงานไทมมิง่ไลท

คําเตือน : หามยืน่มือ, ไทมมิง่ไลท หรือสายไฟเขาใกลเครือ่งยนตขณะติดเครือ่ง 
และหามสูบบุหรีข่ณะใชงานไทมมิง่ไลท



 ใหปฏิบัติตามคูมือรถยนตอยางเครงครัดเกี่ยวกับการตรวจสอบองศาจุดระเบิดซึ่งจะแตกตางกันไปในรถแตละรุน

NOTE : สําหรับรถยนตที่มาพรอมกับกลองควบคุมอิเล็กทรอนิคส จะไมสามารถปรับตั้งองศาการจุดระเบิดได

 ตอสายไฟใหครบตามหัวขอ การเชื่อมตอไทมมิ่งไลท

 เลือกโหมดจุดระเบิดใหถูกตอง (2 จังหวะหรือ 4 จังหวะ)

 ถาระบบจุดระเบิดเปนแบบจานจาย ใหตรวจสอบและปรับตั้งมุมดแวล กอนที่จะทําการวัดองศาการจุดระเบิด

a. สตารทเครื่องยนตจนกระทั่งถึงอุณหภูมิการทํางานปกติ

 ไฟซีนอนจะกระพริบเมื่อมีการตอสายไฟเลี้ยงและสายสัญญาณอยางสมบูรณ

 กดปุมเลือกระบบจุดระเบิด (2 จังหวะหรือ 4 จังหวะ) หลังจากนั้นระบบจุดระเบิดที่เลือกไว จะปรากฏคาง

 กดปุมฟงกชั่น (F) เพื่อเลือกโหมด voltage/rpm และสถานะ RPM จะแสดง พรอมกันนั้นก็จะโชวความเร็วรอบในการหมุน

 ของเครื่องยนตที่หนาจอ LCD

b. ปรับมุมการยิงไฟซีนอนเพื่อใหเหมาะสม

c. เริ่มปรับตั้งองศาจุดระเบิดโดยใชวิธีที่แนะนําในคูมือรถยนต และคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก

d. กดปุมปดแสงแฟลช

e. บิดกุญแจรถยนตไปที่ตําแหนง OFF และถอดสายไฟไทมมิ่งไลทออกจากเครื่องยนต

f. ถาหากมีการถอดทอสุญญากาศจานจาย ใหตอกลับคืนใหเรียบรอย

การชดเชยองศาการจุดระเบิด (Advance/Retard) อยางเหมาะสมจะชวยใหการจุดระเบิดมีประสิทธิภาพ การชดเชยองศาการจุดระเบิด 

ประกอบไปดวยการชดเชยเชิงกล, การชดเชยแบบใชแวคคั่ม, การชดเชยโดยใชระบบอิเล็กทรอนิคส ซึ่งขึ้นอยูกับรถยนตแตละรุน 

รถยนตแตละรุนอาจจะมีการชดเชยโดยอาศัยระบบมากกวา 1 ระบบ

   NOTE: การตรวจสอบองศาการจุดระเบิดที่มีการชดเชยจะเปลี่ยนแปลงไปตามรุนของรถยนต 

   ยอหนาตอไปนี้เปนการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดองศาการจุดระเบิดโดยรวม ไมวาจะเปนการชดเชยแบบใชแรงเหวี่ยงหรือใชแวคคั่ม 

   กอนการตรวจสอบทุกครั้งจะตองมีการปรับตั้งมุมดแวลอยางถูกตองและใหศึกษาการปรับตั้งและตรวจสอบองศาการจุดระเบิด

   โดยอาศัยคูมือรถยนตเปนหลัก

 ตอสายไฟใหครบตามหัวขอ การเชื่อมตอไทมมิ่งไลท

a. สองไฟเพื่อหาจุดมารคตําแหนงองศาการจุดระเบิด หลังจากนั้นใหนําคาดังกลาวไปเทียบกับคามาตรฐานที่ผูผลิตไดกําหนดไว

b. เพิ่มรอบเครื่องยนตไปยังความเร็วรอบที่ตองการตรวจสอบ

c. กดปุมฟงกชั่น (F) เพื่อเลือก Advance Mode หลังจากนั้นหนาจอ LCD จะแสดงวาเปน 0 องศา พรอมกันนั้น 

   ก็จะแสดงรอบเครื่องยนต ณ ขณะนั้น

d. กดปุมเพิ่มองศา (Cylinder/Advance Increment) เพื่อเล็งใหไฟกระพริบใหตรงตามตําแหนงการจุดระเบิดกอนหนา 

   หรือคาที่ผูผลิตรถยนตไดกําหนดไว

e. บิดกุญแจ OFF และถอดสายไฟไทมมิ่งไลท

การเช็คองศาจุดระเบิดเบื้องตน (ใชสัญญาณการจุดระเบิดของสูบ 1)

การตรวจสอบองศาการจุดระเบิดทีม่ีการชดเชย (Advance/Retard)

ระบบทีม่ีการชดเชยแบบใชแรงเหวีย่ง
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การใชงานไทมมิง่ไลท



 ตอสายไฟใหครบตามหัวขอ การเชื่อมตอไทมมิ่งไลท

 ปรับตั้งองศาการจุดระเบิดของรอบเดินเบาใหถูกตอง

NOTE: ตองมีการใชปมแวคคั่มที่มีเกจสามารถอานคาแรงดันได เพื่อตรวจสอบการชดเชยองศาการจุดระเบิด

a. ขณะที่เครื่องยนตยังดับ ถอดสายแวคคั่มจานจาย และอุดสายแวคคั่มเอาไว

b. ตอสายปมแวคคั่มเขากับทออากาศของจานจาย

c. สตารทเครื่องยนตจนกระทั่งถึงอุณหภูมิการทํางานปกติ

d. กดปุมฟงกชั่น (F) เพื่อเลือก Advance Mode หลังจากนั้นหนาจอ LCD จะแสดงวาเปน 0 องศา พรอมกันนั้น 

   ก็จะแสดงรอบเครื่องยนต ณ ขณะนั้น

e. สองไฟเพื่อหาจุดมารคตําแหนงองศาการจุดระเบิด หลังจากนั้นใหนําคาดังกลาวไปเทียบกับคามาตรฐานที่ผูผลิตไดกําหนดไว

f. เปดปมแวคคั่มเพื่อสรางสุญญากาศใหจานจาย

g. กดปุมเพิ่มองศา (Cylinder/Advance Increment) เพื่อเล็งใหไฟกระพริบใหตรงตามตําแหนงการจุดระเบิดกอนหนา 

   หรือคาที่ผูผลิตรถยนตไดกําหนดไว

h. บิดกุญแจ OFF และถอดสายไฟไทมมิ่งไลท ตอสายแวคคั่มเขากับจานจายใหเรียบรอย

ระบบทีม่ีการชดเชยแบบใชแวคคัม่

สามารถตรวจสอบวิธีการเช็คองศาจุดระเบิดไดจากคูมือการใชรถ สําหรับรถยนตบางรุนจําเปนตองปรับไทมมิ่งไลทในโหมด Advance 

ใหเปนศูนยกอน จึงจะสามารถเริ่มวัดคาองศาการจุดระเบิดจากการสองไฟกระพริบได

ระบบทีม่ีการชดเชยแบบอิเล็กทรอนิคส

ใหปฏิบัติตามคูมือรถยนตเกี่ยวกับการปรับตั้งองศาจุดระเบิดโดยเครงครัด และคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก 

หามปรับตั้งองศาการจุดระเบิดในคาที่นอกเหนือจากคาที่ผูผลิตรถยนตกําหนดไว

การปรับตั้งองศาการจุดระเบิด
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การใชงานไทมมิง่ไลท



ปญหาทีอ่าจจะเกิดขึ้น
NOTE:  ถาไทมมิ่งไลทไมสามารถอานคาได หรือคาที่ไดมีความแปรปรวน ใหทําการรีเซ็ท โดยถอดขั้วแบตของไทมมิ่งไลท 

          และเชื่อมตอใหมหากไทมมิ่งไลทไมตอบสนอง ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

a. ตรวจสอบวาหัวคีบแบตเตอรี่แนนหนา และไมหลุดจากขั้ว

b. ตรวจสอบวามีการคีบสายไฟเลี้ยงอยางถูกตอง (สีแดงเขาขั้วบวก สีดําเขาขั้วลบ)

c. ตรวจสอบวาหัวคีบสายดักสัญญาณไมสกปรก ถาหากวาสกปรกใหทําความสะอาดหัวคีบ (อางอิง บทที่ 3)

d. ตรวจสอบวาหัวคีบสายดักสัญญาณถูกตอเขากับสายหัวเทียนสูบ 1

e. ตรวจสอบวาหัวเทียนของสูบ 1 ใชงานไดดี

   ลองคีบสายดักสัญญาณเขากับหัวเทียนของหระบอกสูบอื่นๆ

   ถาหากวาไฟซีนอนกระพริบ (หลังจากคีบสัญญาณที่สูบอื่นๆ) ใหทําการแกไขหัวเทียนสูบหนึ่งกอนทําการวัดคา
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การแกไขปญหาและการบํารุงรักษา

การทําความสะอาดหัวคีบดักสัญญาณ
ฝุนหรือคราบจารบีที่เปอนหัวคีบดักสัญญาณมีผลทําใหไทมมิ่งไลทอานคาผิดพลาดควรทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอดวย

การเช็ดเบาๆ ดวยผานุม

เปลีย่นตัวนําของหัวคีบสัญญาณ
หัวคีมดักสัญญาณจะมีตัวนําสัญญาณขนาดเล็กที่สามารถอดออกได ถาหากวาตัวนําสัญญาณชํารุดหรือไดรับความเสียหาย 

สามารถสั่งซื้อตัวนําไดจากศูนยบริการโดยตรง

Cleaning the Inductive Pickup Clip

ทําความสะอาด
หนาคอนแทค
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