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คู่มือการใช้งาน 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ตดัสินใจซื้อแฮ็กโกะ  FG-100B Thermometer  
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FG-100B 
ให้เก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่สะดวกต่อการค้นหาส าหรับการอ้างอิง 

Instruction Manual 

THERMOMETER 

1.  รายการชิ้นส่วนในหนึ่งกล่อง และชื่อชิ้นส่วนต่างๆ 

โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมดที่แจ้งไวด้ังข้างล่างนี้ได้บรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ 
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1.  รายการชิ้นส่วนในหนึ่งกล่อง และชื่อชิ้นส่วนต่างๆ 
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จอแสดงผล 

* 1 สัญลักษณ์เตือนนี้แจ้งการขาดของเซนเซอร์ หากสัญญาณเตือนนี้เกิดขึ้น ให้ท าการเปลี่ยนเซนเซอร์ 
* 2 เมื่อ        ปรากฏข้ึน ต้องแน่ใจว่าได้ท าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ความบกพร่องในทางปฏิบัติอาจท าให้ผล 
     การวัดไม่ถูกต้อง 
* 3 เมื่อท าการกดปุ่ม          กับ          ค้างไว้สักครู่ จ านวนนับนี้จะถูกรีเซ็ท 

2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

แบบ 
ชื่อรุ่น 
ความละเอียดของการวัด 

ช่วงของการวัดอุณหภูมิ 

เซนเซอร์ท่ีใช้วัด 

ความแม่นย าของการวัด 

แหล่งพลังงานที่ใช้ 
ขนาดภายนอก 
น  าหนัก 
อุณหภูมิแวดล้อม /  
ช่วงความชื น 
สภาพแวดล้อมในการ 
ท างาน 

องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต ์

เทอร์โมคัพเปิล แบบ K (CA) 

(ระหว่าง 300 กับ 600°C) (ระหว่าง 572 กับ 1112°F) 
(นอกเหนือจากข้างบน) (นอกเหนือจากข้างบน) 

แบตเตอรี่แห้ง 006P 9V (ขอแนะน าแบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์) 
68 (ก) x 140 (ส) x 38 (ย) มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่น) 

125 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) 

0 - 40 °C, ความชื้นสัมพัทธ์ 20 - 90% โดยไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ า 

อัตรามลพิษการใช้งานระดับ 2 (เป็นไปตาม IEC/UL61010-1) 

* 1 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (191-212) สามารถใช้วัดเฉพาะอุณหภูมิที่อยู่ต่ ากวา่ 500°C (932°F) เพื่อวัด 
     อุณหภูมิที่สูงกว่านี้ ให้ใช้ temperature probe (อ่านบทที่ “6. อะไหล่และอุปกรณ์เสริม”) 
      รายละเอียดทางเทคนิคนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



3.  การแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัย 

ข้อควรระวัง ! 
เม่ือใช้งานเทอร์โมมิเตอร์นี้เพื่อวัดอุณหภูมิของปลายหัวแร้งบัดกรีหรือหวัเป่าลมร้อนถอดบัดกรี  ขอให้ 
ระมัดระวังอย่างมากกับอุณหภูมิของปลายหัวแร้งหรือหัวเป่าลมร้อนที่อาจจะสูง  200  ถึง  450°C  (392 
ถึง 842°F) 
การจัดการที่ประมาทเลินเล่อเกี่ยวกับช้ินส่วนที่รอ้นนี้  อาจเป็นผลให้ถูกไฟลวกหรือไฟไหม้ 

4.  การใช้งาน 
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ข้อควรระวัง ! 
จับตัวเซนเซอร์ด้วยความระมัดระวัง การจับโดยพลั้งเผลออาจท าให้สาย CA ของเซนเซอร์ขาดได้  
เนื่องจากมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 0.2 มม. 

1. เปิดฝาครอบแบตเตอรี่แล้วใส่แบตเตอรี่ในทิศทางที่ถูกต้อง 
2. ติดตั้งเซนเซอร์ 

3. เปิดเครื่องให้ท างาน เม่ืออุณหภูมิห้องปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD แสดงว่าเทอร์โมมิเตอร์พร้อมแล้ว 
    ส าหรับท าการวดั 

1) กดปุ่ม push button 
    เลื่อน slide pin ลงมา 
    ทาง terminal side 

2) ขยับ slide pin ลงมา 
    ระหว่างที่ท าการ  
    ติดตั้งเซนเซอร์ 

3) Terminals สีแดงและสีน้ าเงิน 
    จับคู่ขั้วสีเซนเซอร์ให้ตรงกันกับ terminals 



4. เคลือบปลายหัวแร้งบัดกรีด้วยลวดบัดกรี และแตะปลายเข้ากับ measuring point 

หมายเหตุ : 

 การกด power button เป็นช่วงเวลาสั้นๆ อาจกอ่ให้เกิดข้อผิดพลาดท าให้เครื่องเปิดการท างานขึ้น ใน
กรณีเช่นนี้ให้กดปุ่มอีกครั้งให้มีช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น 

 เครื่องไม่สามารถปิดตัวเองลงได้จนกวา่ทุกสว่นของบนหน้าจอแสดงผลได้ปรากฏขึ้นแล้วภายหลงัจาก
ที่เครื่องถูกเปิดขึ้นให้ท างาน 
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ข้อควรระวัง ! 
 อย่าน าปลายหัวแร้งที่รอ้นสัมผัสกับตัวพลาสตกิ, slide pin และ terminals ของเทอร์โมมิเตอร์  การ 
     กระท าเช่นนี้อาจท าให้อุปกรณ์เสียหาย 
 Measuring point ของเซนเซอร์เสื่อมสภาพลงตามปกติจากผลของการวัดซ้ าๆ จึงขอแนะน าให้เปลี่ยน 
     เซนเซอร์ทุกๆ 50 ครั้งของการวัดเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือแน่ใจถึงความถูกต้องในการวัด 
 หาก terminals ปนเป้ือนด้วยฟลักบัดกรี ให้เช็ดถูท าความสะอาดดว้ยแอลกอฮอล์  ห้ามใช้ทินเนอร์
หรือเบนซินในการท าความสะอาด 

 โปรดอ่านค่าที่วัดได้เม่ืออุณหภูมิคงที่แล้ว 

4.  การใช้งาน 

5.  ฟังก์ชั่นและการใช้งานของแต่ละปุ่ม 

 Auto shut off function 
หากไม่มีการท าการวัดเกิดขึ้นภายใน 3 นาทีภายหลังจากการเปิดเครื่องให้ท างาน  เครื่องจะปิดตัวเองลง
อัตโนมัติ การวัดค่าของอุณหภูมิที่สูงกว่า 100°C (212°F) ภายใน 3 นาที ฟังก์ชัน auto shutoff นี้ก็จะถูก 
รีเซ็ท เพื่อที่จะเปิดเครื่องให้เริ่มท างานใหม่ ให้กด power button อีกครั้ง 
 
 MAX HOLD function 
เม่ือกดปุ่ม          อย่างเร็ว (น้อยกว่า 1 วนิาที) ข้อความ “MAX HOLD” จะถูกแสดงขึ้นที่ด้านลา่งของจอ 
ตราบนานเทา่ที่ข้อความ “MAX HOLD” ปรากฏอยู่  อุณหภูมิสูงสุดที่วดัได้ก็จะยังแสดงผลอยู่ 
ปุ่ม          ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ ดังนี ้



 AUTO HOLD function 
เม่ือท าการกดปุ่ม          อย่างเร็ว ข้อความ “AUTO” จะกระพริบที่ด้านล่างขวาของหนา้จอ LCD ขณะที่
ข้อความ “AUTO” กระพริบ แตะส่วนปลายหัวแร้งเข้ากับเซนเซอร์ ภายหลังการตรวจจับความเสถียรภาพ
ของอุณหภูมิของปลายหัวแร้ง อุณหภูมิค่าเฉลี่ยจะถูกค านวณขึ้น  ภายหลังการค านวณคา่เฉลี่ย ข้อความ 
“AUTO” จะเลิกกระพริบและนิ่งอยู่แล้วผลลัพธ์การค านวณจะถูกแสดงขึ้น 
แต่ละครั้งที่กดปุ่ม          ฟังก์ชั่น AUTO HOLD จะแสดงสลับไปมาระหว่างเปิดและปิด 
AUTO HOLD function ไม่สามารถใช้วัดร่วมกับ temperature probe ดังเช่น hot air 
 
 Temperature sending function 
กดปุ่ม          ไว้นานกวา่ 1 วินาที ข้อมูลอุณหภูมิจะถูกส่งออกโดยอินฟราเรดจากส่วนบนของเทอร์โม 
มิเตอร์ อุณหภูมิที่แสดงจะกระพริบระหว่างท าการส่ง 
Temperature sending function นี้ สามารถส่งข้อความไปเครื่องที่ท าการรับเมื่อค่าที่วัดไดน้ั้นคงที่จึงจะ
สามารถส่งได ้
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5.  ฟังก์ชั่นและการใช้งานของแต่ละปุ่ม 

 เม่ือ “MAX HOLD” แสดงขึ้น การกดปุ่ม          อย่าง
เร็ว (น้อยกว่า 1 วินาที) จะแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุดค่า
ล่าสุด 

 เม่ือ “MAX HOLD” แสดงขึ้น การกดปุ่ม         เป็น
เวลานาน (1 วินาทีหรือมากกว่านัน้) จะเป็นการ
ยกเลิกการใช้งานฟังก์ชั่น MAX HOLD และกลับคืน 

     สู่การแสดงผลปกติ 

กดน้อยกวา่ 
1 วินาท ี

กดปุ่ม 
น้อยกว่า 1 วินาท ี

กดปุ่ม 
มากกว่า 1 วินาท ี

“MAX HOLD” ไม่ปรากฏข้ึนแสดงว่าฟังก์ชั่นนี้
ได้ถูกยกเลิกการใช้ 


