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คูมือการใชงาน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานไดตัดสินใจซื้อแฮ็กโกะ  FG-101 Soldering Tester  

 โปรดอานคูมือการใชงานฉบบันี้กอนการใชงานแฮ็กโกะ FG-101 ใหเก็บคูมือฉบับนีไ้วในที่สะดวก

ตอการคนหาสําหรับการใชอางอิง 

Instruction Manual 

SOLDERING TESTER 

1.  รายการชิ้นสวนในหนึ่งกลอง 
โปรดตรวจเช็คเพื่อใหแนใจวารายการทั้งหมดที่แจงไวดังขางลางน้ี 
ไดบรรจุไวในบรรจุภัณฑ 

หมายเหตุ : 
Multi-adapter และ European adapter อาจจะไมไดบรรจุไว 
ซึ่งขึ้นอยูกับแบบการเช่ือมตอทางไฟฟาที่ใชในประเทศของทาน 

* LCD และ protection plate มีแผนฟลมปดปองกันอยู 

  ขอควรระวัง 
• แฮ็กโกะ FG-101 ไมสามารถใชงานกับหัวแรงบัดกรีที่ไมไดตอสายดิน 

• แฮ็กโกะ FG-101 ตอลงดินโดยการเสียบเขากับเตารับทีต่อสายดิน (3 รู) 
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2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

3.  การแจงเตือนเรื่องความปลอดภัย 

ขอควรระวัง ! 
• เมื่อทําการวัดอุณหภูมิของปลายหวัแรงบัดกรีหรือของ nozzle อุปกรณถอดบัดกรี  ขอใหระมัดระวังอยางมาก 

กับอุณหภูมิของปลายหัวแรง หรือ nozzle  ที่อาจจะสูง  200  ถึง  450 °C  (392 ถึง 842 °F)   การจัดการที ่

• ถอด power cord กอน ข้ันตอนการบริการ/บํารุงรักษา ความบกพรองในการปฏิบัติอาจเปนผลใหถกูไฟฟาดูด 

ชื่อรุน 
อุณหภูมิ 

แฮ็กโกะ FG-101 
ความละเอียด 
ชวงระยะการวดั 
ความแมนยํา 

เซนเซอร เทอรโมคัพเปลแบบ K(CA) 
ความละเอียด แรงดนั 

ไฟฟา ชวงระยะการวดั ถึง 
ความแมนยํา ของคาที่อาน 
ความละเอียด ความ 

ตานทาน ชวงระยะการวดั 
ความแมนยํา ของคาที่อาน 

ถึง 

การแสดง 
ผล 

อางถึง ฟงกชัน 

การกินกําลังไฟ 

ขนาด 

น้ําหนัก 
อุณหภูมิรอบขาง / 
ชวงระยะความชืน้ 

สภาพแวดลอม 

200(ก) x 50(ส) x 120(ย) มม. / 
7.9(ก) x 2.0(ส) x 4.7(ย) นิ้ว 
1 กก. 

(ปราศจากการกล่ันตัว) 
อัตรามลพิษการใชงานระดับ 2 
(เปนไปตาม IEC/UL61010-1) 

ประมาทเลินเลอเกี่ยวกับช้ินสวนที่รอนนี้อาจเปนผลใหถกูไฟลวกหรือไฟไหม 

4.  การใชงาน 

*1 อุณหภูมิเซ็นเซอร (191-212) สามารถใชงานเพียงวัดอุณหภูมิที่ตํ่ากวา 
    500°C (932°F)  เมื่อวัดอุณหภูมิที่สูงกวาใหใช  probe  วัดอุณหภูมิที ่
    กําหนด (ดู “5. อุปกรณเสริมและอะไหล”) 
*2 สัญญาณแจงเตือน over range เกิดข้ึนระหวางการวัดอุณหภูมิเมื่อเซน- 
    เซอรวัดอุณหภูมิไมไดถูกติดต้ังกับระหวางการวัดแรงดันไฟฟาและความ 
    ตานทานเมื่อปลายหัวแรงไมไดสัมผัสกับ conduction plate 
*3 เมื่อเซนเซอร burn out สัญลักษณการแจงเตือนเหมือนกับ Over Range 
    ก็จะแสดงข้ึนเหมือนกัน   ถาหากสัญญาณแจงเตือนนี้เกิดข้ึนใหเปลี่ยน 
    เซนเซอร 

1.  ติดต้ังเซนเซอร 
• กด slide button เพื่อเล่ือน slide pin ลงมาใกลกับดาน terminal 
• ขณะที่เล่ือน slide pin คางอยู ใหติดต้ังเซนเซอรกับ slide pin 

และ teminals 
• ใสข้ัวสวมสีแดงของเซนเซอรเขากับ terminal สีแดง และข้ัวสวม 

สีน้ําเงินเขากบั terminal สีน้ําเงิน 
2.  เสียบ power cord เขากบัทางออกที่ดานหลังของตัวเคร่ือง และทํา 
     การเปด power switch 
• ตองแนใจวาไดเสียบ power plug เขากับทางออก (3 รู) ที่ตอลงดิน 

หมายเหตุ : 
ใชปลายหวัแรงที่เคลือบดวยลวดบัดกรีที่ใหมสด เมื่อดําเนินการ 
การวัดเพื่อใหมั่นใจการสัมผัสระหวางเซนเซอรวัดอุณหภูมิ หรือ 
conduction plate กับปลายหัวแรง 

 ขอควรระวัง ! 
จับตองเซนเซอรดวยความระมัดระวังการ 
จับตองท่ีรุนแรงอาจทําใหสายเซนเซอร CA 
ขาดไดดวยเหตุที่มันบางมากมีเสนผาศูนย 
กลางเพียง 0.2 มม. 

(ระหวาง 300 ถึง 600°C)/ 
(ระหวาง 572 ถึง 1112°F) 

(อื่นๆ ที่สูงกวา) 

หมายเหตุ : 
*รายละเอียดทางเทคนิคอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมตองมีการแจงใหทราบลวงหนา 
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(1)  การวัดอุณหภูมิปลายหัวแรง 
1.  กดปุม  SELECT  เพื่อทําให mode indicator 
     lamp ของ “TEMP” ติดสวาง 
2.  วางปลายหัวแรงทีเ่คลือบดวยลวดตะกั่วที่ใหมสด 
     บน measuring point (อางถงึรูปทางดานขวา) 

• อยาทาํใหปลายหัวแรงสัมผัสเขากับช้ินสวนที่เปนเรซนิรวมถึง terminals และ slide pin ของเคร่ืองวดั 
• Measuring point ของเซนเซอรลดคุณภาพลงตามปกติเมื่อเวลาผานไปจากผลของกิจกรรมการวดัซ้ําๆ ขอ 

• ถาหาก terminals ปนเปอนไปดวยฟลักบัดกรี ใหเช็คทาํความสะอาดดวยแอลกอฮอล หามใชทินเนอร หรือ 
แนะนาํวาตามแนวทางเซนเซอรควรถูกเปลี่ยนทกุ 50 คร้ังของการวัดเพื่อใหมัน่ใจถึงความเที่ยงตรงของการวัด 

ขอควรระวัง ! 

เบนซินในการทําความสะอาด 
• ใหอานคาที่ไดเมื่ออุณหภูมิคงที่แลว 

■ ฟงกชัน MAX HOLD 
เมื่อทําการกดปุม              คําวา “MAX HOLD” ถูกแสดงข้ึนที่ดานลางขวาของจอ LCD นานตราบเทาที่คําวา 
            ยังปรากฏ  อุณหภูมิสูงสุดก็จะยังคงแสดงอยู 
  การใชงาน 
ปุม              นี้มีฟงกชนัเพิม่อีก 2 ฟงกชนั :  ฟงกชันอุณหภูมิสูงสุดลาสุดเม่ือทําการกดปุมอยางเร็วกับการยกเลิก 
ฟงกชัน  MAX HOLD  เมื่อทาํการกดปุมนานกวา 

• การกดปุม             นอยกวา 1 วนิาทีพรอมดวย 
     คําวา MAX HOLD แสดงอยู อุณหภูมสูิงสุดได 
     รับการปรับปรุงใหทนัสมัย โปรดดูรูปทางดาน 
     ขวามือ 

• พรอมกับคําวา “MAX HOLD” แสดงอยู การกด 
     ปุมนานกวา 1 วนิาทีเทากับยกเลิกฟงกชัน MAX 
     HOLD โปรดดูรูปทางดานขวามือ 

กดนอยกวา 1 วินาท ี

กดปุม             
1 วินาทหีรือนานกวานั้น 

กดปุม             
นอยกวา 1 วนิาท ี

อุณหภูมิสูงสดุไดรับการ 
ปรับปรุงเปนคาลาสุด 

คําวา “MAX HOLD” 
ไดหายไปแสดงวา 
ฟงกชันไดถูกยกเลิก 

หมายเหตุ : 
• การปดเคร่ืองเปนการยกเลิกฟงกชัน MAX HOLD 
    ไปดวย 
• ฟงกชัน MAX HOLD สามารถใชไดเพียงระหวาง 
    การวัดอุณหภูมิ 



(2)  การวัดความตางศักยระหวางปลายหัวแรงกับดิน 
1.  เสียบ power cord ของหวัแรงบัดกรีที่จะทดสอบเขาใน 
     เตารับบนเคร่ือง HAKKO FG-101 
2.  คอยจนกระทั่งปลายหัวแรงมีอุณหภูมถิึงจุดที่ต้ัง  ถา 
     หากหัวแรงบัดกรีเปนรุนที่ปรับอุณหภูมิปลายหัวแรงได 

4 

     ใหต้ังอุณหภูมิไวที่คาสูงสุด 
3.  กดปุม SELECT เพื่อทาํให mode indicator lamp 
     ของ “mV” ติดสวาง 
4.  กดปุม             (อางถงึ “ฟงกชัน AUTO ZERO” 
5.  ทําความสะอาดปลายหวัแรงและเคลือบมันดวยลวด 
     บัดกรีที่ใหมสด 
6.  วางหยดลวดบัดกรีเล็กๆ ที่จุดกึง่กลางของ conduction 
     plate และใหความรอนมนัจนกระทัง่ลวดบดกรีหลอม 
     เหลวหมด 
7.  อานคาที่ไดเมื่อคาที่แสดงคงที่แลว 

หมายเหตุ : 
เมื่อใชปลายหวัแรงขนาดเล็ก ลวดบัดกรีอาจจะไมหลอม 
เหลวบน  conduction plate  ถาหากเกิดลักษณะนี้ให 
เปล่ียน conduction plate ดวย conduction wire หาม 
ใช conduction wire กับปลายหวัแรงขนาดใหญ 

หมายเหตุ : 
• เคร่ืองทดสอบอาจใหคาทางตัวเลขโดยปราศจาก 
การแจงสัญญาณเตือน over range ระหวางการ 
วัดแรงดันไฟฟา เมื่อปลายหวัแรงไมไดสัมผัสกับ 
conduction plate ส่ิงนี้ไมไดหมายความวาเคร่ือง 
ทดสอบมีขอบกพรอง 

การเปลี่ยน 
ถอดสกูร 2 ตัว ซึ่งยึด conduction plate ภายหลัง 
จากถอด conduction plate ใหยึด conduction 
wire ดวยสกูรชุดเดียวกันในที่ของ conduction 
plate 

(3)  การวัดความตานทานระหวางปลายหัวแรงกับดิน 
กดปุม SELECT เพื่อทาํให mode indicator lamp ของ “OHM” ติดสวาง โดยการใชข้ันตอนเหมือนกับเม่ือทํา 
การวัดความตางศักยระหวางปลายหัวแรงกับดิน ทําการวัดความตานทานภายหลังการกดปุม 

• ตองแนใจวาไดเสียบปล๊ัก power cord ของเคร่ืองวัดเขากับ bipolar grounded outlet ระหวางการวัดแรงดัน 
     ไฟฟาหรือความตานทาน 
• ถาหากแรงดันไฟฟาหรือความตานทานทีว่ดัอยูนอกเหนอืชวงทีก่ําหนดไว ใหตรวจสอบปลายหวัแรงหรือสกูร 

ขอควรระวัง ! 

ที่จับยึดวาหลวมหรือไมและทําการวัดซ้ํา 

■ ฟงกชัน AUTO ZERO 
• แรงดันไฟฟาและความตานทานตองทาํการวัดตามลําดับ modes 
• เมื่อไดกดปุม               จะเหน็การทํารายการนับของ 0.0.0         0.0        0.  รอจนกระทั่งจอแสดงกลับสู 
   สถานะปกต ิ
• การไดรับคาที่ถูกตองโดยฟงกชัน AUTO ZERO ทําใหปลอดภัยตอหนวยความจําและไมสูญหายเมื่อปด 
   เคร่ืองวัด 
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●  Ground terminal (GND) 
เมื่อมีการใชชนิดของหวัแรงบัดกรีที่ลงดินดวย alligator clip โดยหนีบ clip เขากับข้ัว GND 

●  การบํารุงรักษาและการสอบเทียบ 
• เมื่อทําการเปล่ียน conduction plate ใหถอดเซ็ทสกูรออก 
• อายุของตัวเซนเซอรวัดอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงข้ึนกับอุณหภูมิที่การวัดไดกระทํา ชนิดของลวดบัดกรีและ 
    ฟลักที่ใช โดยปกติตัวเซนเซอรอุณหภูมิสามารถใชวดัได 50 คร้ัง ใหเปล่ียนเซนเซอรทันทีเม่ือจุดแตะวัดเกิด 
    สึกข้ึน 
• แฮ็กโกะสามารถใหบริการการสอบเทียบเคร่ืองวัดที่คิดคาบริการตามที่ผูแทนจาํหนายกาํหนด โปรดติดตอ 
    ผูแทนจําหนายของทานเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม 

5.  รายการชิ้นสวน 

อุปกรณเสรมิ 

*4 ถอดเซนเซอรตัวมาตรฐาน   ติดต้ัง connector สีแดงของ 
อุปกรณเสริมนี้เขากับขั้วสีแดงของแฮ็กโกะ FG-101  และ 
connector สีน้ําเงินเขากับขั้วสีน้ําเงิน  เสียบใสสวนบนของ 
probe  ลงในลวดบัดกรีเพื่อทําการวัดอุณหภูมิ 
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