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FOOTWEAR TESTER

คู่มือกำรใช้ งำน
Instruction Manual
ทางบริ ษัทฯ ขอขอบคุณที่ทา่ นได้ ตดั สินใจซื ้ออุปกรณ์แฮ็กโกะ FG-460 Footwear Tester เครื่ องทดสอบแฮ็กโกะ
FG-460 นี ้ใช้ สาหรับวัดสมรรถนะการป้องกันไฟฟ้าสถิตของรองเท้ าเซฟตี ้ขณะที่สวมใส่อยูโ่ ดยผู้ปฏิบตั ิงาน
ผู้ปฏิบตั ิงานเพียงต้ องยืนบน test plate ด้ วยรองเท้ าคูห่ นึง่ กับการกด pad บนเครื่ องทดสอบด้ วยมืออย่างนิ่มนวล
เครื่ องทดสอบจะวัดว่าความต้ านทานอยูใ่ นช่วงที่กาหนดตามมาตรฐาน JIS T8103 หรื อไม่ และถ้ าหากรองเท้ าคูน่ ี ้มี
สภาพดีเครื่ องก็จะแสดงช่วงของความต้ านทานในระยะนัน้
โปรดอ่านคูม่ ือฉบับนี ้ก่อนการใช้ งานแฮ็กโกะ FG-460 นี ้ พร้ อมกับจัดเก็บคูม่ ือนี ้ให้ อยูใ่ นที่สะดวกต่อการค้ นหา
เพื่อการใช้ อ้างอิง
โปรดตรวจเช็คเพื่อให้ แน่ใจว่ารายการทังหมด
้
ดังที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้ได้ บรรจุไว้ ครบในกล่อง

1. รำยกำรและชื่อชิน้ ส่ วนในหนึ่งกล่ อง
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คู่มือกำรใช้ งำนสำหรับภำษำญี่ปุ่น อังกฤษ จีน ผรั่งเศส เยอรมัน และเกำหลี สำมำรถที่จะดำวน์ โหลดจำก
URL, HAKKO Document Portal ดังต่ อไปนี ้
(โปรดทรำบว่ ำบำงภำษำอำจไม่ มีซ่ งึ ขึน้ อยู่กับผลิตภัณฑ์ )

https://doc.hakko.com
2. รำยละเอียดทำงเทคนิค
ขนำดไฟ
แรงดันไฟฟ้ำที่ใช้ วัด
ขอบเขตกำรประเมินผล
ด้ ำนสูง
ช่ วงระยะ
กำรวัด (Ω)

ขอบเขตกำรประเมินผล
ด้ ำนต่ำ
กำรประเมินผลกำรเป็ นตัวนำ

กำรประเมินผล
ระดับควำม
เที่ยงตรง

สภำพแวดล้ อมกำรปฏิบัติงำน
ขนำดเครื่อง
นำ้ หนักเครื่อง
เงื่อนไขสิ่งแวดล้ อม
ควำมยำวสำยไฟ
ขนำด (ไม่ รวมสำยไฟ)
นำ้ หนัก (ไม่ รวมสำยไฟ)
แรงดันไฟเอำว์ พุท
* แฮ็กโกะเสนอให้ การบริ การสอบเทียบสาหรับแฮ็กโกะ FG-460
โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดกบตัวแทนจาหน่ายแฮ็กโกะ
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
-2-

3. คำเตือน ข้ อควรระวัง และหมำยเหตุ
คาเตือน ข้ อควรระวัง และหมายเหตุถกู จัดวางไว้ ณ จุดวิกฤตต่างๆ ในคูม่ ือฉบับนี ้ เพือ่ ชี ้ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเอาใจใส่ถึง
เรื่ องที่มีนยั สาคัญ โดยได้ กาหนดคานิยามไว้ ดงั ต่อไปนี ้ :
คาเตือน : ข้ อผิดพลาดที่สอดคล้ องกับ “คาเตือน” อาจเป็ นผลให้ เกิดบาดเจ็บร้ ายแรงหรื อถึงแก่ชีวิต
ข้ อควรระวัง : ข้ อผิดพลาดที่สอดคล้ องกับ “ข้ อควรระวัง” อาจเป็ นผลให้ เกิดบาดเจ็บแก่ผ้ ใู ช้ งาน หรื อความ
เสียหายแก่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
หมายเหตุ : หมายเหตุแสดงถึงขันตอนหรื
้
อจุดที่สาคัญของกระบวนการที่กาลังอธิบายอยู่

คำเตือน





เครื่ องนี ้สามารถใช้ งานได้ โดยเด็กที่มีอายุตงแต่
ั ้ 8 ปี ขึ ้นไป รวมถึงบุคคลที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ ด้ อยความสามารถใน
การเอาใจใส่ หรื อไม่สามารถรับรู้ หรื อขาดประสบการณ์และความรู้ ถ้ าหากว่าเขาได้ รับการดูแลหรื อได้ รับคาแนะนา
การใช้ งานเกี่ยวกับเครื่ องนี ้ในทางที่ปลอดภัยและเข้ าใจถึงอันตรายต่างๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องแล้ ว
เด็กๆ ต้ องไม่เล่นกับเครื่ องนี ้
การทาความสะอาดและการบารุงรักษาเครื่ องต้ องไม่ทาโดยเด็กซึง่ ปราศจากการดูแล

ข้ อควรระวัง











อย่าทาให้ เครื่ องเปี ยกและทาการวัดด้ วยมือที่เปี ยก
อย่าปล่อยให้ เครื่ องนี ้เกิดการกระทบอย่างรุนแรง อย่าได้ ตีหรื อกดอัด pad อย่างแรง
ให้ ปิดสวิทซ์เครื่ องเมื่อไม่มีการใช่งาน หรื อปล่อยเครื่ องทิ ้งไว้ โดยไม่เอาใจใส่
ให้ ถอดสายไฟเครื่ องออกจากเต้ ารับก่อนที่จะไม่ใช้ งานเครื่ องเป็ นเวลานานๆ
ใช้ เฉพาะอะไหล่แท้ ของแฮ็กโกะเท่านัน้
ห้ ามทาการดัดแปลงเครื่ องแฮ็กโกะ FG-460
ให้ ถอดสายไฟเครื่ องโดยการจับที่ตวั ปลัก๊ ไม่ใช่ที่สายไฟ
ถุงเท้ าสันที
้ ่หนาสามารถมีผลกระทบต่อการประเมินค่าการป้องกันไฟฟ้ าสถิต ขอให้ สวมใส่รองเท้ าป้องกันไฟฟ้ าสถิต
ตามที่อธิบายไว้ ในคูม่ ือนี ้ที่ให้ มาพร้ อมกับรองเท้ า
Mounting base ถูกใช้ เมื่อมีการใช้ ขาตังเสริ
้ ม ดังนันขอให้
้
ดแู ลมันเป็ นอย่างดี
ขณะที่ทาการใช้ แฮ็กโกะ FG-460 อย่าได้ ทาอะไรก็ตามที่อาจะเป็ นสาเหตุให้ ตวั เครื่ องเป็ นอันตรายหรื อเกิดความ
เสียหาย
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4. ชื่อชิน้ ส่ วน

*อ้ างถึง “  เกี่ยวกับกำรประเมินผลเอำว์ พทุ
รูใช้ ติดตังส
้ าหรับจับยึดผนัง
ภำยนอก”

รูใช้ ติดตังส
้ าหรับขาเสริ ม

ปลายเท้ าชี ้หันไปตาม
เครื่ องหมาย “UP”

(เท้ าข้ างซ้ าย)

(เท้ าข้ างขวา)

ข้ อควรระวัง
เมื่อวางเท้ าไว้ บน test plate ต้ องแน่ใจว่าปลายเท้ ากาลังชี ้
ตรงไปยังเครื่ องหมาย “UP” บนเส้ นแบ่งกึ่งกลาง
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5. กำรติดตัง้ แรกเริ่ม
หมำยเหตุ :
แฮ็กโกะ FG-460 สามารถติดตังบนโต๊
้
ะ ผนัง หรื อบนขาเสริ ม

1.
2.
3.
4.

กำรติดตัง้ บนผนัง
ติดตัง้ mounting base ตามที่แสดงในผังรวมถึงการใช้ สกรูไม้ หรื อสกรูหวั กลม
วางแฮ็กโกะ FG-460 ไว้ บน mounting base แล้ วจับยึดมันให้ แน่นกับฐานโดยใช้ mounting screws
เสียงปลัก๊ connecting cord จาก test plate และ AC adapter เข้ ารูตามลาดับที่อยูท่ างด้ านซ้ ายของแฮ็กโกะ FG460
เสียบปลัก๊ AC adapter เข้ ากับเต้ ารับที่ผนัง
ข้ อควรระวัง
ให้ ถอดสายไฟเครื่ องออกจากเต้ ารับก่อนที่จะไม่ใช้ งานเครื่ องเป็ นเวลานานๆ
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6. กำรใช้ งำน
ข้ อควรระวัง
ระหว่างการวัด แฮ็กโกะ FG-460 จะส่งกระแสไฟฟ้ าปริ มาณเพียงเล็กน้ อยมากผ่านร่างกายของคนที่ถกู วัด บุคคลใดที่มี
หัวใจไม่แข็งแรงหรื อใช้ เครื่ องกระตุ้นหัวใจไม่ควรใช้ แฮ็กโกะ FG-460
1.
2.
3.
4.

กำรวัด
เปิ ดสวิทซ์เครื่ องไปที่ ON ชุด LEDs สาหรับ pass range set จะติดสว่างขึ ้น
ใส่รองเท้ าที่ป้องกันไฟฟ้ าสถิตและยืนบน test plate ขอให้ ระมัดระวังอย่าได้ สบั สนระหว่างรองเท้ าข้ างซ้ ายกับข้ าง
ขวา
ให้ กด pad ของเครื่ องแฮ็กโกะ FG-460 ด้ วย 3 นิ ้วอย่างนิ่มนวล
เท้ าข้ างซ้ ายจะถูกวัดก่อนแล้ วตามด้ วยข้ างขวา

ข้ อควรระวัง
การวัดของเท้ าข้ างซ้ ายจะเริ่ มจากกึ่งกลางของ pass range หรื อต่าลงมา 1 ขันจากกึ
้
่งกลาง
(ถ้ าหากว่าช่วงระยะจานวน LED เป็ นคู)่
ตัวอย่ ำง) ถ้ า pass range คือ 0.1MΩ ≤ R ≤ 1000 MΩ การวัดจะเริ่ มต้ นจาก 10MΩ ≤ R ≤ MΩ
ข้ อควรระวัง
การวัดของเท้ าข้ างขวาจะเริ่ มจากช่วงการใช้ สาหรับการวัดของเท้ าซ้ าย
การทาแบบนี ้จะลดเวลาการวัดลงเพราะถ้ าหากว่าไม่มีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับรองเท้ าการขยับในช่วงจะมีน้อยสุด
5. การประเมินผลลัพธ์ จะถูกแสดงขึ ้น
ข้ อควรระวัง
ถ้ าหากว่าท่านถอดมือออกจาก pad ก่อนที่การวัดจะเสร็ จสมบูรณ์ บัสเซอร์ จะดังขึ ้น 3 ครัง้ และการประเมินค่าผลลัพธ์
จะไม่แสดงขึ ้น ให้ ทาการวัดอีกครัง้
6. ภายหลังจากการตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์ ให้ ทา่ นถอนมือออกจาก pad และก้ าวออกจาก test plate
ข้ อควรระวัง
ถ้ าหากท่านขยับเท้ าขณะที่ยืนอยูบ่ น test plate หรื อนิ ้วมือบน pad มีการสัมผัสไม่เต็มที่อาจเป็ นเหตุให้ การประเมินผล
ไม่ถกู ต้ อง ระหว่างการวัดให้ ยืนนิ่งอยูบ่ น test plate และกด pad อย่างมัน่ คงด้ วย 3 นิ ้ว
* ถึงมาตรแม้ นว่าแฮ็กโกะ FG-460 จะสามารถใช้ งานได้ โดยปราศจากการต่อสายดินขึ ้นอยูก่ บั สภาพของ ground
terminal ที่อยูท่ างด้ านซ้ ายของแฮ็กโกะ FG-460 (อ้ างอิงถึงบทที่ “4. ชื่อชิ ้นส่วน” สาหรับตาแหน่งของ terminal) ที่
สามารถต่อสายลงดิน
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6. กำรใช้ งำน
เมื่อ PASS LED ติดสว่ ำง
มันแสดงว่าความต้ านทานของรองเท้ าป้องกันไฟฟ้ าสถิตและบุคคลที่สวมใส่อยูน่ นอยู
ั ้ ใ่ น set range ช่วงระยะความ
ต้ านทานของรองเท้ า ณ เวลานันถู
้ กแสดงขึ ้นโดย LED lamps ดังนัน้ แสดงถึงคุณสมบัติของรองเท้ าป้องกันไฟฟ้ าสถิตคู่
นี ้ว่าสามารถถูกตรวจเช็คได้
เมื่อ FAIL LED ติดสว่ ำง
มันแสดงว่าความต้ านทานของรองเท้ าป้องกันไฟฟ้ าสถิต และบุคคลที่สวมใส่นนอยู
ั ้ น่ อก set range ให้ ค้นหาสาเหตุ
และทาการแก้ ไขรวมถึงการเปลีย่ นรองเท้ าป้องกันไฟฟ้ าสถิต เป็ นต้ น
 ถ้ ำหำกค่ ำที่วัดได้ อยู่ต่ำกว่ ำขอบเขตทำงด้ ำนต่ำ
ตัวอย่าง) พื ้นรองเท้ าเกิดการสึกแล้ ว
มีชิ ้นส่วนโลหะติดอยูใ่ ต้ พื ้นรองเท้ า
 ถ้ ำหำกค่ ำที่วัดได้ อยู่สูงกว่ ำขอบเขตทำงด้ ำนสูง
ตัวอย่าง) สวมถุงเท้ าที่หนา
รองเท้ าผิดปกติ, พื ้นรองเท้ าสกปรก เป็ นต้ น
กำรตัง้ ที่หลำกหลำยด้ วย DIP switches
การตังดั
้ งเช่น ขอบเขตการประเมินผลทางด้ านสูงและทางด้ านต่า บัสเซอร์ ประเมินผล เป็ นต้ น สามารถทาได้ โดยการตัง้
DIP switches ที่อยูท่ างด้ านหลังของตัวเครื่ องแฮ็กโกะ FG-460 ให้ ON หรื อ OFF
ข้ อควรระวัง
ณ เวลาที่สง่ ออกจากโรงงาน, สวิทซ์ทงหมดถู
ั้
กตังไว้
้
ที่ OFF
(Pass range คือ 0.1MΩ ≤ R ≤ 100 MΩ)
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6. กำรใช้ งำน
ข้ อควรระวัง
ต้ องแน่ใจว่าได้ ตงสวิ
ั ้ ทซ์เครื่ องไว้ ที่ OFF ก่อนการตัง้ DIP swtich
ตำรำงกำรตัง้ DIP switch
หมำยเลข DIP switch

หัวข้ อกำรตัง้
กำรประเมินผลกำรเป็ น
ตัวนำ
ขอบเขตกำรประเมินผล
ทำงด้ ำนต่ำ

ขอบเขตกำรประเมินผล
ทำงด้ ำนสูง
บัสเซอร์ ประเมินผล
ประเมินผลทำงเอำท์ พุท
ภำยนอก

ฟั งก์ ช่ นั ไม่ สำมำรถทำงำน**

* ถ้ าหากว่าสวิทซ์ 1 และ 2 ทังคู
้ ถ่ กู ตังเป็
้ น ON มันเป็ นไปไม่ได้ ที่จะตังขอบเขตการประเมิ
้
นผลทางด้ านสูง
** ถ้ าหากว่าสวิทซ์ 3 และ 4 ทังคู
้ ถ่ กู ตังเป็
้ น ON หรื อถ้ าหากว่าสวิทซ์ 7 หรื อ 8 ถูกตังเป็
้ น ON เครื่ องก็จะไม่สามารถใช้
งานได้
 JIS T 8103 กำหนดค่ ำมำตรฐำนที่แตกต่ ำงสำหรับรองเท้ ำที่เป็ นสื่อตัวนำ รองเท้ ำป้องกันไฟฟ้ำสถิตแบบ
วัตถุประสงค์ ท่ วั ไป และรองเท้ ำป้องกันไฟฟ้ำสถิตแบบพิเศษ กำรตัง้ pass range ก็ต้องสอดคล้ องตำมแต่
ละชนิดของรองเท้ ำโดยสำมำรถตัง้ ได้ ด้วยกำรเปลี่ยนกำรตัง้ DIP switch
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6. กำรใช้ งำน
เกี่ยวกับกำรประเมินผลทำงเอำว์ พุทภำยนอก
มีขวต่
ั ้ อออกเอาว์พทุ ภายนอกอยูบ่ นทางซ้ ายของเครื่ องแฮ็กโกะ FG-460
การประเมินผลลัพธ์ สามารถนาออกจากขัวต่
้ อนี ้
วงจรภายนอกเป็ นดังแสดงข้ างล่างนี ้ ท่านสามารถตัง้ DIP switch เพื่อส่งผลออกภายนอกเมื่อการประเมินผลลัพธ์ เป็ น
PASS หรื อ FAIL
แสดงภายด้ านข้ าง
ของแฮ็กโกะ FG-460

Output time : ON เป็ นเวลา 1 วินาที
ภายหลังการประเมินผล

ขัว้ +
ขัว้ -

DIP switch 6
OFF : ส่งผลออกภายนอกเมื่อประเมินผลเป็ น PASS
ON : ส่งผลออกภายนอกเมื่อประเมินผลเป็ น FAIL

 ใช้ ขวต่
ั ้ อ 1 กับ 2 สาหรับเชื่อมต่อภายนอก

(อ้ างอิงถึง บทที่ “4. ชื ้อชิ ้นส่วน” เกี่ยวกับขัวที
้ ่ 3)

กล่ องสำหรับต่ อสำยกำรประเมินผลทำงเอำว์ พุทภำยนอก (เงื่อนไขกำรใช้ งำน)
รุ่น
ควำมยำวสำยไฟที่ปลอกสำย
ลวดเส้ นเดี่ยว
ลวดตีเกลียว
สำยไฟที่เหมำะสม
(ไม่ มีปลอก)
ขัว้ ต่ อแบบ
แท่ ง
(มีปลอก)
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6. กำรใช้ งำน
เกี่ยวกับกำรเชื่อมต่ อกับกล่ องสำหรับต่ อสำย
ตัวอย่าง) เมื่อเชื่อมต่อด้ วยสายไฟโดยตรง
1. ใช้ สายไฟขนาดตามที่เหมาะสม
2. ปลอกฉนวนออก 10 มม. จากปลายสายแล้ วบิดเกลียวปลายสาย
เข้ าด้ วยกัน
ข้ อควรระวัง
ถ้ าปลายสายไฟมีการเคลือบบัดกรี ไว้ การเชื่อมต่อที่เหมาะสม
พอดีอาจเป็ นไปไม่ได้
3. ในกล่องสาหรับต่อสายมีรูปล่อยปลายสายไฟ และรูเสียบปลาย
สายไฟ (ดูรูปด้ านขวา) เสียบเครื่ องมือ เช่น ไขควง เป็ นต้ น เข้ าในรู
ปล่อยปลายไฟ (a)
4. เสียบปลายสายไฟที่ปลอกแล้ วเข้ าในรูเสียบปลายสายไฟ (b)
 เมื่อทาการถอดสายไฟ ให้ เสียบเครื่ องมือ เช่น ไขควง เป็ นต้ น เข้ าใน
รูปล่อยปลายสายไฟแล้ วดึงสายไฟออก

7. แนวทำงแก้ ไขปั ญหำ
คำเตือน
ให้ ถอด AC adapter ออกก่อนการให้ บริ การ/ขันตอนการบ
้
ารุงรักษา ความผิดพลาดในทางปฏิบตั ิอาจเป็ นผลให้ ถกู ไฟ
ดูด
เครื่องไม่ ทำงำน
เมื่อเปิ ดสวิทซ์ เครื่อง

ตรวจเช็ค : AC adapter และ/หรื อ connecting cable ไม่ได้ เชื่อมต่อ ?
แก้ ไข : ทาการเชื่อมต่อ

Pass range LEDs
ไม่ ติดสว่ ำง

ตรวจเช็ค : DIP switch ตังถู
้ กต้ องหรื อไม่ ?
แก้ ไข : อ้ างถึงตารางการตัง้ DIP switch และตัง้ DIP switch ON
และ OFF

บัสเซอร์ ดงั ขึน้ 3 ครัง้ และไม่ มี
ผลลัพธ์ กำรประเมินแสดงขึน้

ตรวจเช็ค : ได้ ปล่อยมือที่กด pad รวดเร็ วเกินไปหรื อไม่ ?
แก้ ไข : วางนิ ้วมือของท่านไว้ บน pad จนกระทัง่ ผลลัพธ์ การประเมิน
แสดงขึ ้นว่า PASS หรื อ FAIL

 ถ้ าพบปั ญหานอกเหนือจากที่กล่าวถึงดังข้ างบนหรื อถ้ าปั ญหายังคงปรากฏอยูอ่ ย่างต่อเนื่องถึงแม้ ภายหลังจาก
ดาเนินการแก้ ไขแล้ วก็ตาม ขอให้ ทา่ นติดต่อตัวแทนจากที่ซงึ่ ท่านได้ ซื ้อเครื่ องมา
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8. รำยกำรชิน้ ส่ วน
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