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ขอควรระวังลวงหนาเกี่ยวกับการปองกันไฟฟาสถิต 
 

 อุปกรณนี้ประกอบดวยรูปลักษณจากช้ินสวนพลาสติกทีน่ําไฟฟาสถิตกับการตอลงดินของดามจบั

และเคร่ืองตามมาตรการเพือ่ปองกันอุปกรณที่จะทําการบัดกรีจากผลกระทบของไฟฟาสถิต  ตองแนใจวา

ไดปฏิบัติตามคําแนะนาํดังตอไปนี้ 

 1. ดามจับและช้ินสวนพลาสติกอ่ืนๆ ไมใชฉนวน  ชิ้นสวนเหลานี้เปนตัวนาํขณะทําการเปล่ียน

ชิ้นสวน หรือทําการซอมแซมใหปฏิบัติดวยความระมัดระวังอยางเพยีงพอที่จะไมแตะตองชิ้นสวนไฟฟาดัง 

เชนทีก่ลาวถึงหรือทําใหฉนวนเกิดความเสียหาย (สําหรับหัวแรงบัดกรี, หมายเลข 900M-ESD/900L-ESD 

ใหเล่ือนปลอกหุมข้ัวสายออกเมื่อทาํการวดัความตานทานของไสความรอนหรือทาํการเปล่ียน หลังจากนั้น

ใหเล่ือนปลอกกลับเขาตําแหนงเดิมของมัน) 

 2.  ตองแนใจวาเคร่ืองไดรับการตอสายดินขณะใชงาน 



การปอนคา offset 
เคร่ืองรุน  FM-202  นี้  ถูกต้ังใหอยูใน  Tip ID mode  จากโรงงาน  เพ่ือเปลี่ยนใหอยูใน  Offset values mode  ใหดําเนินการตามขั้นตอน 

หรือ 

กดปุม       และ 
และเปดสวิตซ 
เคร่ือง 

แสดงหมายเลข 
Tip ID กดปุม      หรือ 

ใส  Control 
card 

ใหปดสวิตซ 
เคร่ือง 

กดปุม กดปุม 
แสดงคาอุณหภูมิ 
ที่ต้ังปจจุบัน 

2.  การปอนคา tip offset เขาในเครื่องรุน Fm-202 ทําไดอยางไร ? 

ตอไปนี้  : 

1. 

     ตัวอยาง : หากอุณหภูมิที่วัดไดคือ 410°C และอุณหภูมิที่ต้ังคือ 400°C คาแตกตางระหวางอุณหภูมิคือ –10°C นั่นคือคา offset –10°C 
                     เปนคาที่ตองปอนเขาไป 
     a)  สอด control card เขาในชองใน station เขาใน temperature 
          setting mode ต้ังอุณหภูมิที่ 400°C และกดปุม 
     b)  กดปุม       และคางไวหนึ่งวินาที เขาใน offset data entry mode 
     c)  ปลอยใหปลายหัวแรงมีอุณหภูมิคงท่ีแลว ทําการวัดอุณหภูมิ 

สอด control card ต้ังอุณหภูมิ 
ที่ 400°C 

กดปุม          และคางไวหนึ่งวินาที 

กดปุม        หรือ 

จุดสัมผัสที่ใชวัด 

กดปุม          หนึ่งคร้ัง 

กดปุม        หรือ 

กดปุม          หนึ่งคร้ัง 

กดปุม          หนึ่งคร้ัง 

           ขอควรระวัง 
ระหวางอยูใน offset data entry mode อุณหภูมิของปลายหัวแรงถูก

ควบคุมโดยใชคา offset ที่จัดเก็บไวในเคร่ือง คาสวางที่ปรากฏขึ้นไมมี

ความหมายอะไร 

     d)  ปอนคา offset ระหวางอุณหภูมิปลายหัวแรงกับอุณหภูมิที่ต้ัง 

3.  เมื่อเปลีย่นคา offset ของเครื่องรุน FM-2022 หรือ FM-2023 ใหอางถึงขัน้ตอน 1 หรือ 2 ขางบนนี้ ภายหลัง 
      จากการวดัอุณหภูมิปลายหวัแรงแตละอัน 

หมายเหตุ : 
เม่ือไดต้ังคา offset แลว เคร่ืองรุน FM-2022 หรือ FM-2023 จะสามารถทํางานไดตลอดเวลา 2004.7 

MA01285YU040707 

* แสดงคาดังขางบนน้ี เม่ือ Tip ID คือ 0 



คูมือการใชงาน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานไดตัดสินใจซื้ออุปกรณ รุน FM-2022 parallel remover นี้ โปรดอานคูมือฉบับนี้

กอนการใชงานอุปกรณรุน  FM-2022  นี้  ใหเก็บรักษาคูมือนี้ในที่สะดวกสําหรับการใชอางอิง 

  1.  รายการชิ้นสวนในหนึ่งกลอง  

  2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

  3.  คําเตือน  ขอควรระวัง  และหมายเหตุ 

  4.  ชื่อชิ้นสวน 

  5.  การติดต้ังอุปกรณรุน FM-2022 

  6.  การใชงาน 

  7.  การช้ีบงหมายเลขปลายหัวแรง 

  8.  การบํารุงรักษา 

  9.  แนวทางการแกไขปญหา 

10.  รายการชิ้นสวน 

11.  วงจรไฟฟา 

1 

1 

2 

3 

3 

4 

6 

7 

8 

10 

11 

สารบัญ 

Instruction Manual 

PARALLEL REMOVER 

• อุปกรณรุน  FM-2022  นี้ไมสามารถทํางานไดดวยตัวเอง จําเปนตองใชรวมกับเคร่ืองรุน  FM-202  Soldering Station 

• รายละเอียดขอมูลเฉพาะสามารถศึกษาไดจากคูมือการใชงานเครื่องรุน  FM-202  Soldering Station 

ขอควรระวัง 



1.  รายการชิ้นสวนรวมในหนึ่งกลอง 
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2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

• การใชงานอุปกรณรุนนี ้
      เพ่ือใหทํางานได  อุปกรณรุน  FM-2022  นี้จําเปนตองใชรวมกับเคร่ืองรุน  FM-202  Soldering station 

• อุปกรณรุน  FM-2022  Parallel remover 

การกินกําลังไฟ 140 วัตต (24 โวลท) 

ชวงอุณหภูมิ 200-400 เซลเซียส 

ความตานทานปลายหัวแรงถึงดิน ตํ่ากวา  2  โอหม 

ความตางศักยปลายหัวแรงถึงดิน ตํ่ากวา  2  มิลลิโวลท 

ความยาวคอรด 1.2 ม. 

ความยาวไมรวมคอรด 110 มม. (ไมรวมปลายหัวแรง) 

ความกวางไมรวมคอรด 53 ก. (Parallel remover) 

11 ก. (เฉพาะปลายหัวแรง SOP 25L) 

* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา 



3.  คําเตือน  ขอควรระวัง  และหมายเหตุ 

 - 2 - 

ขอควรระวัง 
เม่ือเปดสวิทซเคร่ือง อุณหภูมิของปลายหัวแรงจะอยูระหวาง 200 กับ 400°C สืบเนื่องจากการจัดการที่ผิดอาจนํามาซ่ึงถูกไฟลวกหรือ

เกิดเพลิงไหม  ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามขอควรระวังลวงหนาตอไปนี้ : 

• อยาสัมผัสปลายหัวแรงหรือสวนท่ีเปนโลหะใกลปลายหัวแรง 

• อยาใชเคร่ืองนี้ใกลกับสารติดไฟ 

• แจงใหบุคลากรอ่ืนๆ ในพื้นที่ทํางานทราบวาเคร่ืองสามารถใหอุณหภูมิที่สูงมาก และควรใหความสนใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได 

• ใหปดสวิตซเคร่ืองขณะพักหรือหลังจากเสร็จส้ินการใชเคร่ือง 

• กอนทําการเปล่ียนช้ินสวนหรือจัดเก็บเคร่ือง ใหทําการปดสวิตซเคร่ืองและปลอยใหเคร่ืองเย็นตัวลงถึงอุณหภูมิหอง 

ขอควรระวัง 
เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับเคร่ืองและสภาพแวดลอมที่ทํางานที่ปลอดภัย ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามขอควรระวังลวงหนาตอ 

ไปน้ิ  : 

• อยาใชเคร่ืองนี้สําหรับงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุเฉพาะไวในคูมือฉบับนี้ 

• อยาต้ังอุณหภูมิปลายหัวแรงสูงเกิน 400C 

• หามเคาะอุปกรณรุน FM-2022 กับโตะทํางาน เพ่ือขจัดเศษตะก่ัวหรือกับวัตถุอื่นๆ ที่ทําใหหัวแรงบัดกรีเกิดการส่ันสะเทือนอยาง

รุนแรง 

• อยาทําการดัดแปลงอุปกรณ 

• ใชเฉพาะอะไหลแทของแฮ็กโกะเทานั้น 

• อยาทําใหอุปกรณเปยกหรือใชงานขณะท่ีมือของทานยังเปยกอยู 

• ทําการถอดปล๊ักอุปกรณรุน  FM-2022  จากกระจุบเคร่ืองโดยจับที่ตัวปล๊ัก  อยาจับดึงที่สายคอรด 

! 

คําเตือน  ขอควรระวัง  และหมายเหตุถกูจัดวาง ณ จุดวิกฤตตางๆ ในคูมือฉบับนี้  เพื่อช้ีใหผูปฏิบัติงานเอาใจใสถึงเร่ือง

ที่มีนยัสําคัญ  โดยไดกําหนดความหมายไวดังตอไปนี้  : 

คําเตือน :  ขอผิดพลาดที่สอดคลองกบั “คําเตือน” อาจเกิดผลลัพธถึงตายหรือไดรับบาดเจ็บรายแรง 

     ขอควรระวงั   :  ขอผิดพลาดที่สอดคลองกับ “ขอควรระวัง” อาจเกดิผลลัพธกับพนักงานถึงไดรับบาดเจ็บ 

   หรือเกิดความเสียหายแกส่ิงที่เกี่ยวของดังสองตัวอยางทีใ่หไวขางลาง 

หมายเหตุ :  “หมายเหตุ” ชี้ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีความสําคัญเพื่อใหดําเนนิการตามที่ไดกําหนดไว 

! 



4.  ชื่อชิ้นสวน 
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1. Connector cord 
รอย  connector cord  ผานรูของ  heat resistant pad 

5.  การติดตั้งอุปกรณรุน  FM-2022 

2. Iron holder 
(อุปกรณเสริม  ชิ้นสวนหมายเลข  FH100-01  หรือ  FH100-02) 

ติด  holder clip  เขากับ  iron holder FH100-01  หรือ  FH100-

02. 

กอนทําการขันสกรู  ตองม่ันใจวาสวนย่ืนสองสวนของ  holder 

clip  ไดสัมผัสลวดเสนบนของ  iron holder 

3.  การตอ 
1.  เสียบปล๊ักของอุปกรณเขากับเคร่ืองรุน  FM-202 

2.  จัดวางอุปกรณรุน  FM-2022  ใน  iron holder 

3.  เสียบปล๊ักของเคร่ืองเขากับแหลงจายไฟ  ตองแนใจวาไดตอ 

     สายดินเคร่ืองแลว 

หมายเหตุ : 
อุปกรณนี้ปองกันการคลายประจุไฟฟาสถิต และตองตอสายลงดิน

เพ่ือความมีประสิทธิภาพเต็มที่ 

หมายเลข 1 

หมายเลข 2 

เม่ือไดยินเสียงปล๊ักดัง “คลิก” 
แสดงวาไดเสียบแนนแลว เตารับ 

ดันปล๊ักเขาลึกสุดเทาที่ทําได 
และใหลองถอดออก โดยไมมี 
การกดล้ินปลดล็อค หากวามัน 
ยังคงอยูในเตารับไดแสดงวา 
แนนเขาท่ีแลว 



การควบคุมและการแสดงผล 
โปรดศึกษาคูมือการใชงานเคร่ืองรุน  FM-202 
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6.  การใชงาน 

หมายเหตุ : 
หากเสียง  buzzer  ดังขึ้นสามคร้ังขณะใสปลายหัวแรงเขาใน proc-

ess gate  นั่นคือมีการอานที่ผิดพลาด ใหใสปลายหัวแรงใหม  หาก 

Tip ID เกิดฉีกขาดหรือเสียหาย process gate จะไมสามารถทําการ

อานได  โปรดอานคูมือการใชงานเครื่อง  FM-202  สําหรับการใช

งานในการปอน Tip ID ดวยมือ 

หมายเหตุ : 
ขั้นตอนนี้ตองทําตามทุกคร้ังที่ทําการเปดเครื่อง  FM-202 

การแสดงผล 
1.  หากปลายหัวแรงใสอยู  handpiece  ใหถอดออก 

2.  เปดสวิตซเคร่ือง 

3.  จอจะแสดงขอความ                และ  LED  บน  connector  จะ 

     สวางขึ้น 

4.  ปอน  Tip ID  ดังนี้ 

     ใสปลายหัวแรงดานที่มี  Tip ID  เขาใน  process gate จนกระทั่ง 

     เสียง buzzer ดังขึ้นหนึ่งคร้ัง  Tip ID data ปรากฏขึ้นเปนเวลา 

     หนึ่งวินาที  จากนั้นจอแสดงขอความ 

หมายเหตุ : 
ชุดปลายหัวแรงนี้มี  2  ชิ้นที่มี  Tip ID  เหมือนกัน  โดยท่ีตองใช

รวมกัน 

5.  การใสปลายหัวแรง 

     จับสวนหัวของปลายหัวแรงดวย  heat resistant pad  แลวใส 

     ปลายหัวแรงเขาใน  handpiece  ดันเขาไปจนสุดทําซ้ํากับปลาย  

     หัวแรงขางที่สอง 

           ขอควรระวัง 
ละเวนจากการใสวัตถุแปลกปลอม  ปลายหัวแรงที่ผิดดาน 

หรือปลายหัวแรงที่เขากันไมไดใน  process gate  ซึ่งความ

เสียหายอาจเกิดขึ้นได 

เปดสวิตซเคร่ือง 

แสดงผล 

ต้ังอุณหภูมิ Tip ID ผิดพลาด 

และ 

หลอด  LED  ที่  connector  เร่ิมติดสวาง 

ปลายหัวแรงมีขอบ 
ตองแนใจวาขอบจะแนบสนิทกับ handle 
เม่ือใสเขาใน  handpiece 



6.  การใชงาน 
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6.  เม่ืออุณหภูมิสูงถึงอุณหภูมิที่ต้ังเสียง  buzzer  จะดังขึ้น  และ   

     heater lamp  ที่อยูดานขวาลางของจออุณหภูมิเร่ิมตนกระพริบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.  ตั้งอุณหภูมิ 

           ขอควรระวัง 
ไมต้ังอุณหภูมิที่คาใดๆ เกิน 400°C การทําเชนนั้น  อาจทําความ

เสียหายขึ้นกับเครื่อง  ต้ังอุณหภูมิใหเปนไปตามชนิดของงานที่ตอง

ทํา 

2.  ปอนลวดบัดกรีหรือฟลัก 
      หากมีลวดบัดกรีไมเพียงพอบน  PWB  หรือพื้นที่บัดกรีนั้นเล็ก 

      เกินไป  ใหปอนลวดบัดกรีหรือฟลักกับ  PWB  ลวดบัดกรีอาจ 

      ปอนใหปลายหัวแรงดวยเชนกัน 

3.  หลอมเหลวเนื้อลวดบัดกรี 
      วางปลายหัวแรงบนชิ้นสวนท่ีบัดกรี และหลอมเหลวเนื้อลวด 

      บัดกรี  จนแนใจวาเนื้อลวดบัดกรีไดหลอมเหลวแลวดูรูปสเก็ต 

      “A” 

4.  ถอดอุปกรณ 
      ภายหลังจากแนใจวาเนื้อลวดบัดกรีไดหลอมเหลวแลว  ใหบีบ 

      handpiece  เบาๆ เพ่ือจับตัวอุปกรณ  และยกขึ้นเพื่อถอด 

      อุปกรณออก  ดูรูปสเก็ต  “B” 

หมายเหตุ : 
เม่ือคูปลายหัวแรงถูกใสเขาใน  handpiece  การควบคุม

ความรอนไดเร่ิมตนขึ้น  ตองทําการใสชุดคูปลายหัวแรง  

มิฉะนั้น  handpiece  จะไมรอน 

           ขอควรระวัง 
ปลายหัวแรงนั้นรอนมากระหวางการทํางานอยาสัมผัสปลาย

หัวแรงหรือสวนท่ีเปนโลหะใกลปลายหัวแรง 

           ขอควรระวัง 
อุณหภูมิปลายหัวแรงที่สูงมากๆ อาจกอความเสียหายขึ้นกับ

แผงวงจร  ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเสนวงจรหลุดลอก  

Hakko  ขอแนะนําการต้ังอุณหภูมิใหตํ่ากวา 300°C สําหรับ

งานปกติทั่วไป  การใชอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพต่ําสุดเทาที่

เปนไปไดไมเพียงชวยปองกันชิ้นสวนที่ไวตอความรอนเทาน้ัน

ยังคงชวยปองกันปลายหัวแรงจากสาเหตุการกัดกรอนโดย

ความรอนอีกดวย 

เน้ือลวดบัดกรี 

อุปกรณ 
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Control card และการเปลีย่นอุณหภูมทิี่ต้ัง 
โปรดศึกษาคูมือการใชงานเคร่ืองรุน  FM-202 

การเปลี่ยนปลายหวัแรง 
การถอดและการใสปลายหัวแรง : 

การถอดปลายหัวแรง : 

จับ  handle  และดึงปลายหัวแรงออกจาก  handpiece  ดวย  heat 

resistant pad 

การใสปลายหัวแรง : 

กอนทําการใสปลายหัวแรง ; ใหใสปลายหัวแรงดานที่มี  Tip ID  เขา

ใน  process gate  จนกระท่ัง  buzzer  ดังขึ้นหนึ่งคร้ัง 

จับสวนหัวและใสปลายหัวแรงเขาใน  handpiece  ดันจนกระทั่ง

ปลายหัวแรงหยุดลง 

จับสวนน้ีเพ่ือใสเขาใน tweezer 

จับ tweezer  ที่สวนหนาเพื่อถอดปลายหัวแรง 

           ขอควรระวัง 
ปลายหัวแรงคอนขางรอนมาก  ใหใช  heat resistant pad 

ในการจับปลายหัวแรงที่รอนแตไมควรจับสวนที่รอนของ

ปลายหัวแรงดวย  pad  เปนเวลานานเกินความจําเปน 

7.  การชีบ้งหมายเลขปลายหัวแรง 

โปรดศึกษาคูมือการใชงานเคร่ืองรุน  FM-202 
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การบํารุงรักษาปลายหัวแรง 

8.  การบํารุงรักษา 

โปรดศึกษาคูมือการใชงานเคร่ืองรุน  FM-202 

ขั้นตอนการตรวจเช็ค 

           ขอควรระวัง 
จนกวาจะมีคําแนะนําเปนอยางอื่น  ขอใหปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้ดวยการปดสวิตซเครื่อง  และถอดสายปล๊ัก 

ทบทวนความมั่นคงระบบไฟฟาของไสความรอน 
และเซนเซอร 

ตรวจเช็คสายดิน 

1.  ตรวจเช็ควาไสความรอนหรือเซนเซอรชาดหรือไม ? 

วัดความตานทานคลอมตําแหนงนี้ 

วัดความตานทานคลอมปลายหัวแรงดังรูปที่แสดงวัดความ

ตานทาน ณ อุณหภูมิหอง (15 ถึง 25°C) ควรมีคา 8Ω ±10% 

หากความตานทานเกินขอบเขตน้ีใหเปล่ียนปลายหัวแรงอัน

ใหม 

1.  ถอด connection cord ออกจาก station 

2.  วัดคาความตานทานระหวางขาท่ี 2 กับปลายหัวแรง (ทั้ง 

     สองขา) 

3.  หากมีคาเกิน 2Ω (ที่อุณหภูมิหอง) ใหทําการบํารุงรักษา 

     ตามที่อธิบายในหนาที่ 12 ของคูมือการใชงานเครื่องรุน 

     FM-202  หากคายังคงไมลดลง ใหตรวจเช็ค connection  

     cord วาขาดหรือไม ? 

การตรวจเช็คการขาดของ connection cord (อางถึงหนาที ่
35 : วงจรไฟฟาภาพทางดาน B) 

1.  ถอดปลายหัวแรงบัดกรีและดามจับออกจากกัน 

2.  วัดคาความตานทานตางๆ ระหวาง connector กับสายไฟ 

     ตางที่ socket ดังนี้ 

 ขา 1   -   สีแดง  ขา 2   -   สีเขียว 

 ขา 3   -   สีดํา   ขา 5   -   สีขาว 

     หากมีคาใดๆ เกิน 0Ω  หรือมีคา  ∞  ใหทําการเปล่ียน   

     อุปกรณรุน FM-2022 

เขียว ดํา 

แดง ขาว (ดานใน) 

Socket ดาน B 
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           ขอควรระวัง 
ใหถอดปล๊ักเคร่ืองกอนทําการแกไขปญหาความผิดพลาดอาจ

กอใหเกิดผลถูกไฟดูด 

การตรวจเช็คการขาดของ connection cord (อางถึงหนา 
ที่ 35 วงจรไฟฟาภาพทางดาน A 

Socket ดาน A 

(ดานใน) 

1.  ถอดปลายหัวแรงและดามจับออกจากกัน 

2.  วัดคาความตานทานตางๆ ระหวาง connector กับสายไฟ 

     ตางๆ ที่ socket ดังนี้ 

  ขา 7   -   (1)  ขา 2   -   (3) 

  ขา 4   -   (4)  ขา 8   -   (2) 

     หากมีคาใดๆ เกิน 0Ω  หรือมีคา ∞  ใหทําการเปล่ียนอุปกรณ  

     รุน  FM-2022 

9.  แนวทางการแกไขปญหา 

ปลายหวัแรงไมรอนขึ้น 
• ขอความเซนเซอรบกพรอง                 ถูกแสดงขึ้น 

ตรวจเช็ค 
แกไข 

ใสปลายหัวแรงเขาที่หรือไม ? 
ใสปลายหัวแรงใหเขาที่ 

ตรวจเช็ค 
แกไข 

Connection cord และ/หรือ ไสความรอน หรือ 
เซนเซอรขาดหรือไม ? ตรวจเช็ค 

แกไข อานบทท่ีเหมาะสมในคูมือฉบับนี้เก่ียวกับการ 
ตรวจเช็ค connection cord และ/หรือ ไสความ 
รอนหรือเซนเซอรที่ขาดทําอยางไร 

ปลายหวัแรงไมจับตะกั่ว ตรวจเช็ค 
แกไข 

อุณหภูมิปลายหัวแรงสูงเกินไป ? 
ต้ังอุณหภูมิใหเหมาะสม 

ตรวจเช็ค ปลายหัวแรงปนเปอนดวยออกไซดหรือไม ? 
กําจัดออกไซดโดยการทําความสะอาดดวยฟอง 
น้ําทําความสะอาดปลายหัวแรงที่เปยกชื้นแฮ็ก 
โกะ 599B 

แกไข 

อุณหภูมิปลายหัวแรงสูงเกินไป ตรวจเช็ค 
แกไข 

Connection cord ขาดหรือไม ? 
อาน “การตรวจเช็ค connection cord ที่ขาดทํา 

ตรวจเช็ค การปอนหมายเลขปลายหัวแรงถูกตองหรือไม ? 
ปอนคาที่ถูกตอง 

อยางไร” 

แกไข 
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อุณหภูมิปลายหัวแรงตํ่าเกินไป ตรวจเช็ค 
แกไข 

ปลายหัวแรงปนเปอนดวยออกไซดหรือไม ? 
กําจัดออกไซดโดยการทําความสะอาดดวย 
ฟองน้ําทําความสะอาดปลายหัวแรงที่เปยกชื่น 
แฮ็กโกะ 599B 

ตรวจเช็ค การปอนหมายเลขปลายหัวแรงถูกตองหรือไม ? 
แกไข ปอนคาที่ถูกตอง 

ขอความหัวแรงบัดกรีบกพรอง ตรวจเช็ค 
แกไข 

Connection cord  ขาดหรือไม ? 
อาน “การตรวจเช็ค connection cord ที่ขาด 
ทําอยางไร” 

ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แกไข 

ไมไดเสียบปล๊ัก  FM-2022  ใชหรือไม ? 
เสียบปล๊ัก  FM-2022 

ขอความพกิดัการเตือนอุณหภูมิตํ่าบกพรอง ตรวจเช็ค ปลายหัวแรงมีขนาดเล็กเกินไปสําหรับอุปกรณ 
ที่จะถอดใชหรือไม ?           ถูกแสดงขึ้นบอยๆ ตรวจเช็ค 

แกไข ใชปลายหัวแรงที่มีความจุความรอนสูง 
ตรวจเช็ค การต้ังคาสําหรับพิกัดการเตือนเมื่ออุณหภูมิตํ่า 

นอยเกินไป ? ตรวจเช็ค 
แกไข เพ่ิมคาที่ต้ัง 

ขอความ Tip ID บกพรอง            ถูกแสดงขึ้น ตรวจเช็ค 
แกไข 

ปลายหัวแรงหลุดออกขณะใชงานหรือไม ? 
ใสใหแนน อานบทที่ 6, การใชงานสําหรับการ 
ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ : 
หาก buzzer ดังขึ้นสามคร้ัง เม่ือใสปลายหัวแรงเขาใน process 

gate ถาการอานเกิดการบกพรองขึ้นใหใสปลายหัวแรงซ้ํา  หาก 

Tip ID ฉีกขาดหรือเสียหาย process gate จะไมสามารถอานได

ใหอานคูมือการใชงานเคร่ืองรุน FM-202 สําหรับการปอน Tip ID 

ดวยมือ 

ขอความการลัดวงจรขัว้ไสความรอน ตรวจเช็ค ใสปลายหัวแรงสําหรับอุปกรณรุน  FM-2022 
ถูกแสดงขึน้ หรือไม ? ตรวจเช็ค 

แกไข ปดสวิตซเคร่ืองแลวใสปลายหัวแรงที่ถูกตอง 
จากนั้นเปดสวิตซเคร่ืองขึ้นใหม 

หมายเหตุ : 
ขอความนี้ไมถูกแสดงขึ้น หากไมปอน Tip ID 

ปลายหวัแรงไมสามารถปดได ตรวจเช็ค มีวัตถุแปลกปลอมระหวางปลายหัวแรงสองขาง 
• ปลายหัวแรงจะไมกลับคืนสูตําแหนงเดิม กําจัดมันออก แกไข 



10.  รายการชิ้นสวน 
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หมายเหตุ : 
อะไหลหรือช้ินสวนใชซอมแซมไมไดรวมถึงสกรูจับยึด หากไมมีรายการ 
ในรายละเอียดสกรูตองทําการซ้ือแยกตางหาก 
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11.  วงจรไฟฟา 
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