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ข้อควรระวังล่วงหน้ำเก่ียวกับกำรป้องกันไฟฟ้ำสถติ 
 
 อปุกรณ์นีป้ระกอบด้วยรูปลกัษณ์จากชิน้สว่นพลาสตกิท่ีน าไฟฟ้าสถิตกบัการตอ่ลงดนิของด้ามจบั
และเคร่ืองตามมาตรการเพ่ือป้องกนัอปุกรณ์ท่ีจะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแนใ่จว่า
ได้ปฏิบตัิตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้
 1. ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสตกิอ่ืนๆ ไมใ่ชฉ่นวน  ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน าขณะท าการเปล่ียน
ชิน้สว่น หรือท าการซ่อมแซมให้ปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอท่ีจะไมแ่ตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้าดงั 
เชน่ท่ีกลา่วถึงหรือท าให้ฉนวนเกิดความเสียหาย (ส าหรับหวัแร้งบดักรี, หมายเลข 900M-ESD/900L-ESD 
ให้เล่ือนปลอกหุ้มขัว้สายออกเม่ือท าการวดัความต้านทานของไส้ความร้อนหรือท าการเปล่ียน หลงัจากนัน้
ให้เล่ือนปลอกกลบัเข้าต าแหนง่เดมิของมนั) 
 2.  ต้องแนใ่จวา่เคร่ืองได้รับการตอ่สายดนิขณะใช้งาน 



การป้อนค่า offset 
เคร่ืองรุ่น  FM-202  นี ้ ถกูตัง้ให้อยูใ่น  Tip ID mode  จากโรงงาน  เพื่อเปลีย่นให้อยูใ่น  Offset values mode  ให้ด าเนินการตามขัน้ตอน 

หรือ 

กดปุ่ ม       และ 
และเปิดสวิตซ์ 
เคร่ือง 

แสดงหมายเลข 
Tip ID กดปุ่ ม      หรือ 

ใส ่ Control 
card 

ให้ปิดสวิตซ์ 
เคร่ือง 

กดปุ่ ม กดปุ่ ม แสดงคา่อณุหภมู ิ
ที่ตัง้ปัจจบุนั 

2.  กำรป้อนค่ำ tip offset เข้ำในเคร่ืองรุ่น Fm-202 ท ำได้อย่ำงไร ? 

ตอ่ไปนี ้ : 

1. 

     ตวัอยา่ง : หากอณุหภมูิทีว่ดัได้คือ 410°C และอณุหภมูิที่ตัง้คอื 400°C คา่แตกตา่งระหวา่งอณุหภมูิคือ –10°C นัน่คือคา่ offset –10°C 
                     เป็นคา่ที่ต้องป้อนเข้าไป 
     a)  สอด control card เข้าในช่องใน station เข้าใน temperature 
          setting mode ตัง้อณุหภมูิที่ 400°C และกดปุ่ ม 
     b)  กดปุ่ ม       และค้างไว้หนึง่วินาที เข้าใน offset data entry mode 
     c)  ปลอ่ยให้ปลายหวัแร้งมีอณุหภมูิคงที่แล้ว ท าการวดัอณุหภมูิ 

สอด control card ตัง้อณุหภมูิ 
ที่ 400°C 

กดปุ่ ม          และค้างไว้หนึง่วินาที 

กดปุ่ ม        หรือ 

จดุสมัผสัที่ใช้วดั 

กดปุ่ ม          หนึง่ครัง้ 

กดปุ่ ม        หรือ 

กดปุ่ ม          หนึง่ครัง้ 

กดปุ่ ม          หนึง่ครัง้ 

           ข้อควรระวัง 
ระหวา่งอยูใ่น offset data entry mode อณุหภมูิของปลายหวัแร้งถกู
ควบคมุโดยใช้คา่ offset ที่จดัเก็บไว้ในเคร่ือง คา่สวา่งที่ปรากฏขึน้ไมม่ี
ความหมายอะไร 

     d)  ป้อนคา่ offset ระหวา่งอณุหภมูิปลายหวัแร้งกบัอณุหภมูทิี่ตัง้ 

3.  เม่ือเปล่ียนค่ำ offset ของเคร่ืองรุ่น FM-2022 หรือ FM-2023 ให้อ้ำงถึงขัน้ตอน 1 หรือ 2 ข้ำงบนนี ้ภำยหลัง 
      จำกกำรวัดอุณหภูมิปลำยหัวแร้งแต่ละอัน 

หมำยเหตุ : 
เมื่อได้ตัง้คา่ offset แล้ว เคร่ืองรุ่น FM-2022 หรือ FM-2023 จะสามารถท างานได้ตลอดเวลา 2004.7 

MA01285YU040707 

* แสดงคา่ดงัข้างบนนี ้เม่ือ Tip ID คือ 0 



คู่มือกำรใช้งำน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุที่ทา่นได้ตดัสนิใจซือ้อปุกรณ์ รุ่น FM-2023 mini parallel remover นี ้โปรดอา่นคูม่ือ
ฉบบันีก้่อนการใช้งานอปุกรณ์รุ่น  FM-2023  นี ้ ให้เก็บรักษาคูม่ือนีใ้นท่ีสะดวกส าหรับการใช้อ้างองิ 

  1.  รายการชิน้สว่นในหนึง่กลอ่ง  
  2.  รายละเอียดทางเทคนิค 
  3.  ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหต ุ
  4.  ช่ือชิน้สว่น 
  5.  การติดตัง้อปุกรณ์รุ่น FM-2023 
  6.  การใช้งาน 
  7.  การบ ารุงรักษา 
  8.  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  9.  รายการชิน้สว่น 
10.  วงจรไฟฟ้า 

1 
1 
2 
3 
3 
4 
7 
8 
10 
11 

สำรบัญ 

Instruction Manual 

MINI PARALLEL REMOVER 

 อปุกรณ์รุ่น  FM-2023  นีไ้มส่ามารถท างานได้ด้วยตวัเอง จ าเป็นต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองรุ่น  FM-202  Soldering Station 
 รายละเอียดข้อมลูเฉพาะสามารถศกึษาได้จากคูม่ือการใช้งานเคร่ืองรุ่น  FM-202  Soldering Station 

ข้อควรระวัง 



1.  รำยกำรชิน้ส่วนรวมในหน่ึงกล่อง 
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2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 

 กำรใช้งำนอุปกรณ์รุ่นนี ้
      เพื่อให้ท างานได้  อปุกรณ์รุ่น  FM-2023  นีจ้ าเป็นต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองรุ่น  FM-202  Soldering station 

 อุปกรณ์รุ่น  FM-2023  Mini parallel remover 

* รายละเอียดทางเทคนคิและแบบอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

กำรกินก ำลังไฟ 
ช่วงอุณหภมิู 
ควำมต้ำนทำนปลำยหวัแร้งถงึดิน 

ควำมต่ำงศักย์ปลำยหัวแร้งถงึดิน 
ควำมยำวคอร์ด 
ควำมยำวไม่รวมคอร์ด 
น ำ้หนักไม่รวมคอร์ด 
ปลำยหัวแร้งมำตรฐำน 

140 วตัต์ (24 โวลท์) 
200-400 เซลเซียส 
ต ่ากวา่ 2 โอห์ม 
ต ่ากวา่ 2 มิลลโิวลท์ 
1.2 ม. 
75 มม. (ไมร่วมปลายหวัแร้ง) 
32 ก. (เฉพาะ Handpiece), 5 ก. (เฉพาะปลายหวัแร้งแบบ I) 
T9-I (แบบ I) 



3.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 
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ข้อควรระวัง 
เมื่อเปิดสวิทซ์เคร่ือง อณุหภมูขิองปลายหวัแร้งจะอยูร่ะหวา่ง 200 กบั 400°C สบืเนื่องจากการจดัการท่ีผิดอาจน ามาซึง่ถกูไฟลวกหรือ
เกิดเพลงิไหม้  ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏิบตัิตามข้อควรระวงัลว่งหน้าตอ่ไปนี ้: 
 อยา่สมัผสัปลายหวัแร้งหรือสว่นที่เป็นโลหะใกล้ปลายหวัแร้ง 
 อยา่ใช้เคร่ืองนีใ้กล้กบัสารตดิไฟ 
 แจ้งให้บคุลากรอื่นๆ ในพืน้ท่ีท างานทราบวา่เคร่ืองสามารถให้อณุหภมูิที่สงูมาก และควรให้ความสนใจถงึอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ได้ 
 ให้ปิดสวิตซ์เคร่ืองขณะพกัหรือหลงัจากเสร็จสิน้การใช้เคร่ือง 
 ก่อนท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือจดัเก็บเคร่ือง ให้ท าการปิดสวติซ์เคร่ืองและปลอ่ยให้เคร่ืองเย็นตวัลงถึงอณุหภมูิห้อง 

ข้อควรระวัง 
เพื่อป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกิดกบัเคร่ืองและสภาพแวดล้อมที่ท างานท่ีปลอดภยั ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏิบตัิตามข้อควรระวงัลว่งหน้าตอ่ 
ไปนิ ้ : 
 อยา่ใช้เคร่ืองนีส้ าหรับงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบเุฉพาะไว้ในคูม่ือฉบบันี ้
 อยา่ตัง้อณุหภมูิปลายหวัแร้งสงูเกิน 400°C 
 ห้ามเคาะอปุกรณ์รุ่น FM-2023 กบัโต๊ะท างาน เพื่อขจดัเศษตะกัว่หรือกบัวตัถอุื่นๆ ที่ท าให้หวัแร้งบดักรีเกิดการสัน่สะเทือนอยา่ง

รุนแรง 
 อยา่ท าการดดัแปลงอปุกรณ์ 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 
 อยา่ท าให้อปุกรณ์เปียกหรือใช้งานขณะท่ีมือของทา่นยงัเปียกอยู่ 
 ท าการถอดปลัก๊อปุกรณ์รุ่น  FM-2023  จากกระจุ๊บเคร่ืองโดยจบัที่ตวัปลัก๊  อยา่จบัดงึที่สายคอร์ด 

! 

ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวาง ณ จดุวิกฤตตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันี ้ เพ่ือชีใ้ห้ผู้ปฏิบตังิานเอาใจใส่ถึงเร่ือง
ท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 

ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
     ข้อควรระวงั   :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์กบัพนกังานถึงได้รับบาดเจ็บ 
   หรือเกิดความเสียหายแก่สิ่งท่ีเก่ียวข้องดงัสองตวัอยา่งท่ีให้ไว้ข้างลา่ง 
หมายเหต ุ :  “หมายเหต”ุ ชีถ้ึงขัน้ตอนการปฏิบตังิานหรือจดุท่ีมีความส าคญัเพื่อให้ด าเนินการตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

! 



4.  ช่ือชิน้ส่วน 
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1. Connector cord 
ร้อย  connector cord  ผา่นรูของ  heat resistant pad 

5.  กำรตดิตัง้อุปกรณ์รุ่น  FM-2023 

2. Iron holder 
ติด holder clip เข้ากบั iron holder หมายเลข  FH100-01  หรือ 
FH100-02 
แขวนตะขอตวัลา่งของ  holder clip บนลวดเส้นลา่งของ  iron 
holder  และติดมนัด้วยสกรู (การติดตัง้มีดงันี)้ 
1.  อยา่ปลอ่ยให้ปลายหวัแร้งยื่นออกไปด้านหลงัของฐาน  iron   
     holder 
2.  ก่อนท าการขนัสกรู ต้องแนใ่จวา่สว่นยื่นสองสว่นของ  holder 
     clip  ก าลงัสมัผสักบัลวดเส้นบนของ  iron holder  (ดรููป 
     หมายเลข 2 และหมายเลข 5) 

3.  กำรต่อ 
1.  เสยีบปลัก๊ของอปุกรณ์เข้ากบัเคร่ืองรุ่น  FM-202 
2.  จดัวางอปุกรณ์รุ่น  FM-2023  ใน  iron holder 
3.  เสยีบปลัก๊ของเคร่ืองเข้ากบัแหลง่จ่ายไฟ  ต้องแนใ่จวา่ได้ตอ่ 
     สายดินเคร่ืองแล้ว 

หมำยเหตุ : 
อปุกรณ์นีป้้องกนัการคลายประจไุฟฟ้าสถิต และต้องตอ่สายลงดิน
เพื่อความมีประสทิธิภาพเตม็ที่ 

หมายเลข 1 

หมายเลข 3 

เมื่อได้ยินเสยีงปลัก๊ดงั “คลกิ” 
แสดงวา่ได้เสยีบแนน่แล้ว 

เต้ารับ 

ดนัปลัก๊เข้าลกึสดุเทา่ที่ท าได้ 
และให้ลองถอดออก โดยไมม่ ี
การกดลิน้ปลดลอ็ค หากวา่มนั 
ยงัคงอยูใ่นเต้ารับได้แสดงวา่ 
แนน่เข้าที่แล้ว 

หมาย 
เลข 2 



กำรควบคุมและกำรแสดงผล 
โปรดศกึษาคูม่ือการใช้งานเคร่ืองรุ่น  FM-202 
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6.  กำรใช้งำน 

หมำยเหตุ : 
หากเสยีง  buzzer  ดงัขึน้สามครัง้ขณะใสป่ลายหวัแร้งเข้าใน pro-
cess gate  นัน่คือมีการอา่นท่ีผิดพลาด ให้ใสป่ลายหวัแร้งใหม ่ หาก 
Tip ID เกิดฉีกขาดหรือเสยีหาย process gate จะไมส่ามารถท าการ
อา่นได้  โปรดอา่นคูม่ือการใช้งานเคร่ือง  FM-202  ส าหรับการใช้
งานในการป้อน Tip ID ด้วยมือ 

หมำยเหตุ : 
ขัน้ตอนนีต้้องท าตามทกุครัง้ที่ท าการเปิดเคร่ือง  FM-202 

กำรแสดงผล 
1.  หากปลายหวัแร้งใสอ่ยู ่ handpiece  ให้ถอดออก 
2.  เปิดสวิตซ์เคร่ือง 
3.  จอจะแสดงข้อความ                และ  LED  บน  connector  จะ 
     สวา่งขึน้ 
4.  ใส ่Tip ID number key เข้าใน process gate จนกระทัง่ buzzer 
     ดงัขึน้หนึง่ครัง้  ID data  ปรากฏขึน้เป็นเวลาหนึง่วินาที  จากนัน้ 
     จอแสดงข้อความ 

หมำยเหตุ : 
ปลายหวัแร้งบรรจเุป็นคูท่ีเ่ข้ากนั และต้องน ามาใช้ด้วยกนั 

5.  การใสป่ลายหวัแร้ง 
     จบัสว่นหวัของปลายหวัแร้งด้วย  heat resistant pad  แล้วใส ่
     ปลายหวัแร้งเข้าใน  handpiece  ดนัเข้าไปจนสดุท าซ า้กบัปลาย  
     หวัแร้งข้างที่สอง 

           ข้อควรระวัง 
ละเว้นจากการใสว่ตัถแุปลกปลอม  ปลายหวัแร้งที่ผิดด้าน 
หรือปลายหวัแร้งทีเ่ข้ากนัไมไ่ด้ใน  process gate  ซึง่ความ
เสยีหายอาจเกิดขึน้ได้ 

เปิดสวิตซ์เคร่ือง 
แสดงผล 

ตัง้อณุหภมูิ Tip ID ผิดพลาด 

และ 

หลอด  LED  ที่  connector  เร่ิมติดสวา่ง 

ปลายหวัแร้งมีขอบ 
ต้องแนใ่จวา่ขอบจะแนบสนิทกบั handle 
เมื่อใสเ่ข้าใน  handpiece 

           ข้อควรระวัง 
ปลายหวัแร้งของอปุกรณ์รุ่น  FM-2023  ไมม่ี  Tip ID  ให้ใช้  Tip ID  
number key  แทน 
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6.  เมื่ออณุหภมูิสงูถงึอณุหภมูิทีต่ัง้เสยีง  buzzer  จะดงัขึน้  และ   
     heater lamp  ที่อยูด้่านขวาลา่งของจออณุหภมูเิร่ิมต้นกระพริบ 

ขัน้ตอนกำรปฏิบัตงิำน 
1.  ตัง้อุณหภมิู 

           ข้อควรระวัง 
ไมต่ัง้อณุหภมูิที่คา่ใดๆ เกิน 400°C การท าเช่นนัน้  อาจท าความ
เสยีหายขึน้กบัเคร่ือง  ตัง้อณุหภมูิให้เป็นไปตามชนดิของงานท่ีต้อง
ท า 

2.  สวิตซ์โยกบนด้ำมจับของอุปกรณ์รุ่น FM-2023 เพื่อกำร 
     กลับทิศทำงกำรท ำงำน 

 เมื่อสวิตซ์โยกอยูท่ี่ต าแหนง่ R และปลายหวัแร้งทัง้สองข้าง
แตะสนิทอยูน่ัน้ การใช้งานโดยการบีบสว่นท่ีเคลือ่นไหวบน
ด้ามจบั ณ สว่นหลงั 

 เมื่อสวิตซ์โยกอยูท่ี่ต าแหนง่ N และปลายหวัแร้งทัง้สองข้าง
เปิดอ้าอยูน่ัน้  การใช้งานโดยการบีบสว่นท่ีเคลือ่นไหวบน 

      ด้ามจบั ณ สว่นหน้า 

4.  หลอมเหลวเนือ้ลวดบดักรี 
      วางปลายหวัแร้งบนชิน้สว่นท่ีบดักรี และหลอมเหลวเนือ้ลวด 
      บดักรี  จนแนใ่จวา่เนือ้ลวดบดักรีได้หลอมเหลวแล้วดรููปสเก็ต 
      “A” 

5.  ถอดอุปกรณ์ 
      ภายหลงัจากแนใ่จวา่เนือ้ลวดบดักรีได้หลอมเหลวแล้ว  ให้บบี 
      handpiece  เบาๆ เพื่อจบัตวัอปุกรณ์  และยกขึน้เพื่อถอด 
      อปุกรณ์ออก  ดรููปสเก็ต  “B” 

หมำยเหตุ : 
เมื่อคูป่ลายหวัแร้งถกูใสเ่ข้าใน  handpiece  การควบคมุ
ความร้อนได้เร่ิมต้นขึน้  ต้องท าการใสช่ดุคูป่ลายหวัแร้ง  
มิฉะนัน้  handpiece  จะไมร้่อน 

           ข้อควรระวัง 
อณุหภมูิปลายหวัแร้งที่สงูมากๆ อาจก่อความเสยีหายขึน้กบั
แผงวงจร  ซึง่อาจเป็นสาเหตทุี่ท าให้เส้นวงจรหลดุลอก  
Hakko  ขอแนะน าการตัง้อณุหภมูิให้ต า่กวา่ 300°C ส าหรับ
งานปกติทัว่ไป  การใช้อณุหภมูิทีม่ีประสทิธิภาพต ่าสดุเทา่ที่
เป็นไปได้ไมเ่พียงช่วยป้องกนัชิน้สว่นท่ีไวตอ่ความร้อนเทา่นัน้
ยงัคงชว่ยป้องกนัปลายหวัแร้งจากสาเหตกุารกดักร่อนโดย
ความร้อนอีกด้วย 

เนือ้ลวดบดักรี 

ชิน้สว่นอปุกรณ์ 

3.  ป้อนลวดบัดกรีหรือฟลกั                                    
      หากมีลวดบดักรีไมเ่พยีงพอบน PWB หรือพืน้ท่ีบดักรีนัน้เลก็ 
      เกินไป ให้ป้อนลวดบดักรีหรือฟลกักบั PWB ลวดบดักรีอาจ 
      ป้อนให้ปลายหวัแร้งด้วยเช่นกนั 

วางชิน้สว่นอปุกรณ์ทีถ่อดบดักรีบนชัน้วาง  โดยการรักษา
ปลายหวัแร้งทัง้สองให้ขนานกนั  และเปิดอ้าออกเพื่อวาง
ชิน้สว่นอปุกรณ์ลง 
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Control card และกำรเปล่ียนอุณหภูมิท่ีตัง้ 
โปรดศกึษาคูม่ือการใช้งานเคร่ืองรุ่น  FM-202 

กำรเปล่ียนปลำยหัวแร้ง 
กำรถอดและกำรใส่ปลำยหัวแร้ง : 

การถอดปลายหวัแร้ง : 
จบั  handle  และดงึปลายหวัแร้งออกจาก  handpiece  ด้วย  heat 
resistant pad 

การใสป่ลายหวัแร้ง : 
ก่อนท าการใสป่ลายหวัแร้ง ; ให้ใสป่ลายหวัแร้งด้านท่ีมี  Tip ID  เข้า
ใน  process gate  จนกระทัง่  buzzer  ดงัขึน้หนึง่ครัง้ 

จบัสว่นหวัและใสป่ลายหวัแร้งเข้าใน  handpiece  ดนัจนกระทัง่
ปลายหวัแร้งหยดุลง 

จบัท่ีด้ามจบัท่ีสว่นหน้าเพื่อถอดปลายหวัแร้ง 

จบัท่ีสว่นนีเ้พื่อใสป่ลายหวัแร้งเข้าในด้ามจบั 

           ข้อควรระวัง 
ปลายหวัแร้งคอ่นข้างร้อนมาก  ให้ใช้  heat resistant pad 
ในการจบัปลายหวัแร้งที่ร้อนแตไ่มค่วรจบัสว่นท่ีร้อนของ
ปลายหวัแร้งด้วย  pad  เป็นเวลานานเกินความจ าเป็น 
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กำรบ ำรุงรักษำปลำยหัวแร้ง 

7.  กำรบ ำรุงรักษำ 

โปรดศกึษาคูม่ือการใช้งานเคร่ืองรุ่น  FM-202 

ขัน้ตอนกำรตรวจเช็ค 

           ข้อควรระวัง 
จนกวา่จะมีค าแนะน าเป็นอยา่งอืน่  ขอให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหลา่นีด้้วยการปิดสวติซ์เคร่ือง  และถอดสายปลัก๊ 

ทบทวนควำมม่ันคงระบบไฟฟ้ำของไส้ควำมร้อน 
และเซนเซอร์ 

ตรวจเชค็สำยดนิ 

1.  ตรวจเช็ควา่ไส้ความร้อนหรือเซนเซอร์ชาดหรือไม ่? 

วดัความต้านทานคลอ่มต าแหนง่นี ้

วดัความต้านทานคลอ่มปลายหวัแร้งดงัรูปท่ีแสดงวดัความ
ต้านทาน ณ อณุหภมูิห้อง (15 ถงึ 25°C) ควรมีคา่ 8Ω ±10% 
หากความต้านทานเกินขอบเขตนีใ้ห้เปลีย่นปลายหวัแร้งอนั
ใหม ่

1.  ถอด connection cord ออกจาก station 
2.  วดัคา่ความต้านทานระหวา่งขาที่ 2 กบัปลายหวัแร้ง (ทัง้ 
     สองขา) 
3.  หากมีคา่เกิน 2Ω (ที่อณุหภมูิห้อง) ให้ท าการบ ารุงรักษา 
     ตามที่อธิบายในหน้าที่ 12 ของคูม่ือการใช้งานเคร่ืองรุ่น 
     FM-202  หากคา่ยงัคงไมล่ดลง ให้ตรวจเช็ค connection  
     cord วา่ขาดหรือไม ่? 

กำรตรวจเช็คกำรขำดของ connection cord  1.  ใสคู่ข่องปลายหวัแร้งที่ต้องการตรวจเช็คในช่องทัง้สอง 
     ข้างของด้ามจบั 
2.  วดัคา่ความต้านทานระหวา่งขาตา่งๆ 
 ขา 1   -   ขา 3  7 - 9 Ω 
 ขา 5   -   ขา 3  8  - 10 KΩ 
 ขา 7   -   ขา 4  7 - 9 Ω 
 ขา 8   -   ขา 4  8 - 10 KΩ 
     หากมีคา่ที่วดัได้เกินจากคา่ข้างบนนี ้ให้เปลีย่นอปุกรณ์ 
     รุ่น FM-2023 
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           ข้อควรระวัง 
ให้ถอดปลัก๊เคร่ืองก่อนท าการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดอาจ
ก่อให้เกิดผลถกูไฟดดู 

8.  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

ปลำยหัวแร้งไม่ร้อนขึน้ 
 ข้อความเซนเซอร์บกพร่อง                 ถกูแสดงขึน้ 

ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

ใสป่ลายหวัแร้งเข้าที่หรือไม ่? 
ใสป่ลายหวัแร้งให้เข้าที่ 

ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

Connection cord และ/หรือ ไส้ความร้อน หรือ 
เซนเซอร์ขาดหรือไม ่? ตรวจเชค็ 

แก้ไข อา่นบทท่ีเหมาะสมในคูม่ือฉบบันีเ้ก่ียวกบัการ 
ตรวจเช็ค connection cord และ/หรือ ไส้ความ 
ร้อนหรือเซนเซอร์ที่ขาดท าอยา่งไร 

ปลำยหัวแร้งไม่จับตะก่ัว ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

อณุหภมูิปลายหวัแร้งสงูเกินไป ? 
ตัง้อณุหภมูิให้เหมาะสม 

ตรวจเชค็ ปลายหวัแร้งปนเปือ้นด้วยอ๊อกไซด์หรือไม ่? 
ก าจดัอ๊อกไซด์โดยการท าความสะอาดด้วยฟอง 
น า้ท าความสะอาดปลายหวัแร้งที่เปียกชืน้แฮ็ก 
โกะ 599B 

แก้ไข 

อุณหภูมิปลำยหัวแร้งสูงเกินไป ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

Connection cord ขาดหรือไม ่? 
อา่น “การตรวจเช็ค connection cord ที่ขาดท า 

ตรวจเชค็ ป้อน  Tip ID number key   ถกูต้องหรือไม ่? 
ป้อนคา่ที่ให้ถกูต้อง 

อยา่งไร” 

แก้ไข 

อุณหภูมิปลำยหัวแร้งต ่ำเกินไป ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

ปลายหวัแร้งปนเปือ้นด้วยอ๊อกไซด์หรือไม ่? 
ก าจดัอ๊อกไซด์โดยการท าความสะอาดด้วย 
ฟองน า้ท าความสะอาดปลายหวัแร้งที่เปียกช่ืน 
แฮ็กโกะ 599B 

ตรวจเชค็ ป้อน  Tip ID number key   ถกูต้องหรือไม ่? 
แก้ไข ป้อนคา่ที่ให้ถกูต้อง 

ข้อควำมหัวแร้งบัดกรีบกพร่อง ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

Connection cord  ขาดหรือไม ่? 
อา่น “การตรวจเช็ค connection cord ที่ขาด 
ท าอยา่งไร” 

ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

ไมไ่ด้เสยีบปลัก๊  FM-2023  ใช่หรือไม ่? 
เสยีบปลัก๊  FM-2023 

 LED heater lamp  ไมต่ิดสวา่ง 
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ข้อควำมพกัิดกำรเตือนอุณหภูมิต ่ำบกพร่อง ตรวจเชค็ ปลายหวัแร้งมีขนาดเลก็เกินไปส าหรับอปุกรณ์ 
ที่จะถอดใช่หรือไม ่?           ถูกแสดงขึน้บ่อยๆ ตรวจเชค็ 

แก้ไข ใช้ปลายหวัแร้งที่มีความจคุวามร้อนสงู 
ตรวจเชค็ การตัง้คา่ส าหรับพิกดัการเตือนเมื่ออณุหภมูิต ่า 

น้อยเกินไป ? ตรวจเชค็ 
แก้ไข เพิ่มคา่ที่ตัง้ 

ข้อควำม Tip ID บกพร่อง            ถูกแสดงขึน้ ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

ปลายหวัแร้งหลดุออกขณะใช้งานหรือไม ่? 
ใสใ่ห้แนน่ อา่นบทท่ี 6, การใช้งานส าหรับการ 
ปฏิบตัิงาน 

หมำยเหตุ : 
หาก buzzer ดงัขึน้สามครัง้เมื่อใส ่TIP IC number key  เจ้าใน 
processs gate ถ้าการอา่นเกิดบกพร่อง ให้ใส ่Tip ID number  
ซ ่า  หากบาร์โค้ดฉีกขาดหรือเสยีหาย process gate ก็จะไม่
สามารถอา่นได้ 

ข้อควำมกำรลัดวงจรขัว้ไส้ควำมร้อน ตรวจเชค็ ใสป่ลายหวัแร้งส าหรับอปุกรณ์รุ่น  FM-2023 
ถูกแสดงขึน้ หรือไม ่? ตรวจเชค็ 

แก้ไข ปิดสวิตซ์เคร่ืองแล้วใสป่ลายหวัแร้ง  FM-2023 
ที่ถกูต้อง  จากนัน้เปิดสวติซ์เคร่ืองขึน้ใหม ่

ปลำยหัวแร้งไม่สำมำรถปิดได้ ตรวจเชค็ มีวตัถแุปลกปลอมระหวา่งปลายหวัแร้งสองข้าง 
 ปลำยหัวแร้งจะไม่กลับคนืสู่ต ำแหน่งเดิม ก าจดัมนัออก แก้ไข 



9.  รำยกำรชิน้ส่วน 
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10.  วงจรไฟฟ้ำ 


