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คู่มือกำรใช้งำน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบคณุที่ท่านได้ตัดสนิใจซือ้อปุกรณ์แฮ็กโกะ FM-2029  Hot Air Handpiece  โปรดอ่านคู่มือการ
ใช้งานฉบบันีก่้อนการใช้งานแฮ็กโกะ FM-2029 และให้เก็บรักษาคู่มือฉบบันีไ้ว้ในที่สะดวกต่อการค้นหาส าหรับการใช้
อ้างอิง 

Instruction Manual 

Heavy Duty Soldering Iron 
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ข้อควรระวัง 

แฮ็กโกะ FM-2029 ไม่สำมำรถท ำงำนได้ด้วยตัวมันเอง 
โปรดอ่ำนคู่มือกำรใช้งำนแฮ็กโกะ FM-206 รีเวิคท์ ซิสเต็ม เม่ือมีกำรใช้งำน
ร่วมกับแฮ็กโกะ FM-2029 
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1.  รำยกำรและชื่อชิน้ส่วนในกล่อง 
โปรดตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการทัง้หมดท่ีระบไุว้ 

ดงัข้างลา่งนีไ้ด้ถูกบรรจุไว้ในกลอ่ง 
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2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 

* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
* อปุกรณ์นีป้้องกนัการคลายประจจุากไฟฟ้าสถิต 

Nozzle ต้องแยกซือ้ต่างหาก 
เลอืกใช้ nozzle ให้เหมาะสม 

 กำรป้องกันประจไุฟฟ้ำสถติ 
อปุกรณ์นีมี้รูปลกัษณ์ที่เด่นจากชิน้สว่นพลาสติกที่น าไฟฟ้าสถิตและการต่อสายลงดินของด้ามจบั  และตวัเคร่ืองตาม 
มาตรการเพื่อป้องกนัอปุกรณ์ที่จะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต   ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบติัตามค าแนะน า
ดงัต่อไปนี ้: 
1.  ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสติกอื่นๆ ไม่ใช่ฉนวน   ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน า   ดงันัน้เม่ือจะท าการเปลี่ยนชิน้สว่น หรือ  
     ท าการซ่อมแซม  ให้ปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัอย่างเพียงพอที่จะไม่แตะต้องชิน้ส่วนไฟฟ้า  หรือท าให้วตัถทุี่เป็น  
     ฉนวนเสยีหาย 
2.  ต้องแน่ใจว่าตวัเคร่ืองได้รับการต่อสายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู่ 

3.  เคร่ืองบัดกรีที่ใช้กันได้ 

สามารถใช้แฮ็กโกะ FM-2029 กบัแฮ็กโกะ FM-206  เคร่ืองรีเวิคท์ ซิสเต็ม 
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4.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 

ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหต ุ ถกูจดัวางไว้ในจดุวิกฤตในคู่มือการใช้งานฉบบันี ้ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานเอาใจใส่
หวัข้อต่างๆ ที่มีนยัส าคัญ  โดยก าหนดความหมายไว้ดงัต่อไปนี ้: 
       ค าเตือน     :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกบัค าเตือนอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือถงึแก่ชีวิต 
       ข้อควรระวงั  :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกบัข้อควรระวงัอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บกบัผู้ใช้งานหรือความเสยีหายกบั
         อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
       หมายเหต ุ    :  หมายเหต ุระบขุัน้ตอนหรือจดุที่ส าคัญเพื่อให้ปฏิบติัตามที่อธิบายไว้ 

ค ำเตอืน 

ข้อควรระวัง 
เม่ือเปิดสวิตช์เคร่ืองอุณหภูมิลมร้อนกับ nozzle จะเพ่ิมขึน้จำก 100 ถงึ 550ºC เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเกิดบำดเจบ็
กับบุคลำกรหรือกำรเกิดควำมเสียหำยกับสิ่งของในพืน้ที่ท ำงำนให้ปฏิบัติดังนี ้: 
 อย่าแตะต้องชิน้สว่นที่เป็นโลหะใกล้ nozzle 
 ห้ามใช้อปุกรณ์นีใ้กล้กบัก๊าซที่ไวไฟหรือวตัถทุี่ติดไฟ 
 ห้ามเป่าลมร้อนโดยตรงไปยงัตวับุคคล 
 แจ้งบคุคลอื่นๆ ในพืน้ที่ให้ทราบว่าอปุกรณ์นีร้้อนและไม่ควรสมัผสัถกู 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือไม่ใช้งานหรือไม่ใสใ่จ 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือท าการเปลี่ยนชิน้สว่นหรือท าการจดัเก็บแฮ็กโกะ FM-2029 
 เคร่ืองใช้นีไ้ม่มีจุดมุ่งหมายส าหรับการใช้งานโดยบคุคลที่ร่างกายเสือ่มสมรรถนะ (รวมถงึเด็ก) บคุคลที่มีอาการทาง

ประสาทหรือความจ าเสือ่มหรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นแต่ได้รับรับการดแูลหรือแนะน าเกี่ยวกบัการใช้
อปุกรณ์นีโ้ดยบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัย 

 เด็กๆ ควรได้รับการแนะน าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเลน่กบัเคร่ืองใช้นี  ้

 ห้ามเคาะด้ามกบัวัตถทุี่แข็ง การท าเช่นนีจ้ะเป็นผลให้ด้ามเสยีหาย 
 อย่าท าการดัดแปลงเคร่ือง 
 ใช้อะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเท่านัน้ 
 อย่าปลอ่ยให้แฮ็กโกะ  FX-2029  เปียกหรือใช้งานขณะที่มือยงัเปียกอยู่ 
 โดยเหตทุี่มีควนัเกิดขึน้  เม่ือใช้แฮ็กโกะ FM-2029 ต้องแน่ใจว่าบริเวณที่ท างานมีการระบายอากาศที่ดี 
 ขณะที่ใช้งานแฮ็กโกะ  FX-2029  อย่าท าอะไรก็ตามซึง่อาจเป็นสาเหตใุห้ร่างกายบาดเจ็บ หรือเคร่ืองเสยีหาย 
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5.  กำรติดตัง้เร่ิมแรก 
   กำรเช่ือมต่อ 

ข้อควรระวัง 
Nozzle อำจจะร้อน ให้หลีกเลี่ยงกำรจบัถอื nozzle ที่ร้อนเป็นเวลำนำนถึงแม้ว่ำจะใช้ heat  
resistant pad  มิฉะนัน้อำจเป็นผลให้ถกูไฟลวก 

A. ใส่ nozzle 
1.  ใส ่nozzle เข้าในแฮ็กโกะ FM-2029 จนกระทัง่เข้าสดุ (รูปที่ 1) 

หมำยเหตุ : 
ห้ามคลาย nipple 

B. กำรเช่ือมต่อกับแฮ็กโกะ FM-206 
1.  การเช่ือมต่อ cord assembly ของแฮ็กโกะ FM-2029 เข้ากบั channel 3 connector ของแฮ็กโกะ FM-206 (รูปที่ 2) 

ข้อควรระวัง 
 เม่ือท าการเช่ือมต่อหรือท าการถอด cord assembly ให้จบัที่ตวัปลัก๊ 
 ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนท าการเช่ือมต่อหรือท าการถอด cord 

assembly ส าหรับด้ามจบัเข้าหรือออกจากเต้ารับเพื่อหลกีเลี่ยงการเสยีหาย
กบัเคร่ือง 

ดนัปลัก๊เข้าจนกระทั่งเข้าสดุ ต้องแน่ใจว่ามนัเช่ือมต่อได้สนิท 

หมำยเหตุ : 
 แฮ็กโกะ FM-2029 สามารถเช่ือมต่อกบั channel 3 connector 
 เสยีบปลัก๊จนกระทัง่เข้าสดุและทดลองถอดมนัโดยไม่กดปุ่ มปลอ่ยลอ็ค ถ้าหากมนัคงลอ็คอยู่ในปลัก๊
แสดงว่าได้ใสม่นัเข้าที่แล้ว 

2.  เช่ือมต่อท่อของด้ามจบัของแฮ็กโกะ FM-206 (รูปที่ 3) 

3.  เสยีบปลายด้านหนึง่ของ connecting cable เข้าในแจ๊คที่อยู่ทางด้านหลงัของที่วางด้ามเป่าลมร้อน และปลายอีกด้าน
หนึง่เข้าในแจ๊คที่อยู่ทางด้านหลงัของตวัเคร่ืองบดักรีเพื่อเช่ือมต่อทัง้คู่เข้าด้วยกนั (รูปที่ 4) 
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5.  กำรติดตัง้เร่ิมแรก 

หมำยเหตุ : 
เม่ือใช้แฮ็กโกะ FM-2029 ต้องแน่ใจว่าได้เสยีบ connecting cable 
ส าหรับที่วางด้ามเป่าลมร้อนเข้าในแจ๊คส าหรับ channel 3 การเสียบ 
connecting calbe เข้าในแจ๊คที่ผิดตวัอาจเป็นผลให้ระบบท างานไม่
ถกูต้อง 

ข้อควรระวัง 
 ถ้าหากที่วางหวัแร้งไม่ได้เช่ือมต่อกบัแฮ็กโกะ FM-206  แฮ็กโกะ FM-2029 ก็จะไม่หยดุท างานและอุณหภูมิยงัคงอยู่
ระดบัสงู เม่ือถกูจัดวางไว้บนที่วางด้ามเป่าลมร้อน ซึง่อาจเป็นผลให้ที่วางด้ามเป่าลมร้อนเกิดการไหม้ได้ในที่สดุ  

 ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนท าการเช่ือมต่อหรือท าการถอด connecting cable ให้เสยีบ connecting cable 
เข้าในแจ๊คให้แน่นสนิท 

6.  กำรใช้งำน 
1.  ปรับแต่งอัตราแรงลมและอณุหภูมิ 
     โปรดดคูู่มือการใช้งานของแฮ็กโกะ FM-206 
2.  กดปุ่ ม Hot  Air บนตวัด้าม 
     กระแสไฟฟ้าถูกจ่ายให้กบัไส้ความร้อนและลมเร่ิมเป่าออก 
3.  การท างาน 
     (โปรดดหูวัข้อ “A การถอดอปุกรณ์” และ “B การใสอ่ปุกรณ์” 
4.  จดัวางด้ามเป่าลมร้อนไว้ในที่ที่วางด้ามเป่าลมร้อนหรือกดปุ่ ม Hot  Air บนตวัด้าม 
     กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กบัไส้ความร้อนก็จะหยดุลง 
     ลมร้อนจะหยดุเป่าลงภายหลงัจากการระบายความร้อน 15 วินาทีโดยอตัโนมติั 
     ห้ามปิดสวิทซ์เคร่ืองจนกว่าการระบายความร้อนจะสิน้สดุลง 

ข้อควรระวัง 
ถ้าหากที่วางด้ามเป่าลมร้อนไม่ได้ถกูเช่ือมต่อกบัแฮ็กโกะ FM-206   แฮ็กโกะ FM-2029 จะไม่เร่ิมการระบายความร้อน
เม่ือจดัวางไว้ในที่วางด้ามเป่าลมร้อน ที่วางด้ามเป่าลมร้อนอาจจะร้อนจนเป็นผลให้เกิดการไหม้ได้ 
ถ้าหากจัดวางแฮ็กโกะ FM-2029 ไว้ในที่วางด้ามเป่าลมร้อนเป็นเวลานาน ให้กดปุ่ ม Hot  Air บนตวัด้ามเพื่อหยุดเป่าลม
ร้อน 
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6.  กำรใช้งำน 

A.  การถอดอปุกรณ์ 
     1.  การให้ความร้อน 
          เป่าลมร้อนให้กบัตวัอปุกรณ์ที่ต้องการถอด 
          และหลอมเหลวเนือ้สารบดักรี (รูปที่ 5) 

ข้อควรระวัง 
ต้องระมัดระวังอย่าสมัผสัตวัอปุกรณ์ด้วย nozzle 

     2.  จบัตวัอปุกรณ์ด้วยคีมคีบ 
          ในขณะที่เป่าลมร้อนให้จบัตวัอปุกรณ์ด้วยคีมคีบ 
          เม่ือท าการจบัด้านข้างตัวอปุกรณ์ที่ไม่ได้บดักรี จะช่วยกนัไม่ให้ 
          สญูเสยีความร้อน 
          เราขอแนะน าให้ใช้คีมคีบเม่ือท าการถอดอปุกรณ์ (รูปที่ 6) 
     3.  ถอดอปุกรณ์ 
          เม่ือเนือ้สารบดักรีได้หลอมเหลวแล้ว ให้ถอดอปุกรณ์โดยการยกคีม
คีบลอยขึน้ 
     4.  ก าจดัเศษเนือ้สารบัดกรี 
          ภายหลงัจากการถอดอปุกรณ์ ก าจดัเศษเนือ้สารบดักรีด้วยเคร่ือง 
          ถอดบดักรีหรือหวัแร้งบดักรีพร้อมกบัลวดซับ (รูปที่ 7) 

B.  ติดตัง้อปุกรณ์ 
     1.  ทา solder paste 
          ให้ทา solder paste ในปริมาณที่เพียงพอและติดตัง้อปุกรณ์ 
     2.  ให้ความร้อนอุ่นตัวอปุกรณ์ 
     3.  บดักรีตวัอปุกรณ์ 
          เป่าลมร้อนให้กบัจดุที่ต้องการบดักรีแล้วท าการบดักรี 

ข้อควรระวัง 
การบดักรีด้วยการใช้ลมร้อนนัน้มีประโยชน์มากมาย แต่บางครัง้ผลลพัธ์ของการบัดกรีก็ไม่ดีพอ  
เราขอแนะน าให้พิจารณาเงื่อนไขทัง้หมดส าหรับท าการบัดกรีอย่างระมดัระวงั 
ถ้าหากท่านตัง้อตัราแรงลมไว้มากเกิน ตวัอปุกรณ์หรือลวดบัดกรีอาจถกูเป่าหลดุจากจุดที่ต้องการบัดกรีให้ปรับลดอัตรา
แรงลมให้น้อยลงเม่ือท าการบดักรีอปุกรณ์ 

     4.  ท าความสะอาด 
          ให้ท าความสะอาดคราบบดักรีหรือฟลกัจากแผ่นบอร์ดด้วยตวัท าความสะอาดที่เหมาะสม 
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7.  แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 

    เคร่ืองไม่ท ำงำนเม่ือท ำกำรกดปุ่ม 
    Hot  Air 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  nozzle ถกูต้องหรือไม่ ? 
:  ใส ่nozzle ให้ถกูต้อง 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Connection cord ขาดหรือไม่ ? 
:  ถ้าหาก cord assembly ขาด 
   ให้เปลีย่นแฮ็กโกะ FM-2029 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ไส้ความร้อน/เซนเซอร์ส าหรับ nozzle ขาดหรือไม่ ? 
:  เปลีย่น nozzle ด้วยอนัใหม่ 

    ลมร้อนไม่เป่ำออกจำก nozzle ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  O-ring ถกูถอดออกจาก nipple ? 
:  ติดตัง้ O-ring 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  สายท่อของด้ามเป่าลมร้อนต่อเข้ากบัแฮ็กโกะ FM-206 

:  ต่อสายท่อเข้ากบัแฮ็กโกะ FM-206 
   หรือไม่ ? 
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8.  รำยกำรชิน้ส่วน 

9.  แบบ nozzle 


