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คู่มือกำรใช้งำน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุที่ท่านได้ตดัสนิใจซือ้อปุกรณ์แฮ็กโกะ FM-2030 หวัแร้งบัดกรี  โปรดอ่านคู่มือการใช้
งานฉบบันีก่้อนการใช้งานแฮ็กโกะ FM-2030 และให้เก็บรักษาคู่มือฉบบันีไ้ว้ในที่สะดวกต่อการค้นหาส าหรับการใช้อ้างอิง 

Instruction Manual 

Heavy Duty Soldering Iron 

1.  รำยกำรและชื่อชิน้ส่วนที่บรรจุในกล่อง 
โปรดตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการทัง้หมดท่ีระบไุว้ 

ดงัข้างลา่งนีไ้ด้ถูกบรรจุไว้ในกลอ่ง 
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2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 

* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
* อปุกรณ์นีป้้องกนัการคลายประจจุากไฟฟ้าสถิต 

(ต้องแยกซือ้ต่างหาก) 

ข้อควรระวัง 

โปรดศึกษำคู่มือกำรใช้งำนของแฮ็กโกะ FM-206 รีเวิคท์ ซิสเต็ม เม่ือมีกำรใช้งำน
ร่วมกับแฮ็กโกะ FM-2030 



 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 
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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 

3.  เคร่ืองที่สำมำรถใช้กันได้ 

สามารถใช้แฮ็กโกะ FM-2030 กบัแฮ็กโกะ FM-206  รีเวิคท์ ซิสเต็ม 

ค ำเตอืน 

ข้อควรระวัง 
เม่ือเปิดสวิตช์เคร่ืองปลำยหัวแร้งจะร้อนขึน้ อุณหภูมิปลำยจะอยู่ระหว่ำง 200ºC ถงึ 500ºC (400 ถงึ 930ºF) 
เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเกิดบำดเจ็บกับบุคลำกรหรือควำมเสียหำยกับสิ่งของต่ำงๆ ในพืน้ที่ท ำงำนให้ปฏิบัติดังนี ้ : 
 อย่าแตะต้องปลายหรือชิน้สว่นโลหะใกล้กบัปลายหวัแร้ง 
 อย่าวางปลายหัวแร้งไว้ใกล้หรือสมัผัสกบัวัตถทุี่ติดไฟ 
 แจ้งบคุคลในพืน้ที่ให้ทราบว่าอปุกรณ์นีร้้อนและไม่ควรสมัผัสถกู 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือไม่ใช้งานหรือไม่ใสใ่จ 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือเช่ือมต่อ handpieces ต่างๆ หรือจัดเก็บแฮ็กโกะ FM-2030 
 เคร่ืองใช้นีไ้ม่มีจุดมุ่งหมายส าหรับการใช้งานโดยบคุคลที่ร่างกายเสือ่มสมรรถนะ (รวมถงึเด็ก) บคุคลที่มีอาการทาง

ประสาทหรือความจ าเสือ่มหรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นแต่ได้รับรับการดแูลหรือแนะน าเกี่ยวกบัการใช้
อปุกรณ์นีโ้ดยบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัย 

 เด็กๆ ควรได้รับการแนะน าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเลน่กบัเคร่ืองใช้นี  ้
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5.  กำรติดตัง้เร่ิมแรก 

เพ่ือป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุหรือควำมเสียหำยกับแฮ็กโกะ  FM-2030  ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมดังต่อไปนี ้: 

 อย่าใช้แฮ็กโกะ  FM-2030  กบังานประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการบดักรี 
 ห้ามเคาะหวัแร้งบดักรีกบัวตัถทุี่แข็งเพื่อขจัดเศษตะกัว่บัดกรี วิธีนีจ้ะท าให้หวัแร้งบัดกรีเสยีหาย 
 อย่าท าการดัดแปลงแฮ็กโกะ  FM-2030 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเท่านัน้ 
 อย่าปลอ่ยให้แฮ็กโกะ  FM-2030  เปียกหรือใช้งานขณะที่มือยงัเปียกอยู่ 
 ให้ถอดสายไฟเคร่ืองและสายไฟหวัแร้ง โดยการจบัที่ตวัปลัก๊ไม่ใช่ที่สายไฟ 
 ต้องแน่ใจว่าพืน้ที่ท างานมีการระบายอากาศที่ดี เพราะการบัดกรีท าให้เกิดควนั 
 ขณะที่ใช้งานแฮ็กโกะ  FM-2030  อย่าท าสิง่ใดที่อาจเป็นสาเหตทุี่ตวัเคร่ืองกระเทือน หรือรูปร่างเสียหาย 

   กำรเช่ือมต่อ 

ข้อควรระวัง 
ปลายหวัแร้งอาจจะร้อน ให้หลกีเลีย่งการจบัต้องปลายหัวแร้งที่ร้อนเป็นเวลานานถึงแม้ว่าจะใช้ heat 
resistant pad ก็ตาม มิฉะนัน้อาจเป็นผลให้ถูกไฟลวก 

A. เสียบปลำยหัวแร้ง 
     เสยีบปลายหวัแร้งเข้าในแฮ็กโกะ FM-2030 จนกระทั่งสดุ (ดงัรูปที่ 1) 
หมำยเหตุ : 
โปรดใช้ปลายหวัแร้งเฉพาะหมวด T22 
ความพยายามที่จะใช้ปลายหัวแร้งอื่น อาจเกิดความเสยีหายกบัอุปกรณ์หรือตวั 
เคร่ืองบดักรี 

B. หัวแร้งบัดกรี 
     ร้อยสายไฟของหวัแร้งบัดกรีผ่านรูของ heat resistant pad (ดงัรูปที่ 2) 

C. ตัวเคร่ืองบัดกรี 
 ถ้าหากมีการใช้งานร่วมกบัแฮ็กโกะ FM-206  ให้ต่อ cord assembly ของแฮ็กโกะ FM-2030 เข้ากบั connector 
ของ channel 2 หรือ channel 3  ของแฮ็กโกะ FM-206 

หมำยเหตุ : 
แฮ็กโกะ FM-206 มี 3 channels; channel 1, 2 และ 3 
แฮ็กโกะ FM-2030 สามารถต่อเข้ากบั channel 2 หรือ 3 
โปรดดูคู่มือการใช้งานแฮ็กโกะ FM-206 ส าหรับรายละเอียดของการใช้งาน 

ข้อควรระวัง 
 เม่ือท าการเช่ือมต่อหรือท าการถอด cord assembly ให้จบัที่ตวัปลัก๊ 
 ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนท าการเช่ือมต่อหรือท าการถอด cord 

assembly ส าหรับด้ามหัวแร้งเข้าหรือออกจากเต้ารับเพื่อหลีกเลีย่งการเกิด
ความเสยีหายกบัเคร่ือง 



- 4 - 

5.  กำรติดตัง้เร่ิมแรก 
   กำรใช้ sleep function 
เม่ือต้องการใช้ sleep function ให้เสยีบปลายด้านหนึ่งของ connecting 
cable เข้ากบั jack ที่อยู่ด้านหลงัของ iron holder และปลายอีกด้านหนึง่
เข้ากบั jack ที่อยู่ด้านหลงัของตวัเคร่ืองบดักรีเพื่อเช่ือมต่อเข้าด้วยกนั 

ข้อควรระวัง 
 โปรดแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือท าการเสยีบปลัก๊สายไฟ 
 โปรดแน่ใจว่าได้พ่วงต่อ connector cable กบั iron holder บน 

channel เดียวกนัและอย่าได้วางหวัแร้งไว้บน iron holder ที่เช่ือม  
ต่อต่าง channel 

6.  กำรใช้งำน 
ส าหรับการใช้งาน โปรดดบูทที่เก่ียวข้องในคู่มือการใช้งานแฮ็กโกะ FM-206 

7.  ขัน้ตอนกำรตรวจเช็ค 

วัดควำมต้ำนทำนคล่อมจดุเหล่ำนี ้

1.  ตรวจเช็คไส้ความร้อนขาด 
     ตรวจเช็คไส้ความร้อนส าหรับไฟฟ้าบกพร่อง 
     วดัไส้ความร้อนที่อุณหภูมิห้อง (15 ถงึ 25ºC; 59 ถงึ 77ºF) 
     ค่าความต้านทานปกติอยู่ที่ 4Ω ±10% ถ้าความต้านทานมีค่าผิดปกติให้เปลี่ยนปลายหวัแร้งด้วยอนัใหม่ 

2.  ตรวจเช็คสายดิน 
     ถ้าค่าความต้านทานสงูกว่า 2Ω (ที่อณุหภูมิห้อง) 
     ให้ก าจดัอ็อกไซด์สีด าหรือเปลีย่นปลายหัวแร้งด้วยอนัใหม่ 
     ถ้าค่าความต้านทานยงัคงไม่ลดค่าลง ให้ตรวจเช็ค connection cord ว่าขาดหรือไม่ 

3.  ตรวจเช็ค connection cord ว่าขาดหรือไม่ 
     วดัความต้านทานระหว่างขาต่างๆ 
     ระหว่างขา 1 กบัขา 3 : 3.6 ถงึ 4.4Ω 
     ถ้าค่าความต้านทานมีความแตกต่างจากค่าข้างบนให้เปลี่ยนแฮ็กโกะ FM-2030 
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8.  รำยกำรชิน้ส่วน 
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9.  แบบปลำยหัวแร้ง 


