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คู่มือกำรใช้งำน 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุท่ีท่านได้ตดัสนิใจซือ้แฮ็กโกะ FM-2032  Soldering Iron 
โปรดอ่านคูมื่อฉบบันีก้่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FM-2032  พร้อมเก็บรักษาคูมื่อนี ้ให้อยู่ในท่ีสะดวกตอ่การค้นหาส าหรับการ
ใช้อ้างอิง 

Instruction Manual 

SOLDERING IRON 

1.  รำยกำรและช่ือชิน้ส่วน ดงัข้างล่างนีไ้ด้บรรจไุว้ในบรรจภุณัฑ์ 
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ข้อควรระวัง 
แฮก็โกะ FM-2032 ไม่สำมำรถท ำงำนได้ด้วยตัวเอง  โปรดอ้ำงอิงถึงคู่มือกำรใช้งำนของเคร่ืองบัดกรีที่สำมำรถ
ใช้งำนร่วมกันได้  เม่ือใช้งำนในกำรเช่ือมต่อกับแฮก็โกะ FM-2032 

โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทัง้หมดทีแ่จ้งไว้ 
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2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 

*  รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
*  อปุกรณ์นีป้้องกนัการคลายประจไุฟฟ้าสถิต 

3.  เคร่ืองบัดกรีที่สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ 
ใช้แฮ็กโกะ  FM-2032  ร่วมกบัเคร่ืองแฮ็กโกะดงัตอ่ไปนี ้
แฮ็กโกะ  FX-951 
แฮ็กโกะ  FM-203 
แฮ็กโกะ  FM-206 

อปุกรณ์นีมี้รูปลกัษณ์ท่ีเดน่จากชิน้สว่นพลาสตกิท่ีน าไฟฟ้าสถิตและการตอ่สายลงดนิของด้ามจบัและตวัเคร่ืองตาม
มาตรการเพ่ือป้องกนัอปุกรณ์ท่ีจะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบตัิตามค าแนะน า
ดงัตอ่ไปนี ้: 
1.  ชิน้สว่นท่ีเป็นพลาสตกิไมใ่ช่ฉนวน ชิน้สว่นเหล่านีเ้ป็นตวัน า ดงันัน้เม่ือจะท าการเปล่ียนชิน้สว่น หรือท าการซ่อมแซม   
     ให้ปฏิบตัด้ิวยความระมดัระวงัเพียงพอท่ีจะไม่แตต้่องชิน้สว่นไฟฟ้าหรือท าให้วสัดท่ีุเป็นฉนวนเสียหาย  
2.  ต้องแน่ใจวา่ตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดนิแล้วขณะท่ีใช้งานอยู่ 

 กำรป้องกันประจุไฟฟ้ำสถิต 

HAKKO FM-2032 



4.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  หมำยเหตุ  และตัวอย่ำง 

ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวางไว้ ณ จดุวกิฤตตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันี ้ เพ่ือชีใ้ห้ผู้ปฏิบตังิานเอาใจใสถ่ึงเร่ือง
ท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 
        ค าเตือน  :  ข้อผดิพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวงั    :  ข้อผดิพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงผู้ปฏิบตังิานได้รับบาดเจ็บ 
         หรือเกิดความเสียหายแก่สิง่ท่ีเก่ียวข้อง 
        หมายเหต ุ :  หมายเหตชีุถ้ึงขัน้ตอนการปฏิบตังิานหรือจดุท่ีมีความส าคญัเก่ียวกบักระบวนการท่ีก าลงัอธิบาย 
        ตวัอย่าง  :  ตวัอย่างท่ีให้ไว้เพ่ือแสดงถึงขัน้ตอนเฉพาะจดุหรือกระบวนการ 

ข้อควรระวัง 
เม่ือเปิดสวทิซ์เคร่ือง อณุหภมูขิองปลายหวัแร้งจะอยู่ระหวา่ง 200 กบั 450°C เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการเกิดบาดเจ็บหรือ
เสียหายแก่บุคลากรกบัสิง่ของในบริเวณท่ีท างาน ขอให้ปฏิบตัติามดงัตอ่ไปนี ้: 
 อย่าแตะต้องปลายหวัแร้งหรือชิน้สว่นท่ีเป็นโลหะใกล้ปลายหวัแร้ง 
 อย่าปลอ่ยให้ปลายหัวแร้งอยู่ใกล้หรือสมัผสักับสารตดิไฟ 
 แจ้งให้บคุลากรในพืน้ท่ีทราบว่าเคร่ืองนัน้ร้อนและไมค่วรไปสมัผสัถกู 
 ให้ปิดสวทิซ์เคร่ือง เม่ือไมมี่การใช้งานหรือไมไ่ด้เอาใจใส่ 
 ให้ปิดสวทิซ์เคร่ือง เม่ือท าการเปล่ียนชิน้สว่นหรือจดัเก็บแฮ็กโกะ  FM-2032 
 อปุกรณ์นีม้ไิด้ต้องการให้บคุคลท่ีร่างกายไมป่กต ิ (รวมถึงเดก็) มีอาการทางประสาทหรือความจ าเส่ือมหรือขาด

ประสบการณ์และความรู้  ยกเว้นแตไ่ด้รับการดแูลหรือแนะน าเก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์นีโ้ดยบคุคลท่ีรับผดิชอบเพ่ือ
ความปลอดภยั 

 เดก็ควรได้รับการดแูลเพ่ือให้แน่ใจวา่ไมมี่การเลน่กับอปุกรณ์นี ้
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เพ่ือป้องกันกำรเกิดอุบัตเิหตุหรือควำมเสียหำยกับแฮก็โกะ  FM-2032  ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏบิัตติำมดังต่อไปนี ้: 

 ห้ามใช้แฮ็กโกะ  FM-2032  นอกเหนือจากการใช้ถอดบดักรี 
 ห้ามเคาะหัวแร้งบดักรีกบัวตัถท่ีุแขง็เพ่ือก าจดัเศษลวดบดักรี  การท าเช่นนีจ้ะท าให้หัวแร้งบดักรีเกิดความเสียหาย 
 ห้ามท าการดดัแปลงอปุกรณ์นี ้
 โปรดใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของแฮ็กโกะเท่านัน้ 
 อย่าปลอ่ยให้แฮ็กโกะ  FM-2032  เปียกหรือใช้งานขณะท่ีมือยงัเปียกอยู่ 
 ต้องแน่ใจวา่ได้จบัท่ีตวัปลัก๊ขณะท่ีท าการใสห่รือถอดสายหวัแร้ง 
 สืบเน่ืองจากมีควนัเกิดขึน้ขณะใช้งานแฮ็กโกะ  FM-2032  ต้องแน่ใจวา่พืน้ท่ีท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี 
 ขณะท่ีใช้งานแฮ็กโกะ  FM-2032  ห้ามกระท าสิง่ใดๆ ซึ่งอาจท าให้เป็นสาเหตท่ีุตวัเคร่ืองกระเทือน หรือรูปร่างเสียหาย 

ค ำเตือน 



5.  กำรติดตัง้แรกเร่ิม 
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ข้อควรระวัง 
 ปลายหวัแร้งอาจจะร้อน หลีกเล่ียงการจบัต้องปลายท่ีร้อนเป็นระยะเวลาท่ีนานถึงแม้วา่จะใช้ heat resistant pad ก็

ตาม มฉิะนัน้อาจเป็นผลให้ถกูไฟลวก 
 ห้ามใช้แรงท่ีมากเกินท่ีอาจเป็นสาเหตใุห้ปลายงอ  ห้ามท าการเคาะหรือกดปลายบน P.W.B. 

    กำรเช่ือมต่อ 
A. กำรใส่ปลำยหัวแร้ง 
     จบัสว่นหวัของปลายหัวแร้งด้วย heat resistant pad 
     แล้วใสเ่ข้ากบัด้าม จนกระทัง่เข้าจนสดุ (รูปท่ี 1) 

หมำยเหตุ : 
โปรดใช้ปลายหมวด T30 เท่านัน้ 

B. หัวแร้งบัดกรี 
     ร้อยสายไฟหวัแร้งบดักรีผา่นรูของ heat resistant pad (รูปท่ี 2) 

C. เคร่ืองบัดกรี 
     ตวัการเช่ือมตอ่ cord assembly เข้ากบัเต้ารับของเคร่ืองบดักรี 
     ท่ีสามารถใช้ร่วมกนัได้ (รูปท่ี 3) 

D. กำรใช้ sleep function 
     เม่ือมีการใช้ sleep function ให้เสียบปลายด้านหนึ่ง 
     ของ connecting cable เข้ากบัแจ๊คท่ีอยู่ทางด้านหลงั 
     ของ handpiece holder และเสียบปลายอีกด้านหนึ่ง 
     เข้ากบัแจ๊คท่ีอยู่ด้านหลงัเคร่ืองบดักรีเพ่ือท าการเช่ือม 
     ตอ่เข้าด้วยกนั (รูปท่ี 4) 

     ข้อควรระวัง 
 โปรดแน่ใจว่าได้ปิดสวทิซ์เม่ือท่านเสียบสายไฟ 
 โปรดแน่ใจว่าได้พ่วงตอ่ connector cable และ iron holder 
     ใน channel เดียวกนั และไมว่างหัวแร้งบดักรีไว้ใน holder 
     ท่ีเช่ือมตอ่กบั channel อ่ืน เม่ือใช้งานกบัแฮ็กโกะ FM-203 
     หรือ FM-206 

     ข้อควรระวัง 
 เม่ือเช่ือมตอ่หรือถอด cord assembly ให้จบัท่ีตวัปลัก๊ 
 ต้องแน่ใจวา่ได้ปิดสวทิซ์ไฟก่อนท่ีจะเช่ือมตอ่หรือถอด 
     cord assembly ส าหรับ handpiece เข้าและออกจาก 
     เต้ารับเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายตอ่ตวัเคร่ือง 



6.  กำรใช้งำน 
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    ส ำหรับกำรใช้งำน 
      โปรดอ้างอิงถึงคูมื่อการใช้งานของเคร่ืองบดักรีท่ีสามารถใช้งานร่วมกนัได้ เม่ือท าการใช้งานร่วมกบัแฮ็กโกะ FM-2032 

7.  ขัน้ตอนกำรตรวจสอบ 

ข้อควรระวัง 
ยกเว้นแตมี่การระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้ท าตามขัน้ตอนเหลา่นีด้้วยการปิดสวทิซ์เคร่ือง และถอดสายปลัก๊ 

    ตรวจเช็คกำรขำดของไส้ควำมร้อนและเซนเซอร์ 
      วดัความต้านทาน ณ อณุหภมูห้ิอง 
      (15 ถึง 25ºC ; 59 ถึง 77F) มนัควรมีคา่เป็น 12Ω±10% 
      ถ้าความต้านทานเกินขอบเขตนี ้ ให้เปล่ียนปลายหัวแร้ง 

    ตรวจเช็คสำยดิน 
      1.  ถอดปลัก๊ของ connection cord จากเคร่ืองบดักรี 
      2.  วดัคา่ความต้านทานระหวา่งขา 2Ω กบัปลาย (ทัง้สองปลาย) 
      3.  ถ้าคา่ความต้านทานสงูกวา่ 2  (ณ อณุหภมูห้ิอง)  ให้ท าความสะอาดปลายเพ่ือขจดัอ๊อกซิเดชัน่ หรือเปล่ียนปลาย 
           เป็นอนัใหม ่ ถ้าคา่ความต้านทานยงัคงไมล่ดลง ให้ตรวจเช็ค connection cord วา่ขาดหรือไม่ 

    ตรวจเช็ค connection cord ว่ำขำดหรือไม่ 
      วดัคา่ความต้านทานระหวา่ง 2 ขา 
      ขา 1 - ขา 3 11.5 - 12.5Ω 
      ถ้าคา่ความต้านทานเกินคา่ข้างบน  ให้เปล่ียนแฮ็กโกะ FM-2032 
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8.  รำยกำรชิน้ส่วน 


