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สะดวกตอการคนหาสําหรับการใชอางองิ 
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1.  รายการชิ้นสวนรวมในหนึ่งกลองและช่ือชิ้นสวน 

โปรดตรวจเช็คเพื่อใหแนใจวารายการที่ระบุไวทั้งหมดไดบรรจุไวในกลอง 
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ขอควรระวัง 
อุปกรณนี้ประกอบดวยรูปลักษณะจากชิ้นสวนพลาสติกท่ีนําไฟฟาสถิตกับการตอลงดินของดามจับและเคร่ืองตามมาตรการเพื่อปองกัน 
อุปกรณที่จะทําการบัดกรีจากผลกระทบของไฟฟาสถิต ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามคําแนะนําดังตอไปนี้ : 
1. ดามจับและชิ้นสวนพลาสติกอื่นๆ ไมใชฉนวน ชิ้นสวนเหลานี้เปนตัวนําขณะทําการเปล่ียนช้ินสวนหรือทําการซอมแซมใหปฏิบัติดวย 
    ความระมัดระวังอยางเพียงพอท่ีจะไมแตะตองช้ินสวนไฟฟาดังเชนที่กลาวถึงหรือทําใหฉนวนเกิดความเสียหาย 
2. ตองแนใจวาเคร่ืองไดรับการตอสายดินขณะใชงาน 

* รายละเอียดทางเทคนิคกับแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา 

2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

* อุณหภูมิที่วัดได โดยการใชแฮ็กโกะ FG-101 เทอรโมมิเตอร 

* อุปกรณนี้ปองกันการคลายประจุของไฟฟาสถิต 

* อุปกรณสอดคลองกับขอกําหนด RoHS ของจีน 



3.  คําเตือน  ขอควรระวัง  และหมายเหตุ 
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ขอควรระวัง 

เมื่อเปดสวิทซเคร่ือง อุณหภูมิของปลายจะอยูระหวาง 200 กับ 450°C เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดบาดเจ็บหรือเสีย หายกับ

บุคลากรกับส่ิงของในบริเวณที่ทํางาน ขอใหปฏิบัติตามดังตอไปนี้ : 

• อยาสัมผัสปลายหวัแรงหรือสวนทีเ่ปนโลหะใกลกับปลาย 

• อยาปลอยใหปลายอยูใกลหรือสัมผัสกับสารติดไฟ 

• แจงใหบุคลากรในพ้ืนที่ทราบวาเคร่ืองนัน้รอนและไมควรสัมผัสถูก 

• ใหปดสวิทซเคร่ืองเมื่อไมใชงานหรือไมไดเอาใจใส 

• ใหปดสวิทซเคร่ืองเมื่อทําการเช่ือมตอ FM-2027 หรือจัดเก็บแฮ็กโกะ FM-203 นี้ 

ขอควรระวัง 

เพื่อปองกนัอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับรุน FM-203  ตองแนใจวาไดดําเนินการดังตอไปนี้ : 

• อยาใชแฮ็กโกะ  FM-203  นีก้ับงานประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการบดักรี 

• หามเคาะหวัแรงบัดกรีกับวัตถุที่แข็งเพื่อขจัดเศษตะกั่วบัดกรี วิธนีี้จะทาํใหหวัแรงบัดกรีเกิดความเสียหาย 

• อยาทาํการดัดแปลงแฮ็กโกะ FM-203 

• ใชเฉพาะอะไหลแทของแฮ็กโกะเทานั้น 

• อยาทาํใหแฮ็กโกะ FM-203 เปยกหรือใชงานขณะที่มือยังเปยกอยู 

• อยาดัดหรือทาํความเสียหายแก control card  หาก card เกิดเสียหาย หามใส card เขาใน station slot 

• ถอด power cord และ iron cord ดวยการจับที่ตัวปล๊ักไมใชที่สาย 

• ตองแนใจวาบริเวณพื้นที่ทีท่าํงานมกีารระบายอากาศทีดี่ เพราะการบัดกรีทําใหเกิดควัน 

• ขณะที่ใชงานแฮ็กโกะ FM-203 อยาไดทําส่ิงอ่ืนใดๆ ที่อาจเปนสาเหตุใหตัวเคร่ืองส่ันครางหรือเสียรูป 

! 

คําเตือน  ขอควรระวัง  และหมายเหตุถกูจัดวาง ณ จุดวิกฤตตางๆ ในคูมือฉบับนี้  เพื่อช้ีใหผูปฏิบัติงานเอาใจใสถึงเร่ือง

ที่มีนยัสําคัญ  โดยไดกําหนดความหมายไวดังตอไปนี้  : 

คําเตือน   :  ขอผิดพลาดที่สอดคลองกับ “คําเตือน” อาจเกิดผลลัพธถงึตายหรือไดรับบาดเจ็บรายแรง 

     ขอควรระวงั   :  ขอผิดพลาดที่สอดคลองกับ “ขอควรระวัง” อาจเกดิผลลัพธกับพนักงานถึงไดรับบาดเจ็บ 

     หรือเกิดความเสียหายแกส่ิงที่เกี่ยวของดังสองตัวอยางที่ใหไวขางลาง 

หมายเหตุ :  “หมายเหตุ” ชี้ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีความสําคัญเพื่อใหดําเนนิการตามที่ไดกําหนดไว 

ตัวอยาง   :  “ตัวอยาง” คือส่ิงที่ใหไวเพื่อแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานเปนพิเศษ  จดุดําเนินการหรือกระบวนการ 

! 



Iron holder 

4.  การติดตั้งตอนแรก 
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A.  Iron holder 

คลายสกูรปรับแตง เพ่ือเปล่ียนมุมของ iron receptacle ตามที่ 
ทานตองการ หลังจากนั้นขันสกูรใหแนน 

           ขอควรระวัง 
• ตองแนใจวาไดปดสวิทซเคร่ืองกอนทําการตอหรือทําการ 

• ใหเสียบตอสายไฟท่ีเก่ียวของท้ังหมดเขาทางดานหลังดวย 
ถอด connecting cable 

ความระมัดระวัง 

B.  Connector cord 

รอย connector cord ผานรูใน heat resistant pad 

ใส holder assembly อยางระมัดระวังเขาในฐานของ 

ซุกปลายหวัแรงเขาไปในลวดทําความสะอาด  (อยาเช็ดถู 
กอนอื่น กําจัดเศษลวดบัดกรีออกจากปลายหัวแรงโดยการ 

2. การใชงาน : 

ปลายหัวแรงกับลวด  วิธีนี้อาจทําใหลวดบัดกรีที่ยังหลอม 
เหลวอยูกระจายเปรอะเปอนได) 

บัดกรี ใหพลิกลวดทําความสะอาดกลับไปมาจนกระทั่งผิว 
เม่ือลวดทําความสะอาดเกิดสกปรกหรือเต็มไปดวยเศษลวด 

หนาท่ีสะอาดปรากฏขึ้น 
เม่ือทําการเปล่ียนลวดทําความสะอาด ใหยกตัวลวดทํา 
ความสะอาดขึ้นตรงๆ เพ่ือปองกันไมใหกองเศษลวดบัดกรี 
หกกระจาย 

connecting cable  เขาใน jack  ที่ปลายดานหลังของ 
การใช sleep function ใหเสียบปลายสายดานหน่ึงของ 

3. จัดวางอะไหลปลายหัวแรงไวใน tip tray 

iron holder และปลายสายอีกดานหนึ่งเขาใน  jack ที่ 
ทางดานหลังของ soldering station เพ่ือเชื่อมตอเขา 
ดวยกัน 

1. การประกอบ ดังรูปแสดง : 
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C.  Soldering station 

แฮ็กโกะ FM-203 ตรวจจับไดเม่ือหัวแรงถูกถอดออกจาก 
iron holder และสงขอมูลนี้ไปยัง station ทางคอรดท่ีเก่ียวของ 
ซึ่งขอมูลนี้ถูกใชภายหลังสําหรับฟงกชันตางๆ 

ดันปล๊ักเขาใหลึกสุดเทาที่เปนไปได และ 
ลองถอดมันออกโดยไมกดเขี้ยวปลอย ถา 

           ขอควรระวัง 
• ตองแนใจวาไดถอดปล๊ักสายคอรดโดยการจับที่ตัวปล๊ัก 

เสียบสายที่เก่ียวของท้ังหมด เขาทางดานหลังดวยความ 
           ขอควรระวัง 

ระมัดระวัง 

1. ตอ  power cord  เขากับเตารับทางดานหลังของ 

อุปกรณนี้ปองกันการคายประจุของไฟฟาสถิต และตองตอสาย 

           ขอควรระวัง 

ดินเพื่อความมีประสิทธิภาพดวยสายแจ็คตอที่เก่ียวของ 

หากมันยังคงอยูในเตารับ แสดงวามันอยู 
เขาที่แลว 

หมายเหตุ : 
ชองสําหรับการเชื่อมตอสายท่ีเก่ียวของของ iron holder จะ 
ตองเปนชองแบบเดียวกันกับการเชื่อมตอของ iron set ใน 

    station ตอ Connecting cable  เขากับเตารับ 

2. จัดวางหวัแรงบัดกรีใน iron holder 

3. เสียบปล๊ัก power cord เขากับเตารับทีล่งดินที่ผนัง 

เตารับ 
เม่ือไดยินเสียงปล๊ักดังคล๊ิก 
แสดงวาเสียบเขาที่แลว 

iron holder 



5.  การใชงาน 
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การควบคุม 
การควบคุมและการแสดงผล 

แผงดานหนาของแฮ็กโกะ FM-203 มีปุมควบคุมอยู 4 ปุม 

ปุมส้ินสุดของสัญญาณท่ีเขามาตามลําดับ 
(การส้ินสุดหนึ่งเฟสของ data entry mode) 
เม่ือกดเปนเวลานานนอยกวาหนึ่งวินาที 
การต้ังคาที่แสดงผลอยูไดถูกจัดเก็บเรียบ 
รอยแลว 

ปุมเร่ิมตนของ data entry mode 

ปุมเปล่ียนการแสดงผลเปน Channel D 

ปุมเปล่ียนการแสดงผลเปน Channel S 

การแสดงผล 

แฮ็กโกะ FM-203 มีสวนแสดงผลเปนตัวเลข 3 หลัก ซึ่งขึ้นอยูกับ 
การเลือก mode ที่จะใหแสดงผล : 

Sensor temperature (ของปลายหัวแรง) 
Data entry : 
เลือกจํานวน (ดูขั้นตอน data entry) 
Temperature scale : 
ขึ้นอยูกับการเลือก °C หรือ °F 
Error detection (ดูการแจงขอความบกพรอง) 

เสียงบัสเซอรถูกจัดเตรียมไวเพ่ือเตือนผูใชงานทราบเม่ือ : 
เม่ืออุณหภูมิของ station ขึ้นสูงถึงจุดที่ต้ังคาไว บัสเซอรจะดัง 
ขึ้นหนึ่งคร้ัง (โดยการต้ังเตือน) 
เม่ืออุณหภูมิไดตกลงขามจุดตํ่าสุด เสียงบัสเซอรจะดังขึ้นตอ 
เน่ือง เสียงบัสเซอรนี้จะหยุดลงเม่ืออุณหภูมิที่ตรวจจับไดกลับ 
เขาชวงระยะท่ียอมรับได 
เม่ือใสวัตถุแปลกปลอม  ปลายหัวแรงที่เขากับไมไดหรือใส 
ปลายหัวแรงกลับดานเขาในแฮ็กโกะ FM-2027 จอแสดงผลจะ 
กระพริบและเสียงบัสเซอรจะดังขึ้นตอเนื่อง 
เม่ือ auto power shutoff ถูกกระตุนใหทํางานและไฟฟาที่จาย 
ให heating element ไดหยุดลง บัสเซอรจะดังขึ้น 3 คร้ัง 

กดและคางไวเพ่ือเปดหรือปดการแสดง 
อุณหภูมิสําหรับ channel D และการจาย 
ไฟไปยังปลายหัวแรง 
เพ่ิมคาที่แสดงอยูเม่ือเปล่ียนการต้ังคา 

กดและคางไวเพ่ือเปดหรือปดการแสดง 
อุณหภูมิสําหรับ channel S และการจาย 
ไฟไปยังปลายหัวแรง 
ลดคาที่แสดงอยูเม่ือเปล่ียนการต้ังคา 

กดปุมสําหรับเลือก channel คางไว 
(D/UP หรือ D/DOWN) เพ่ือปดเคร่ือง 
และเปล่ียนการแสดงผล 

กดปุมเดิมคางไวอีกคร้ังเพื่อเปดเครื่อง 

หมายเหตุ : 
ใหกดปุมของ channel ที่ไมไดใชเพ่ือเปล่ียนการแสดงผลเพียง 
อยางเดียว 



- 7 - 

การใชงาน channel 
ทานสามารถเชื่อมตอแฮ็กโกะ FM-2027 หรือรุน FM-2022/2023/ 
2024 เขาทาง connector ของ channel D และแฮ็กโกะ FM-2027 
หรือรุน FM-2024  เขาทาง connector ของ channel S 

ดวงไฟบน  grip  จะแสดงผลดังนี้ 
กําลังใชงาน.......................ติดสวาง 
Sleep mode.....................กระพริบชาๆ 
Off mode.........................ปด 
บกพรอง…........................กระพริบถ่ีๆ 

การแสดงของ channel display lamps แตกตางขึ้นกับการใชงาน 
ของ channels ดังนี้ 

ขางแสดงผล 
ขางไมแสดงผล 
ขางแสดงผล 
ขางไมแสดงผล 
ขางแสดงผล 
ขางไมแสดงผล 
ขางแสดงผล 
ขางไมแสดงผล 
ขางแสดงผล 
ขางไมแสดงผล 

สวาง 
ดับ 

เปด ปด 

สวาง 
ดับ 

สวาง 
ดับ 
สวาง 
ดับ 
สวาง 
ดับ 
สวาง 
ดับ 
สวาง 
ดับ 

กระพริบ 
สวาง 
กระพริบ 
สวาง 
กระพริบ 
สวาง 

* เมื่อ dual channel ถูกปด มี channel เดียว (channel D หรือ S) ที่ถูก 
  ควบคุม อีก channel จะเขาสู sleep mode โดยอัตโนมติั การต้ังสามารถ 
  ทําใหสับเปลี่ยนไปมาระหวางเปดและปดใน parameter setting 

เมื่อรุน FM-2022/2023  ถูกเช่ือมตอเขากับ connector ของ channel D 
ควบคุม อีก channel จะเขาสู sleep mode โดยอัตโนมติัโดยไมคํานึงถึง 
การต้ังเปด/ปดของ dual channel control 

เมื่อปุม        หรือปุม              ถูกกดหรือเมื่อหัวแรงถูกนําออกจาก Iron 
holder channel สําหรับการควบคุมอุณหภูมิจะสับเปลี่ยนไปยัง channel 
(การต้ังคาจากโรงงาน) 

หมายเหตุ : 
เม่ืออุณหภูมิของ channel หนึ่งเพิ่มสูงขึ้น และ grip ถูกเช่ือม 
ตอเขากับอีก channel หนึ่ง มันอาจตองใชเวลาในการตรวจ 
วัดอุณหภูมิที่ถูกตอง ส่ิงนี้มิใชขอบกพรอง 

เปดทํางาน 

ขางแสดงผล 
กระพริบ ขางไมแสดงผล 

ติดสวาง 

ขางแสดงผล 
กระพริบ ขางไมแสดงผล 

ดับ 

ขางแสดงผล 
ติดสวาง ขางไมแสดงผล 

ดับ 
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เมื่อแฮ็กโกะ FM-2027/รุน FM-2024 ถูกเช่ือมตอเขาไป 
ใหมกับ  channel D connector 
เม่ือรุน  FM-2022/2023  ถูกถอดออกจาก  connector  ของ 
channel D  และแฮ็กโกะ FM-2027/รุน FM-2024 ถูกเช่ือม 
ตอเขาไปใหม การควบคุมอุณหภูมิเร่ิมตนขึ้นสําหรับทั้งสอง 
channels และ channel display lamp เร่ิมกระพริบสําหรับ 
channel  ที่กําลังแสดงอุณหภูมิปจจุบันอยู  และติดสวาง 
สําหรับ  channel  ที่ไมแสดงผลอุณหภูมิอยู 

1. เปดสวิทซเคร่ือง 

หมายเหตุ : 
เม่ือรุน FM-2022/2023 ถูกถอดออกและเช่ือมตอใหม โหมด 
การใชงานอาจเปล่ียนแปลงโดยอัตโนมัติ  ในกรณีนี้เคร่ืองจะ 
ถูกรีเซ็ทไปยังโหมดการใชงานใหมโดยการยกเลิก sleep 

การใชงาน 

2. โดยการต้ังคาเตือน  เม่ืออุณหภูมิขึ้นสูงถึงจุด เสียงบัสเซอรจะ 
    ดังขึ้น เพ่ือแจงวาเคร่ืองอยูในสถานะพรอมใชงาน 

เม่ือมีการใชเฉพาะหัวแรงบัดกรีเพียงอันเดียว 

ตัวอยาง : 
เม่ือไมมีการใช channel S 

mode ซึ่งส่ิงที่เกิดขึ้นไมใชความผิดปกติของเครื่อง 

โดยการต้ังคาเตือน อุณหภูมิถูกต้ังไวที่ 350°C ทานสามารถ 
ยืนยันอุณหภูมิที่ต้ังคาไวโดยการกดปุม  
อุณหภูมิที่ต้ังคาไวจะแสดงผลเปนเวลา 2 วินาที 

เม่ือไมไดใชงาน ใหจัดวางหัวแรงบัดกรีใน iron holder 

           ขอควรระวัง 

           ขอควรระวัง 

1. กดปุม             เพ่ือเลือก channel S 
2. กดปุม             และคางไวจนกระทั่ง OFF แสดงขึ้น 

หมายเหตุ : 
ไฟจะไมจายใหกับ channel S 

3. กดปุม        เพ่ือแสดง channel D ขอมูลนี้ถูกบันทึกไวใน 
    หนวยความจําภายใน และจะยังคงมีประสิทธิผลอยูแม 
    ไฟจะดับ 

เม่ือไมมีการใชงาน ใหจัดวางหัวแรงบัดกรีไวใน iron holder รุน 
FM-2024 จะทํางานไดไมสมบูรณ  หากเปดเคร่ืองดวยการกด 
trigger ไว ใหปลอย trigger และหลังจากนั้นใหเปดเคร่ือง 

           ขอควรระวัง 
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การตั้ง / การเปล่ียนอุณหภูมิ 

หมายเหตุ : 
ถาหากไมกดปุม        และคางไวอยางนอยหนึ่งวินาที  อุณหภูมิ 
ที่ต้ังปจจุบันจะแสดงขึ้น  และหลังจากนั้นอุณหภูมิปลายหัวแรง 
จะแสดงขึ้น 

1. ตรวจเช็ควาการแสดงอุณหภูมิปจจุบันถูกตั้งไวที่ channel 
    D ดู “การใชงาน channel” (ในหนากอนหนานี้) 

การเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไวดวย control card อยูใน station 

ชวงระยะการตั้งอุณหภูมิ 
°C …………………… 200  ถึง  450°C 
°F …………………… 400  ถึง  840°F 

ตัวอยาง : การเปล่ียนอุณหภูมิสําหรับ channel D จาก 
                 350°C  ถึง  400°C 

ถาหากอุณหภูมิที่แสดงอยูเปนของ channel S กดปุม 
เพ่ือเปล่ียน channel 

2. สอด control card เขาใน station 
ตัวเลขหลักรอยของผลแสดงเร่ิมสวางขึ้น ส่ิงนี้แสดงวาเคร่ือง 
ไดเขาสู temperature setting mode และขอมูลจะปอนเขาได 

3. ปอนตัวเลขหลักรอย 
กดปุม        หรือ              เพ่ือต้ังตัวเลขหลักรอย เม่ือตัวเลขที่ 
ตองการปรากฏขึ้นใหกดปุม        ตัวเลขหลักสิบจะเร่ิมสวางขึ้น 

4. ปอนตัวเลขหลักสิบ 
กดปุม        หรือ              เพ่ือต้ังตัวเลขหลักสิบ เม่ือตัวเลขที่ 
ตองการปรากฏขึ้นใหกดปุม        ตัวเลขหลักหนวยจะเร่ิมสวาง 
ขึ้น 

5. ปอนตัวเลขหลักหนวย 
ต้ังตัวเลขหลักหนวยท่ีตองการในวิธีเดียวกันกับตัวเลขหลักสิบ 
และจากนั้นกดปุม        อุณหภูมิจะถูกเก็บไวในหนวยความจํา 
ภายใน และการควบคุมไสความรอนจะเริ่มขึ้นภายหลังจากท่ี 
อุณหภูมิที่ต้ังคาใหมแสดงขึ้น 

กดปุม        คางไวเปนเวลาอยางนอยหนึ่งวินาที 
อุณหภูมิปจจุบันที่ต้ังคาไวจะแสดงขึ้นและหลังจากน้ันตัวเลข 
หลักรอยเร่ิมสวางขึ้นวินาทีใหหลัง ส่ิงนี้แสดงวา station ไดเขา 
สู temperature setting mode 
เม่ือ station อยูใน temperature setting mode  การต้ังหรือ 
เปล่ียนอุณหภูมิใหทําตามขั้นตอน 3 ถึง 5 ในหนากอนหนาน้ี 

สอดบัตร 

                กดปุม        หรือ 

กดปุม          หนึ่งคร้ัง 

                กดปุม        หรือ 

กดปุม          หนึ่งคร้ัง 

                กดปุม        หรือ 

กดปุม          หนึ่งคร้ัง 

ถาหากไฟฟาดับลงโดยปราศจากการเสร็จส้ินการต้ังคาอุณหภูมิ 
อุณหภูมิที่ต้ังใหมจะไมถูกจับเก็บ 

           ขอควรระวัง 

แสดง channel D อยู 
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การปอนคา tip offset 

หมายเหตุ : 
• Station  จะเก็บคา  offset  ของแตละแบบปลายหัวแรง 
ตัวอยาง, เช่ือมตอแฮ็กโกะ  FM-2027  เขากับ station  และ 
ปอนคา  offset (-10°C)   จากนั้นเปล่ียนเปนรุน  FM-2023 

1. ตรวจเช็ควาการแสดงอุณหภูมิปจจุบันถูกตั้งเปน 
    channel D 

ตัวอยาง : 
เม่ืออุณหภูมิที่ต้ังสําหรับ channet D คือ 400°C และอุณหภูมิ 

ถาหากอุณหภูมิของ channel D ถูกแสดงขึ้น 
กดปุม       เพ่ือเปลี่ยน channel 

2. สอด control card เขาใน station 
Station เขาสู temperature setting mode 

3. กดปุม 
Station เขาสู offset entry mode 

4. เลือก            หรือ           และกดปุม 
ตัวเลขหลักสิบเร่ิมสวางขึ้น  ปอนคา offset 
คาตางๆ ที่สามารถปอนไดคือ 0 ถึง 5 ใน °C (0 ถึง 9 ใน °F) 
ตัวเลขหลักสิบและหลักหนวยถูกต้ังดวยชวงระยะคา offset 

กดปุม      หนึ่งคร้ัง 

                กดปุม        หรือ 

กดปุม          หนึ่งคร้ัง 

                กดปุม        หรือ 

กดปุม          หนึ่งคร้ัง 

กดปุม          หนึ่งคร้ัง 

ปลายหัวแรงจริงคือ 410°C : 
ความแตกตางของอุณหภูมิคือ 10°C  ดังนั้นปอน –10 เปนคา 
offset ปจจุบัน 

กดปุม        หรือ              เพ่ือต้ังตัวเลขหลักรอยคาที่สามารถ 
ปอนไดเปน °C หรือ °F คือ 0 (สําหรับคาบวก) และ - (สําหรับ 
คาลบ) 

ชวงระยะการตั้งอุณหภูมิที่ยอมใหตั้ง 
°C …………………… -50  ถึง  +50°C 
°F …………………… -90  ถึง  +90°F 

ถาหากทานปอนคาอยูนอกชวงระยะคา  offset  ที่ยอมใหต้ัง 
การแสดงผลจะกลับคืนตัวเลขหลักรอยและทานตองปอนคาที่ 
ถูกตองใหม 

ใน offset entry mode (เม่ือการแสดงผลกําลังสวางขึ้น) อุณหภูมิ 
ปลายหัวแรงถูกควบคุมโดยคา offset ปจจุบัน 

           ขอควรระวัง 

5. ทวนสอบอุณหภูมิปลายหัวแรง 

channel D temperature 
setting mode 

และปอนคา offset (-20°C) 
เม่ือทานเชื่อมตอ  FM-2027  อีก  คา  offset  จะถูกต้ังเปน 
-10°C โดยอัตโนมัติ 

• Station  เก็บคา  offset  สําหรับแตละ  channel 
ตัวอยาง, เช่ือมตอแฮ็กโกะ FM-2027 สองอันเขากับ channel 
D และ S  และปอนคา offset  ในขณะน้ีแฮ็กโกะ FM-2027 
ทั้งสองอันจะถูกควบคุมโดยการใชคา  offset  แยกจากกัน 
อยางไรก็ตาม เม่ือแฮ็กโกะ FM-2027 ที่ถูกต้ังคา offset ของ 
channel D ถูกเช่ือมตอเขากับ channel S แทน คา offset 
ของ  channel D  ก็จะไมนํามาใชกับ  channel S 
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การเปลี่ยนคา offset ดวยการใส control 

กดปุม       และคางไวเปนเวลาอยางนอยหนึ่งวินาที 
คา  offset  ปจจุบันถูกแสดงขึ้น  และหลังจากนั้นตัวเลขหลัก 
รอยเร่ิมสวางขึ้นหลังหนึ่งวินาที  การแสดงผลนี้แสดงวา 
station  ไดเขาอยูใน  offset entry mode  แลว 

ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ในหนาที่ 10 
สําหรับการต้ังคา  offset  ของอุณหภูมิปลายหัวแรง 

กดปุมคลายล็อคใน sleeve assembly ไว ดึงปลายหัวแรง 
ออกพรอม  sleeve assembly  จาก  connector 

card อยูใน station 

การเปลี่ยนปลายหัวแรง 

ปลายหัวแรงนั้นรอน หลีกเล่ียงการจับตองปลายหัวแรงที่รอนเปนเวลานานๆ ถึงแมจะใช  heat-resistant pad  ก็ตาม  มิฉะนั้นอาจเกิด 
การไหมได 

           ขอควรระวัง 

การถอดปลายหัวแรง : 

• ตองแนใจวาไดกดปุมคลายล็อคไวขณะทําการดึง  sleeve 
assembly ออก  ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานอาจทําให 

           ขอควรระวัง 

กลไกการล็อคเสียหาย 
• ตองแนใจวาไดดึงเฉพาะปลายหัวแรงออกภายหลังจากแยก 

sleeve assembly ออกจาก connector มิฉะนั้นแลว sleeve 
assembly อาจเกิดการตกแตกได 

จับที่ปลายสวนหนาของ sleeve assembly เพ่ือถอดปลาย 
หัวแรงออก 

จับที่ปลายสวนหนาของปลายหัวแรง  สอดใสมันเขาใน 
sleeve assembly 

การใสปลายหัวแรง : 

สอดใสปลายหัวแรงเขาใน sleeve assembly จนกระท่ังมันดัง 
คล๊ิกเขาที่   เม่ือทานไดยินเสียงดังคล๊ิกใหหยุดการฝนใสปลาย 

           ขอควรระวัง 

หัวแรงใน sleeve assembly ดวยแรง 

สอดใสปลายหัวแรงอยางระมัดระวังเขาใน  connector 

หมายเหตุ : 
การสอดใสปลายหัวแรงอยางไมถูกตองจะเปนสาเหตุให 
แสดงขึ้นบนหนาจอ 

หมายเหตุ : 
• ถาหากไมไดกดปุม       คางไวอยางนอยหนึ่งวินาที  อุณหภูมิ 
    ที่ต้ังไวปจจุบันจะแสดงขึ้นและหลังจากนั้นอุณหภูมิปลาย 
    หัวแรงจะแสดงขึ้นตาม 

ถอดปลายหัวแรงออกจาก connector ขณะทําการกดที่สวนนี้ 

จับที่ปลายสวนหนาของ sleeve assembly เพ่ือถอดปลายหัวแรงออก 

จับที่สวนนี้เพ่ือใสปลายหัวแรงเขาใน sleeve assembly 
ขอควรระวงั 

เมื่อจับที่สวนหัวของปลายหัวแรง ใหระวังอันตรายจากความรอน 
ตองแนใจวาไดใช heat-resistant pad 

จับที่สวนนี้เพ่ือถอดใสปลายหัวแรงเขาใน connector 

• คา offset ต้ังเตือนคือ 0 



6.  การตั้งคา PARAMETERS 
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กระบวนการของ Parameter entry mode 
เลือก parameter entry mode โดยการใชขั้นตอนการปฏิบัติ 
ดังตอไปนี้ 

เปดสวิทซเคร่ืองขณะที่กดที่ปุม 
Station ไดเขาสู parameter entry mode แลว 

1 

เลือกหมายเลข parameter 
           เร่ิมตนแสดงผลและตัวเลขหลักสิบเริ่มสวาง 

2 

           ขึ้นใชปุม        และ        เพ่ือเปล่ียนการต้ังคา 
           parameter หรือกดปุม             เพื่อเลือกตัว- 
           เลขหลักหนวยปอนหมายเลข  parameter 
           และกดปุม        เพ่ือไปยังขั้นตอนตอไป 

เลือกหมายเลขสําหรับการต้ังคา  parameter ในขั้น- 
ตอนการดําเนินการดังนี้ 

3 

           คาปจจุบันที่ต้ังไวเร่ิมแสดงขึ้น ใชปุม       , 
           หรือ            เพื่อปอนการตั้งคา parameter 
           กดปุม        ในขั้นตอน  2   หรือ  3   เพ่ือสู 

           ภายหลังจาก parameters ที่จําเปนตางๆ ถูก 
           ต้ังแลว กดปุม        ในขั้นตอน  2   หรือ  3 
           ขางบนคางไวเปนเวลา 2 วินาที 

จอแสดงผลเปล่ียนเปน           และ station จะถามวา 
จะออกจาก parameter entry mode หรือไม ? 

4 

เลือก           และกดปุม       เพ่ือออกจาก parameter 
entry mode 

        การแสดงผลอุณหภมูิ (°C หรือ °F) 

แฮ็กโกะ  FM-203  มี  parameters  ใชงานดังตอไปนี้ : 

หมายเหตุ : 
• แตละคร้ังที่กดปุม       หรือ           การแสดงผลจะเล่ือนขึ้นลง 
   ระหวางการแสดงผลดังตอไปนี้ :            กับ 
• เม่ือเลือก            หนาจอการเลือกหมายเลข parameter ใน 
   ขั้นตอนท่ี 2 ก็จะถูกแสดงขึ้น 

           ขั้นตอน  2 

หมายเหตุ : 
สามารถต้ัง Auto sleep แยกออกจากกัน สําหรับ channel D 
และ S 

เม่ือหนาจอเปล่ียนเปน              และ              station จะเขาสู   
mode สําหรับการเปล่ียนการแสดงอุณหภูมิ 
กดปุม       หรือ            เพ่ือสลับการแสดงผลไปมาระหวาง 
            (ฟาเรนไฮต) และ             (เซลเซียส) 

หามปลอยแฮ็กโกะ FM-203 ไวโดยปราศจากการใชงานเปนเวลา 
นานกับการท่ี auto shutoff function ทํางานอยู ใหปดเครืองเม่ือ 

           ขอควรระวัง 

ทานไมไดใชงานแฮ็กโกะ FM-203 เปนเวลานานๆ 
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         การต้ัง Auto sleep time 
ต้ังเวลาจนกระทั่ง auto sleep function ทํางาน ภายหลังจาก 
จัดวางหัวแรงบัดกรีไวบน iron holder 
ตัวอยาง Auto sleep : 
             การพักเครื่อง (มีผลทันทีภายหลังจัดวางหัวแรงบัดกรี 

             การพักเครื่อง (10 นาทีภายหลังจัดวางหัวแรงบัดกรี 
             ไวบน iron holder) 

             ไวบน iron holder) 

หมายเหตุ : 
• Auto sleep time สามารถต้ังหนวยเปนนาที (ถึง 29 นาที) 
• Auto sleep time สามารถแยกต้ังอิสระจากกัน  สําหรับ 
   channels D และ S  channel ที่สามารถต้ังไดคือ channel 
   ที่ channel display lamp สวางอยู ระหวางใน parameter 
   entry 

อุณหภูมิปลายลดตํ่าลงถึง 200°C โดยประมาณระหวางที่อยู 
ใน sleep mode อุณหภูมิปลายหัวแรงเปล่ียนแปลงอยางมีนัย 

เม่ือจอแสดง             ใชกดปุม       หรือ            หรือนําหัวแรง 
บัดกรีออกจาก  iron holder  เพ่ือใหไสความรอนกลับมาทํา- 
งานตามปกติ 

         การต้ัง Lower temperature error 
Lower temperature error 
เม่ืออุณหภูมิตกลงตํ่ากวาขอบเขตที่ต้ัง ความบกพรองจะแสดง 
ขึ้นพรอมเสียงบัสเซอรดังขึ้น 
เม่ืออุณหภูมิกลับเขาสูภายในขอบเขตที่อนุญาต  บัสเซอรจะ 
หยุดดัง 

ชวงระยะการตั้ง Low temperature 
สําหรับเซลเซียส    : 30  ถึง  150°C 
สําหรับฟาเรนไฮต : 50  ถึง  300°F 

ตัวอยาง 
เม่ือต้ังอุณหภูมิที่ 350°C  และต้ัง Low temperature error ที่  
100°C  บัสเซอรจะสงเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิตกลงถึง 250°C 

เปดสวิทซเคร่ืองขณะกดปุม  

กดปุม        หรือ 

กดปุม         หนึ่งคร้ัง 

กดปุม        หรือ 

กดปุม         หนึ่งคร้ัง 

ตัวเลขหลักรอยเร่ิมสวางเม่ือทําการปอนการต้ังคา Low 
temperature 

ถาหากทานปอนคานอกชวงระยะการต้ังคา Low temperature 
(ตามตารางทางซายมือ) การแสดงผลจะกลับสูตัวเลขหลักรอย 

ใชวิธีการสําหรับการต้ังอุณหภูมิ  เพ่ือปอนและต้ัง Low  
temperature setting 

และทานตองทําการปอนคาใหมที่ถูกตอง 
ภายหลังจากการตั้งคา Low temperature การแสดงผลจะกลับ 
สูหนาจอของการเลือกหมายเลข parameter 

การต้ังคา  channel D  เสร็จส้ินสมบูรณดังแสดงในผังกอนหนาน้ี 
ทําการกดปุม         ซ้ําๆ เพ่ือไปยังการต้ังคา channel S (กระบวน 
การเปนเหมือนกับการต้ัง channel D) 

โดยขึ้นกับอุณหภูมิรอบขาง แบบปลายและชนิดของปลายหัว 
แรง อุณหภูมิที่แนะนําใหใชควรเปน 200°C (400°F) 

• เม่ืออุณหภูมิที่ต้ังเปน 300°C (570°F) หรือตํ่ากวา Sleep func- 
    tion จะไมทํางานถึงแมจะต้ัง sleep function เปดใหทํางาน 

           ขอควรระวัง 

• เม่ืออุณหภูมิปลายหัวแรงสูงขึ้นถึงอุณหภูมิที่ต้ังหลังเปดเครื่อง 
    ถึงแมต้ัง sleep time ไวที่ “0”  อุณหภูมิปลายหัวแรงจะลดลง 
    ถึงอุณหภูมิของ sleep  ภายหลังจากอุณหภูมิสูงขึ้นถึงอุณหภูมิ 
    ที่ต้ัง 
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         S-E, C-E buzzer sound 
Setting mode 

หมายเหตุ : 
เม่ือ auto sleep function ทํางาน นําหัวแรงออกจาก iron 
holder หรือทําการกดปุม       หรือ            เพื่อกลับสูมา 
ทํางานตามปกติ 

         Set temperature alert 
Setting mode 

         Auto sleep function 
Setting mode 

         Auto shutoff function 
Setting mode 

ใน buzzer sound setting mode  ซึ่งการต้ังจะทําใหบัสเซอร 
ดังหรือไม เม่ือเซ็นเซอรเกิดบกพรอง              หรือหัวแรงบัดกรี 
เกิดบกพรอง              ไม 0 หรือ 1 จะถูกแสดงขึ้น 
            : บัสเซอรจะไมดัง 
            : บัสเซอรจะดัง 
เลือกปุม       หรือ             และกดปุม 

ในการตั้ง temperature alert setting mode ไม              หรือ 
            จะถูกแสดงขึ้น 
            : บัสเซอรจะไมดัง เม่ืออุณหภูมิหัวแรงบัดกรีขึ้นสูงถึงคา 

            : บัสเซอรจะดัง เม่ืออุณหภูมิหัวแรงบัดกรีขึ้นสูงถึงคาที่ 

ใน auto sleep setting mode  ไม             หรือ             จะถูก 

            : auto sleep function ไมทํางาน โดยไมคํานึงถึงการต้ัง 

            : auto sleep function ทํางาน และ auto sleep time ถูก 
              auto sleep time 

              กระตุนใหเร่ิมทํางาน 

ใน auto shutoff setting mode  ไม              หรือ               จะ 
ถูกแสดงขึ้น 
            : auto shutoff function ไมทํางาน โดยไมคํานึงถึง 

            : auto shutoff function ทํางาน และ auto shutoff 

              ที่ต้ัง 

              ต้ัง 
เลือกปุม       หรือ             และกดปุม 

เลือกปุม       หรือ             และกดปุม 

เลือกปุม       หรือ             และกดปุม 

              auto sleep function set time 

              time ถูกกระตุนใหทํางาน 

         Offset – free mode เม่ือเคร่ืองอยูใน offset-free mode  ไม              หรือ 

            : คา offset จะไมสามารถปอนไดหากปราศจากการใส 
              control card ภายในเครื่อง 
            : คา offset สามารถปอนไดแมปราศจากการใส 
              control card ภายในเครื่อง 
กดปุม       หรือ และกดปุม          

จะถูกแสดงขึ้น 

เม่ือ  auto shutoff function  ถูกต้ังใหทํางานและไมมีการ 
ปฎิบัติงานภายหลัง 30 นาทีจากที่จัดวางหัวแรงบน iron 
holder บัสเซอรจะดังขึ้น 3 คร้ัง และ auto shutoff function 
จะทํางาน การวางหัวแรงบน  iron holder  ไวตลอดเวลาจะ 
ทําใหบัสเซอรดังขึ้นทุกๆ 30 นาที 

แสดงขึ้น 
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         Auto channel swtiching 
Setting mode 

         Dual channel setting mode 

ใน auto channel switching setting mode  ไม              หรือ 
            จะถูกแสดงขึ้น 
            : เม่ือปด auto shutoff function ไว  

            : เม่ือเปด auto shutoff function ใหทํางาน 
              ใหเลือก       หรือ             และกดปุม 

ใน dual channel setting mode ไม              หรือ              จะ 
ถูกแสดงขึ้น 
            : การควบคุม Dual channel จะปด 
            : การควบคุม Dual channel จะเปด 

หมายเหตุ : 
• ถาหากรุน  FM-2022 / FM-2023  ถูกเช่ือมตอเขากับ 

channel  D การควบคุมอุณหภูมิของ  channel  ทั้งคูจะ 
ทําไมได 

เลือกปุม       หรือ             และกดปุม 

วิธีการเปดหรือปดฟงกชันนี้  สําหรับการเปล่ียนสลับการ 
Auto channel switching 

แสดงและควบคุม channel อัตโนมัติเม่ือหัวแรงบัดกรีถูก 
นําออกจาก iron holder 

เม่ือแฮ็กโกะคู FM-2027 / รุน FM-2024 ถูกเช่ือมตอเขากับ 
Dual channel setting mode 

channel D และ S   channels จะถูกควบคุมดังนี้ตามการ 
ต้ังคา 

On :  Channel D และ S ถูกควบคุมพรอมกัน 
Off :  Channel เดียวที่ถูกควบคุม (ไม channel D ก็ 

channel S) และอีก channel จะอยูใน sleep 
mode 

• เม่ือการควบคุมอุณหภูมิ  channel  ทั้งคูถูกปดไว  โดยไม 
คํานึงถึงแบบของ grip (FM-2022, FM-2023, FM-2024, 
FM-2027)  ดวงไฟของ  station  ที่ใชงานอยูจะสวางขึ้น 
(channel ที่กําลังแสดงผลอยู) และดับลงสําหรับ channel 

หมายเหตุ : 
เม่ือ auto sleep function ทํางาน ใหนําหัวแรงบัดกรีออก 
จาก iron holder หรือทําการกดปุม       หรือ            เพื่อ 
ใหกลับคืนสูการใชงานปกติ 

ที่ไมใชงาน (channel ที่ไมแสดงผลอยู) 



การบํารุงรักษาปลายหัวแรง 

1.  อุณหภูมิปลายหัวแรง 

อุณหภูมิที่สูงเปนการบ่ันทอนอายุของปลายหัวแรงและอาจเปนสาเหตุทํา

ใหอุปกรณเกิดการช็อดจากความรอน ใหใชอุณหภูมิตํ่าสุดเทาที่เปนไปได 

เม่ือทําการบัดกรีเสมอ      คุณสมบัติการกลับคืนคาความรอนที่ดีเลิศของ

FM-203  ทําใหแนใจถึงความมีประสิทธิผลของการบัดกรีที่อุณหภูมิตํ่า 

2.  การทําความสะอาด ใหทําความสะอาดปลายหัวแรงกอนการใชงานเสมอ เพ่ือขจัดเศษบัดกรี

หรือฟลักท่ีเกาะติดอยู  โดยใชชุดลวดตะก่ัวทําความสะอาด 599B (ที่ให

มาพรอมกับรุน FM-203) หรือใชฟองน้ําทําความสะอาดท่ีสะอาดและชื้น 

(part no. A1536)  ส่ิงแปลกเปอนที่อยูบนปลายหัวแรงมีผลทางลบมาก 

มาย    รวมถึงการนําความรอนลดลงซ่ึงเปนผลทําใหผลการบัดกรีไดไมดี 

3.  ภายหลังการใชงาน ใหทําความสะอาดและเคลือบปลายหัวแรงดวยลวดบัดกรีที่ใหมสดหลัง

การใชงานทุกคร้ัง  ซึ่งเกราะนี้ชวยตานการเกิดสนิมโลหะ 

4.  ขณะที่เครื่องไมไดถูกใชงาน และการปด 
     เครื่องโดยอัตโนมัติไมทํางาน 

ตองไมปลอยใหเคร่ืองวางอยูที่อุณหภูมิสูงเปนเวลานานๆ การทําอยางนี้

จะทําใหปลายหัวแรงเกิดสนิมโลหะ   ใหปดสวิตชเคร่ืองเสียหากไมไดใช

งานหลายช่ัวโมงจะเปนการดีของแนะนําใหถอดสายปล๊ักออกเสียดวย 

5.  การทําความสะอาดและการตรวจสอบ 
     ปลายหัวแรง 

ขั้นตอนการปฏิบัติตอไปนี้ หากทําตามทุกวันจะชวยยืดอายุของปลายหัว

แรง 

a. ต้ังอุณหภูมิที่ 250°C (482°F) 

b. เม่ืออุณหภูมิอยูคงท่ีใหทําความสะอาดปลายหัวแรง (ตามขอ 2 ดัง 

    ขางบน) และตรวจเช็คสภาพของปลายหัวแรง หากปลายหัวแรงเกิด 

    สึกอยางหนักหรือเสียรูปใหเปล่ียนอันใหม 

c. หากสวนเคลือบเนื้อบัดกรีของปลายหัวแรงถูกปกคลุมดวยออกไซดดํา  

    ใหใชเน้ือลวดบัดกรีสดที่มีฟลักทําความสะอาดปลายหัวแรงอีกคร้ัง ให 

    ทําซ้ําจนกวาออกไซดไดถูกกําจัดจนหมดส้ิน  จากนั้นเคลือบปลายหัว 

    แรงดวยลวดบัดกรีที่สดใหม 

 

 

 

d. ปดสวิตชเครื่องและถอดปลายหัวแรงออกโดยใช  heat resistant pad  

    จัดวางปลายหัวแรงไวขางๆ เพ่ือใหเย็นตัวลง 

e. ออกไซดที่ยังมีอยูซึ่งมีลักษณะสีเหลืองบนปลายหัวแรงนั้นสามารถ 

    กําจัดออกดวยแอลกอฮอลไอไซพรอฟล 

7.  การบํารุงรักษา 
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           ขอควรระวัง 
หามทําการตะไบออกไซดปลายหัวแรงเพื่อขจัด 



คําเตือน 
จนกวาจะมีคําแนะนําเปนอยางอื่น  ขอใหปฏิบัติตารางขั้นตอนเหลานี้ดวยการปดสวิตชเคร่ืองและถอดสายปล๊ัก 

! 

ตรวจเช็คไสความรอนหรือเซน็เซอรขาด 1.  ตรวจเช็คไสความรอนหรือเซ็นเซอรวาขาดหรือไม 

ทวนสอบความม่ันคงทางไฟฟาของไสความรอนและเซ็นเซอร   วัดความ

ตานทานของไสความรอนและเซ็นเซอร ณ อุณหภูมิหอง (15 ถึง 25°C, 

59 ถึง 77°F)  ควรมีคา 8Ω ±10%  ถาความตานทานเกินขอบเขตนี้ให

เปล่ียนปลายหัวแรง 

1.  ถอดสายปล๊ักคอรดที่ตอจาก  station 

2.  วัดคาความตานทานระหวางขาท่ี 2 กับปลายหัวแรง 

3.  หากมีคาเกิน 2Ω (ที่อุณหภูมิหอง) ใหทําการบํารุงรักษาตามที่อธิบาย 

     ในหนาท่ี 16  การบํารุงรักษาปลายหัวแรง   หากคายังคงไมลดลงให 

     ตรวจเช็คการขาดของสายคอรด 

1.  ถอดปลายหัวแรงกับสวนประกอบปลอกออกจากกัน 

2.  หมุนชิ้นสวนดานหนาของ FM-2027 ทิศทางตามเข็มนาฬิกา  และ 

     ถอดเปลือกนอกออก 

3.  วัดคาความตานทานระหวางขั้วตอกับสายไฟที่  socket  ดังนี้ 

     ขา 1  -  สีแดง  ขา 2  -  สีเขียว 

     ขา 3  -  สีดํา  ขา 5  -  สีขาว 

     หากคาใดๆ เกิน 0Ω  หรือมีคา ∞   ใหเปล่ียน FM-2027 

1.  ถอดสายไฟเคร่ืองออกจากเตารับ 

2.  ถอดกลักฟวส 

3.  ถอดฟวส 

4.  ใสกลักฟวสตามเดิม 

ขั้นตอนการตรวจเช็ค 

วัดความตานทานคลอมตําแหนงนี้ 

ตรวจเช็คสายดิน 

การตรวจเช็คการขาดของ connection cord 

การเปลี่ยนฟวส 
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หรือไม 



เขาที่ 
           อาจแสดงขึ้นชั่วขณะเมื่อใส grip ส่ิงนี้มิใชความผิด 
ปกติ 

- 18 - 

8.  การแจงขอบกพรอง 

เซ็นเซอรบกพรอง 

อุณหภูมิที่ต้ังไว 
พิกัดการเตือนอุณหภูมิตํ่า 

อุณหภูมิที่ต้ังไว 
พิกัดการเตือนอุณหภูมิตํ่า 

เม่ือมีความเปนไปไดที่ความบกพรองไดเกิดขึ้นในเซ็นเซอร 

หากอุณหภูมิเซ็นเซอรลดลงตํ่ากวาคาแตกตางระหวางการต้ัง 

ตัวอยาง ตัวอยาง : 

ขอความ              จะสวางขึ้น และ buzzer จะดังขึ้นตอเนื่อง

เม่ือใสปลายหัวแรงเขาผิดดาน ใสปลายหัวแรงที่ไมเขากัน

หรือมีวัตถุแปลกปลอมอยูในแนวของ connector 

ขอความ               จะถูกแสดงขึ้นหากสายไฟไมไดตอเขากับ 

station หรือใชหัวแรงบัดกรีที่ผิด 

หัวแรงบัดกรบีกพรอง 

ขั้วไสความรอนเกิดลัดวงจร 

พิกัดการเตือนอุณหภูมิตํ่าบกพรอง 

หรือไสความรอน (รวมถึงวงจรเซ็นเซอร)  ขอความ 
จะถูกแสดงขึ้นพรอมกับเคร่ืองถูกปดตัวลง 

ขอควรระวัง 
เซ็นเซอรบกพรองก็เกิดขึ้นไดเชนกันหากใสปลายหัวแรงไม 

อุณหภูมิปลายหัวแรงสูงขึ้นถึงคาภายในพิกัดท่ีต้ังไว buzzer 

คาอุณหภูมิปจจุบันกับพิกัดการเตือนอุณหภูมิตํ่า  ขอความ 
           จะถูกแสดงขึ้นพรอมกับเสียงเตือนของ buzzer เม่ือ 

ก็จะหยุดดัง 

ความเผ่ืออยูที่ 50°C/100°F หากอุณหภูมิยังคงลดลงอยาง 
สมมุติวาการต้ังอุณหภูมิอยูที่ 400°C/750°F และคาพิกัด 

ตอเนื่องและสุดทายตกลงต่ํากวาคาที่ไดต้ังไวขณะท่ีไสความ 
รอนยังคงทํางานอยู คาการแสดงผลเริ่มกระพริบเพื่อแจงให 
ทราบวาอุณหภูมิของปลายหัวแรงไดตกลงมาแลว 

การตรวจจับบกพรอง ขอความ                  จะถูกแสดงขึ้นเม่ือเปดสวิทซเคร่ืองขึ้น

ภายหลังการเช่ือมตอรุน FM-2022/2023 ดวยปลายหัวแรงที่

รอน 

ส่ิงนี้ไมใชขอบกพรอง 

ใหคอยประมาณ 10 วินาที จนกระทั่งเคร่ืองทํางานไดเขาที่ 



คําเตือน 
• กอนทําการตรวจเช็คภานในเคร่ือง FM-203  เพ่ือทําการเปล่ียนชิ้นสวน  ตองแนใจวาไดถอดปล๊ักเคร่ืองออกแลว  ความผิดพลาดใน

การปฏิบัติอาจเปนผลใหถูกไฟฟาดูด 

! 

เครื่องไมทํางานเม่ือเปดสวิตชเครื่องแลว :  สายไฟเคร่ืองหรือปล๊ักตอไมไดเสียบ ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  ทําการตอ 

:  ฟวสขาดหรือไม ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  สืบหาสาเหตุวาทําไมฟวสถึงขาดแลวจึงทําการเปล่ียนฟวส 
   หากไมสามารถหาสาเหตุได ใหเปล่ียนฟวส หากฟวสยังคง 
   ขาดอีก ใหสงเครื่องเพื่อทําการซอม 

ปลายหัวแรงไมรอน :  ใสปลายหัวแรงเขาที่หรือไม ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  ใสปลายหัวแรงใหเขาที่ 

:  สายไฟเคร่ืองและ/หรือไสความรอน/เซ็นเซอรขาดหรือไม ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  อานบทท่ีเหมาะสมในคูมือฉบับนี้เก่ียวกับการตรวจเช็คสาย 
   ไฟที่ตอและ/หรือไสความรอน/เซ็นเซอรที่ขาดทําอยางไร 

• ขอความเซ็นเซอรบกพรอง 
    ถูกแสดงข้ึน 

ปลายหัวแรงไมจับตะกั่ว :  อุณหภูมิปลายหัวแรงสูงเกินไป ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  ต้ังอุณหภูมิใหเหมาะสม 

:  ปลายหัวแรงปนเปอนออกไซดหรือไม ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  กําจัดออกไซด (ดู “การบํารุงรักษาปลายหัวแรง” ในหนาที่ 16) 

อุณหภูมิปลายหัวแรงสูงเกินไป :  สายไฟที่ตอขาดหรือไม ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  ดู “การตรวจเช็คการขาดของสายไฟท่ีตอ” ในหนาที่ 17 

:  ปอนหมายเลข Tip ID ถูกตองหรือไม ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  ปอนคาที่ถูกตอง 

อุณหภูมิปลายหัวแรงต่ําเกินไป :  ปลายหัวแรงเปอนดวยออกไซดหรือไม ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  กําจัดออกไซด (ดู “การบํารุงรักษาปลายหัวแรง” ในหนาที่ 16) 

:  ปอนหมายเลข Tip ID ถูกตองหรือไม ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  ปอนคาที่ถูกตอง 

ขอความหัวแรงบัดกรีบกพรอง     
ถูกแสดงข้ึน 

:  ใชหัวแรงบัดกรีรุนอื่นหรือไม ? หรือไมไดเสียบปลั๊กแฮ็กโกะ ตรวจเช็ค 

แกไข :  ใชหัวแรงบัดกรี  FM-2027 
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9.  แนวทางการแกไขปญหา 

   FM-2027 
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ขอความพิกัดการเตือนอุณหภูมิต่ําบกพรอง 
          ถูกแสดงข้ึนบอยๆ 

:  ปลายหัวแรงมีขนาดเล็กเกินไปสําหรับส่ิงที่จะบัดกรีหรือไม ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  ใชปลายหัวแรงที่มีความจุความรอนมากกวาเดิม 

:  การต้ังคาสําหรับพิกัดการเตือนเม่ืออุณหภูมิตํ่านอยเกินไป ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  เพ่ิมคาที่ต้ัง 

ขอความการลัดวงจรปลายไสความรอน 
          ถูกแสดงข้ึน 

:  ใชหัวแรงบัดกรี แฮ็กโกะ FM-2027 หรือไม ? ตรวจเช็ค 

แกไข :  ปดสวิตซเครื่องและใสปลายหัวแรง  แฮ็กโกะ FM-2027 
    ของแทเขาในเครื่อง  เปดสวิตซเคร่ืองใหม 
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10.  รายการชิ้นสวน 

หมายเหตุ : 
อะไหลหรือช้ินสวนใชซอมแซมไมไดรวมถึงสกูรจับยึด หากไมมีในรายการในรายละเอียดสกูรตองทําการซื้อแยกตางหาก 
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11.  แบบปลายหัวแรง 
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12.  รายการอุปกรณเสริม 
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13.  วงจรไฟฟา 
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