
วนัที่แปล  17  มีนาคม  2551 

ส ำนักงำนใหญ่ : 1034 ถนนเจริญนคร (ปากซอย 38) แขวงบางล าภลู่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
   โทร. (02) 438-7783 (อตัโนมตั)ิ      แฟ็กซ์. (02) 438-4166, 862-6740 
   E-mail : srtcoltd@anet.net.th       Website : http://www.srt.co.th 
สำขำวัดตกึ   : 67,69,71,73  ถนนจกัรวรรดิ ์ แขวงสมัพนัธวงศ์  เขตสมัพนัธวงศ์  กรุงเทพฯ  10100 
   โทร. (02) 225-7070 (อตัโนมตั)ิ, 622-7311-5   แฟ็กซ์. (02)225-2979, 222-0052 
แผนกต่ำงจังหวัด และ พ.ก.ง.  กรุณำตดิต่อสำขำวดัตกึ   โทร. (02) 225-7076   แฟ็กซ์. (02) 225-2979 

แปลและเรียบเรียงโดย นายศรสิทธ์ิ   ตนัติบุญทวีวฒัน์ 



คู่มือกำรใช้งำน 

 ทางบริษัทฯ  ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้ตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์แฮ็กโกะรุ่น  FM-204  Desoldering  
station นี ้  โปรดอ่านคูมื่อฉบบันีก้่อนการใช้งานอุปกรณ์รุ่น FM-204 นี ้  ให้เก็บรักษาคูมื่อฉบบันีไ้ว้ในท่ี
สะดวกตอ่การค้นหาส าหรับการใช้อ้างอิง 

Instruction Manual 

DESOLDERING STATION 

สำรบัญ 

  1. รายการชิน้สว่นในหนึง่กลอ่งและช่ือชิน้สว่น 
  2. รายละเอียดทางเทคนิค 
  3. ค าเตือน ข้อควรระวงั หมายเหต ุและตวัอยา่ง 
  4. การติดตัง้ตอนแรก 
  5. การใช้งาน 
  6. การตัง้คา่ PARAMETERS 
  7. การบ ารุงรักษา 
  8. การแจ้งข้อบกพร่อง 
  9. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
10. รายการชิน้สว่น 
11. วงจรไฟฟ้า 

1 
2 
3 
4 
7 
11 
14 
20 
21 
24 
27 



- 1 - 

1.  รำยกำรชิน้ส่วนรวมในหน่ึงกล่องและช่ือชิน้ส่วน 

โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แนใ่จวา่รายการที่ระบุไว้ทัง้หมดได้บรรจุไว้ในกลอ่ง 
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2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 

ข้อควรระวัง 
อปุกรณ์นีป้ระกอบด้วยรูปลกัษณะจากชิน้สว่นพลาสติกท่ีน าไฟฟ้าสถิตกบัการตอ่ลงดนิของด้ามจบัและเคร่ืองตามมาตรการเพ่ือป้องกนั 
อปุกรณ์ท่ีจะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต ต้องแน่ใจวา่ได้ปฏิบตัติามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้: 
1. ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสตกิอ่ืนๆ ไมใ่ช่ฉนวน ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน าขณะท าการเปล่ียนชิน้สว่นหรือท าการซ่อมแซมให้ปฏิบตัด้ิวย  
    ความระมดัระวงัอย่างเพียงพอท่ีจะไมแ่ตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้าดงัเช่นท่ีกลา่วถึงหรือท าให้ฉนวนเกิดความเสียหาย 
2. ต้องแน่ใจวา่เคร่ืองได้รับการตอ่สายดนิขณะใช้งาน 

* รายละเอียดทางเทคนิคกบัแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมมี่การแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 



3.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 
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ข้อควรระวัง 
เม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ือง อุณหภมิูของปลายจะอยูร่ะหวา่ง 350 กบั 450°C เพื่อหลกีเลีย่งการเกิดบาดเจ็บหรือเสยี หายกบั
บุคลากรกบัสิง่ของในบริเวณท่ีท างาน ขอให้ปฏิบติัตามดงัตอ่ไปนี ้: 
 อยา่สมัผสัปลายหวัแร้งหรือสว่นท่ีเป็นโลหะใกล้กบัปลาย 
 อยา่ปลอ่ยให้ปลายอยูใ่กล้หรือสมัผสักบัสารติดไฟ 
 แจ้งให้บุคลากรในพืน้ท่ีทราบวา่เคร่ืองนัน้ร้อนและไม่ควรสมัผสัถกู 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือไม่ใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส ่
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือท าการเช่ือมตอ่ FM-2024 หรือจดัเก็บแฮ็กโกะ FM-204 นี ้

ข้อควรระวัง 

 อยา่ใช้แฮ็กโกะ  FM-204  นีก้บังานประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการบดักรี 
 ห้ามเคาะหวัแร้งบดักรีกบัวตัถท่ีุแข็งเพื่อขจดัเศษตะกัว่บดักรี วิธีนีจ้ะท าให้หวัแร้งบดักรีเกิดความเสยีหาย 
 อยา่ดดัหรือท าความเสยีหายแก่ control card  หาก card เกิดเสยีหาย ห้ามใส ่card เข้าใน station slot 
 ถอด power cord และ iron cord ด้วยการจบัท่ีตวัปลัก๊ไม่ใช่ที่สาย 
 อยา่ท าการดดัแปลงแฮ็กโกะ FM-204 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 
 อยา่ท าให้แฮ็กโกะ FM-204 เปียกหรือใช้งานขณะท่ีมือยงัเปียกอยู ่
 ต้องแนใ่จวา่บริเวณพืน้ท่ีท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี เพราะการบดักรีท าให้เกิดควนั 
 ขณะท่ีใช้งานแฮ็กโกะ FM-204 อยา่ได้ท าสิง่อ่ืนใดๆ ท่ีอาจเป็นสาเหตใุห้ตวัเคร่ืองสัน่ครางหรือเสียรูป 

! 

ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวาง ณ จุดวิกฤตตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันี ้ เพื่อชีใ้ห้ผู้ปฏิบติังานเอาใจใสถ่ึงเร่ือง
ท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 

ค าเตือน   :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
     ข้อควรระวงั   :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์กบัพนกังานถึงได้รับบาดเจ็บ 
     หรือเกิดความเสยีหายแก่สิง่ท่ีเก่ียวข้องดงัสองตวัอยา่งที่ให้ไว้ข้างลา่ง 
หมายเหตุ :  “หมายเหต”ุ ชีถ้ึงขัน้ตอนการปฏิบติังานหรือจุดท่ีมีความส าคญัเพื่อให้ด าเนินการตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
ตวัอยา่ง   :  “ตวัอยา่ง” คือสิง่ท่ีให้ไว้เพื่อแสดงขัน้ตอนการปฏิบติังานเป็นพิเศษ  จุดด าเนินการหรือกระบวนการ 

! 



4.  กำรติดตัง้ตอนแรก 
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A.  Iron holder 

กำรใช้งำน 
ก่อนอ่ืน ก าจดัเศษลวดบดักรีออกจากปลายโดยการซุกปลาย 
เข้าไปในลวดท าความสะอาด  (อย่าเช็ดถปูลายกบัลวด  วธีินี ้
อาจท าให้ลวดบดักรีท่ียงัหลอมเหลวอยู่  ยงัหลอมเหลวอยู่ 
กระจายเปรอะเปือ้นได้) 
1. ใส ่holder assembly อย่างระมดัระวงัเข้าใน Iron holder 
    base 
2. เม่ือลวดท าความสะอาดเกิดสกปรกหรือเตม็ไปด้วยเศษลวด 
    บดักรี  ให้พลกิลวดท าความสะอาดกลบัไปมาจนกระทัง่ผวิ 
    หน้าท่ีสะอาดปรากฏขึน้ 
3. เม่ือท าการเปล่ียนลวดท าความสะอาด  ให้ยกตวัลวดท า 
    ความสะอาดขึน้ตรงๆ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้กองเศษลวดบดักรี 
    หกกระจาย 
4. จดัวางอะไหลป่ลายหวัแร้งไว้ใน tip tray 

กำรใช้ sleep function 
เม่ือท าการใช้ sleep function ให้เสียบปลายสายด้านหนึ่งของ 
connecting cable  เข้าใน jack  ท่ีทางด้านหลงัของ iron 
holder  และปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้าใน jack ท่ีทางด้านหลงั 
ของ desoldering station เพ่ือเช่ือมตอ่เข้าด้วยกนั 

           ข้อควรระวัง 
 ต้องแน่ใจวา่ได้ปิดสวทิซ์เคร่ืองก่อนท าการตอ่หรือท าการ 

 ให้เสียบตอ่สายไฟท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเข้าทางด้านหลงัด้วย 
ถอด connecting cable 

ความระมดัระวงั 

B.  Model FM-2024 

กำรเช่ือมต่อและกำรถอดเปล่ียน filter pipe 
ดงึ back filter  a  จนกระทัง่มนัลอ็คเข้าท่ี จากนัน้ใส ่filter pipe 
assembly  ด้วยการให้ด้านเปิดอยู่ทางด้าน nozzle ต้องแน่ใจ 
วา่ผวิหน้าภายนอกของ filter pipe assembly อยู่เสมอระดบั 
เดียวกบั handle support ถ้าหาก filter pipe assembly เกิด 
เอียง การร่ัวอาจเกิดขึน้ ได้ 
เพ่ือถอดเปล่ียน filter pipe assembly ให้กดปุ่ ม back holder 
b  แล้วดงึ back holder เพ่ือลอ็คมนั ท าการเปล่ียน filter pipe 
assembly จากนัน้ท าการลอ็ค filter pipe assembly เป็นการ 
เสร็จสิน้การเปล่ียน filter pipe assembly ในรูปแบบของ car- 
tridge 

ข้อควรระวงั 
ผวิหน้าของ filter pipe as- 
sembly อาจจะร้อนมากสดุๆ 
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กำรติดตัง้และกำรถอดเปล่ียน nozzle cartridge 
ใส ่grip เข้าไปจนสดุใน nozzle cartridge ดงัแสดงในภาพ 
ครัน้เม่ือใส ่nozzle cartridge มนัจะถกูลอ็คโดยอตัโนมตั ิเม่ือ 
จะถอดเปล่ียน nozzle cartridge ให้ใส ่nozzle remover เข้า 
ในปีกของ nozzle cartridge แล้วท าการดงึ 

กด nozzle unlock button A แล้วถอด nozzle cartridge ออก 

กำรใช้ desoldering iron ในรูปแบบของ gun 
เม่ือใช้ desoldering iron ในรูปแบบ gun ให้ตดิตัง้ handle  
เข้ากบั straight grip 

           ข้อควรระวัง 
Nozzle นีอ้าจร้อนจดัมากๆ 

กำรใช้ desoldering iron ในรูปแบบของ pen 
ให้ถอด handle ออก โดยเล่ือนปุ่ มท่ีอยู่ทางด้านหลงัของ 
handle ลงข้างลา่งเพ่ือปลดลอ็คมนั จากนัน้เล่ือน handle ตรง 
ไปทางด้านหลงัของ MODEL FM-2024 

ข้อควรระวงั 
Nozzle นีอ้าจร้อนจดัมากๆ การตดิตัง้หรือการถอดเปล่ียน 
nozzle cartridge ต้องแน่ใจวา่ได้ใช้ nozzle remover เพ่ือ 
หลีกเล่ียงโอกาสท่ีท าให้ grip หรือ cartridge แตกเสียหาย 

Nozzle remover อาจจะตดิไว้ท่ีปลายของ straight grip เม่ือ 
ไมมี่การใช้เพ่ือป้องกนัการวางผดิท่ี 

ไมไ่วตอ่ทิศทางในแนวดิง่ 

วางชิน้สว่นและเล่ือน handle ตรงไปข้างหน้า 
Handle จะถกูลอ็คโดยอตัโนมตั ิ
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C.  Desoldering station 

แฮ็กโกะ FM-204 ตรวจจบัได้เม่ือหวัแร้งถกูถอดออกจาก 
iron holder และสง่ข้อมลูนีไ้ปยงั station ทางคอร์ดท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งข้อมลูนีถ้กูใช้ภายหลงัส าหรับฟังก์ชนัตา่งๆ 

 ให้เสียบตอ่สายไฟทัง้หมดเข้าทางด้านหลงัด้วยความ 
ระมดัระวงั 

ดนัปลัก๊เข้าให้ลกึสดุเท่าท่ีลกึได้ และทดลอง 
ดงึมนัออกโดยปราศจากการกดเขีย้วปลอ่ย 

           ข้อควรระวัง 
 ต้องแน่ใจวา่ได้ถอดปลัก๊ของคอร์ดโดยการจบัท่ีตวัปลัก๊ 

กำรต่อเช่ือม 
1. ตอ่ power cord เข้ากบัทางเข้าด้านหลงัของ station 
(เสียบปลัก๊จาก MODEL FM-2024 เข้ากบัเต้ารับบน 

เสียบปลัก๊เข้ากบัเต้ารับ โดยวางแนวเดือยบนปลัก๊ให้เข้ากบัช่อง 
           ข้อควรระวัง 

เปิดบนเต้ารับ 

2. จดัวาง MODEL FM-204 เข้าใน iron holder 

3. ตอ่สายยางจาก MODEL FM-2024 เข้ากบั filter case 
cover บนแฮ็กโกะ FM-204 station 

4. เสียบปลัก๊ power cord เข้ากบั socket ท่ีลงดนิท่ีฝาผนงั 
ต้องแน่ใจวา่ได้ปิดสวทิซ์เคร่ืองก่อนท าการเสียบปลัก๊ AC 

ต้องแน่ใจวา่ได้ตอ่สายดนิกบัอปุกรณ์นีเ้พ่ือความปลอดภยัจาก 
           ข้อควรระวัง 

การคลายประจขุองไฟฟ้าสถิตตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

5. เปิดสวทิซ์ให้เคร่ืองท างาน 

ถ้าหากปลัก๊ยงัคงอยู่ในเต้ารับแสดงวา่ใสไ่ด้ 
เข้าท่ีแล้ว 

ใสใ่ห้แน่นสนิทกบัฐาน 

FM-204) 



5.  กำรใช้งำน 
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กำรควบคุม 

กำรใช้งำน 

1. เปิดสวทิซ์เคร่ือง 
2. โดยการตัง้คา่เตือน เม่ืออณุหภมูขิึน้สงูถึงจดุเสียงบสัเซอร์จะ 
    ดงัขึน้ เพ่ือแจ้งวา่เคร่ืองอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน 
    หลอดไฟของ heater ทางแผงด้านหน้าเร่ิมกระพริบ 

กำรควบคุมและกำรแสดงผล 

แผงด้านหน้าของแฮ็กโกะ FM-204 มีปุ่ มควบคมุอยู่ 4 ปุ่ ม 

ปุ่ มสิน้สดุของสญัญาณท่ีเข้ามาตามล าดบั 
(การสิน้สดุหนึ่งเฟสของ data entry mode) 
เม่ือกดเป็นเวลาน้อยกวา่หนึ่งวนิาที 
การตัง้คา่ท่ีแสดงผลอยู่ได้ถกูจดัเก็บเรียบ 
ร้อยแล้ว 
ปุ่ มเร่ิมต้นของ data entry mode 
ปุ่ มเพิ่มคา่ท่ีแสดง 
ปุ่ มลดค่าท่ีแสดง 

แฮ็กโกะ FM-2027 และ MODEL FM-2024 สามารถเช่ือมตอ่กบั 
แฮ็กโกะ FM-204 Station 
สถานะของหลอดไฟบน grip แสดงดงันี ้
ขณะใช้งาน ............................ สวา่ง 
Sleep mode ………………… กระพริบช้าๆ 
Off mode ……………………. ดบั 
มีข้อบกพร่อง ......................... กระพริบเร็วๆ 

กำรแสดงผล 

แฮ็กโกะ FM-204 มีสว่นแสดงผลเป็นตวัเลข 3 หลกั ซึ่งขึน้อยู่กบั 
การเลือก mode ท่ีจะให้แสดงผล : 

Sensor temperature (ของปลายหวัแร้ง) 
Data entry : 
เลือกจ านวน (ดขูัน้ตอน data entry) 
Temperature scale : 
ขึน้อยู่กบัการเลือก °C หรือ °F 
Error detection (ดกูารแจ้งข้อความบกพร่อง) 

เสียงบสัเซอร์ถกูจดัเตรียมไว้เพ่ือเตือนผู้ใช้งานทราบเม่ือ : 
เม่ืออณุหภมูขิอง station ขึน้สงูถึงจดุท่ีตัง้คา่ไว้ บสัเซอร์จะดงั 
ขึน้หนึ่งครัง้ (โดยการตัง้เตือน) 
เม่ืออณุหภมูไิด้ตกลงข้ามจดุต ่าสดุ เสียงบสัเซอร์จะดงัขึน้ตอ่ 
เน่ือง เสียงบสัเซอร์นีจ้ะหยดุลงเม่ืออณุหภมูท่ีิตรวจจบัได้กลบั 
เข้าช่วงระยะท่ียอมรับได้ 
เม่ือใสว่ตัถุแปลกปลอม  ปลายหวัแร้งท่ีเข้ากบัไม่ได้หรือใส่ 
ปลายหวัแร้งกลบัด้านเข้าในแฮ็กโกะ FM-2027 จอแสดงผลจะ 
กระพริบและเสียงบสัเซอร์จะดงัขึน้ตอ่เน่ือง 
เม่ือ auto power shutoff ถกูกระตุ้นให้ท างานและไฟฟ้าท่ีจ่าย 
ให้ heating element ได้หยดุลง บสัเซอร์จะดงัขึน้ 3 ครัง้ 

โดยการตัง้คา่เตือน อณุหภมูถิกูตัง้ไว้ท่ี 350°C ท่านสามารถดคูา่ 
           ข้อควรระวัง 

อณุหภมูท่ีิตัง้ไว้โดยการกดปุ่ ม       อณุหภมูท่ีิตัง้ไว้จะแสดงขึน้ 
มานาน 2 วนิาที 

เม่ือไมมี่การใช้งาน ให้จดัวางหวัแร้งใน iron holder 
           ข้อควรระวัง 
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กำรเปล่ียนค่ำอุณหภมูิที่ตัง้ไว้ 

ถึง 
ถึง 

ตัวอย่ำง : การเปล่ียนอณุหภมูจิาก 350°C เป็น 400°C 

1. สอด control card เข้ำใน station 
ตวัอย่างท่ีจ าแหน่งหลกัร้อยบนจอแสดงผลจะเร่ิมสวา่งเป็น 
การแสดงว่าเคร่ืองได้เข้าอยู่ใน temperature setting mode 
และอาจเร่ิมท าการป้อนข้อมลู 

2. ป้อนตัวเลขต ำแหน่งหลักร้อย 
กดปุ่ ม          หรือ                    เพ่ือตัง้ตวัเลขหลกัร้อย เม่ือ 
ตวัเลขท่ีต้องการแสดงขึน้ให้กดปุ่ ม          ตวัเลขท่ีต าแหน่ง 
หลกัสบิจะเร่ิมตดิสว่างขึน้ 

3. ป้อนตัวเลขต ำแหน่งหลักสิบ 
กดปุ่ ม          หรือ                    เพ่ือตัง้ตวัเลขหลกัสบิ เม่ือ 
ตวัเลขท่ีต้องการแสดงขึน้ให้กดปุ่ ม          ตวัเลขท่ีต าแหน่ง 
หลกัหน่วยจะเร่ิมติดสวา่งขึน้ 

4. ป้อนตัวเลขต ำแหน่งหลักหน่วย 
ตัง้ตวัเลขหลกัหน่วยท่ีต้องการในวธีิการเดียวกนักบัตวัเลข 
ต าแหน่งหลกัสิบ หลงัจากนัน้กดปุ่ ม        อณุหภมูท่ีิตัง้จะ 
ถกูจดัเก็บในหน่วยความจ าภายในและการควบคมุไส้ความ 
ร้อนได้เร่ิมต้นขึน้ จากนัน้อณุหภมูท่ีิตัง้คา่ใหมจ่ะแสดงขึน้ 

เพื่อท ำกำรเปล่ียนอุณหภมูิที่ตัง้ค่ำไว้ด้วย 
Control card อยู่ภำยในเคร่ือง 

สอดบตัร 

                กดปุ่ ม           หรือ 

กดปุ่ ม          หนึ่งครัง้ 

                กดปุ่ ม           หรือ 

กดปุ่ ม          หนึ่งครัง้ 

กดปุ่ ม          หนึ่งครัง้ 

ข้อควรระวงั 
หากปิดสวทิซ์เคร่ือง โดยปราศจากการเสร็จสิน้ การตัง้คา่ 
อณุหภมู ิ อณุหภมูท่ีิตัง้ใหมจ่ะไมไ่ด้ถกูจดัเก็บ 

1. กดและค้างปุ่ ม         ไว้อย่างน้อย 1 วนิาที อณุหภมูท่ีิตัง้ไว้ 
    ปัจจบุนัจะแสดงขึน้ และหลงัจากนัน้ 1 วนิาทีตวัเลขร้อยเร่ิม 
    สวา่งขึน้  ลกัษณะนีแ้สดงวา่เคร่ืองได้เข้าสู ่temperature 
    setting mode 
    ตัง้หรือเปล่ียนอณุหภมูโิดยใช้ขัน้ตอน 3 ถึง 4 ข้างบนในหวัข้อ 
    “การเปล่ียนคา่อณุหภมูท่ีิตัง้ไว้” 

2. ถ้าหากไมก่ดปุ่ ม         และค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วนิาที 
    อณุหภมูท่ีิตัง้คา่ปัจจบุนัไว้จะแสดงขึน้ และจากนัน้อุณหภมูิ 
    ปลายหวัแร้งจะถกูแสดงขึน้ 

ช่วงระยะค่ำ offset ที่ยอมให้ 
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กำรป้อนค่ำ tip offset 

ตัวอย่ำง : 

1. สอด control card เข้ำใน station 
Station จะเข้าอยู่ใน temperature setting mode 

2. กดปุ่ ม  
Station จะเข้าอยู่ใน offset entry mode 

3. เลือก           หรือ            และกดปุ่ ม 
ตวัเลขท่ีต าแหน่งหลกัสบิเร่ิมสว่างขึน้ให้ป้อนค่า offset 
คา่ท่ีซึ่งสามารถป้อนคือ 0 ถึง 5 ใน °C (0 ถึง 9 ใน °F) 
เลขสบิและเลขหน่วยถกูตัง้คา่ให้อยู่ในช่วงระยะคา่ offset 

กดปุ่ ม        อีกครัง้หนึ่ง 

                กดปุ่ ม           หรือ 

กดปุ่ ม          หนึ่งครัง้ 

                กดปุ่ ม           หรือ 

กดปุ่ ม          หนึ่งครัง้ 

กดปุ่ ม          หนึ่งครัง้ 

หมำยเหตุ : 
Station จดัเก็บคา่ offset ส าหรับปลายหัวแร้งแต่ละแบบ 

เม่ืออณุหภมูท่ีิตัง้คือ 400°C และอณุหภมูปิลายหวัแร้งคือ 
410°C : ความแตกตา่งของอณุหภมูคิือ 10°C ดงันัน้ท าการ 
ป้อน –10 เป็นคา่ offset ปัจจบุนั 

กดปุ่ ม          หรือ                    เพ่ือตัง้คา่ตวัเลขท่ีต าแหน่ง 
หลกัร้อย 

ช่วงระยะค่ำ offset ที่ยอมให้ 
°C ………………….. –50 ถึง +50°C 
°F ………………….. –90 ถึง +90°F 

ถ้าหากท่านป้อนคา่นอกเหนือจากช่วงระยะคา่ offset ท่ี 
ยอมให้ การแสดงผลจะกลบัสูต่วัเลขท่ีต าแหน่งหลกัร้อย 
และท่านต้องท าการป้อนคา่ท่ีถกูต้อง 

4. Station จะคอยจนอุณหภูมิปลำยอยู่คงที่ และจำกนัน้ 
station  ท ำกำรวัดอุณหภูมิปลำยด้วยอุณหภูมิปลำยที่ 
ตัง้ค่ำไว้ 

ใน offset entry mode (เม่ือจอแสดงผลก าลงัสว่าง) อณุหภมู ิ
           ข้อควรระวัง 

ปลายถกูควบคมุโดยค่า offset ปัจจบุนั 

5. ตรวจเชค็ควำมแตกต่ำงระหว่ำงอุณหภูมิปลำยกับ 
อุณหภูมิที่ตัง้ 

ตวัอย่างเช่น, เช่ือมตอ่แฮ็กโกะ FM-2027 เข้ากบั station และ 
ป้อนคา่ offset (-10°C) จากนัน้เปล่ียนเป็นรุ่น FM-2024 และ 
ป้อนคา่ offset (-20°C) เม่ือท่านเปล่ียนกลบัมาเป็นแฮ็กโกะ 
FM-2027 คา่ offset นีจ้ะเป็นคา่ –10°C โดยอตัโนมตัิ 

คา่ท่ีซึ่งสามารถป้อนให้ °C หรือ °F คือ 0 (ส าหรับคา่บวก) 
และ - (ส าหรับคา่ลบ) 
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กำรถอดบัดกรี 

กำรเปล่ียนค่ำ offset ด้วยกำรใส่ control card 
อยู่ใน Station 

1. กดปุ่ ม       และค้ำงไว้เป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 วนิำที 
    คา่ offset ปัจจบุนัถกูแสดงขึน้ และจากนัน้ตวัเลขหลกัร้อยเร่ิม 
    สวา่งขึน้หลงั 1 วนิาที การแสดงผลนีแ้สดงวา่ station ได้เข้าใน 

กำรท ำควำมสะอำดปลำย nozzle 
ต้องแน่ใจวา่ปลาย nozzle ถกูเคลือบด้วยลวดบดักรีท่ีใหม ่
และสะอาด 

ถ้าหากปลาย nozzle ถกูเคลือบด้วยแผน่ฟิลม์อ๊อกไซด์หรือ 
สิง่ท่ีคล้ายคลงึ ความสามารถในการน าความร้อนของมนัจะ 
เส่ือมลง  ในทางตรงข้าม ถ้าหากปลาย nozzle ถกูชบุด้วย 
ลวดบดักรีท่ีสะอาดจ านวนเลก็น้อย ความสามารถในการน า 
ความร้อนของมนัก็จะเพิ่มขึน้ 

1. หลอมเหลวเนือ้บัดกรี 
วางต าแหน่งของ nozzle อยู่เหนือขาอปุกรณ์ท่ีจะท าการถอด 
บดักรีพร้อมกบัหลอมเหลวจดุบดักรีนัน้ 

อย่าจีส้มัผสับอร์ดท่ีบดักรีด้วย nozzle 
           ข้อควรระวัง 

ต้องแน่ใจวา่จดุบดักรีได้หลอมเหลวแล้ว 

ต้องแน่ใจวา่จดุบดักรีได้หลอมเหลวหมดแล้ว ให้สงัเกตภุายใน 
รูและด้านหลงัของ P.W.B.  ถ้าหากพบความยุ่งยากในการ 
ปฎิบตั ิให้พยายามขยับขาอปุกรณ์ช้าๆ ด้วย nozzle ถ้าหาก 
ขาอปุกรณ์ขยบัแสดงวา่จดุบดักรีได้หลอมเหลวแล้ว อย่าขยบั 
ขาอปุกรณ์โดยใช้แรง ถ้าหากมนัขยบัได้ยากแสดงวา่จดุบดักรี 
ยงัหลอมเหลวได้ไมเ่ต็มท่ี 

           ข้อควรระวัง 

    offset entry mode ให้ตัง้หรือเปล่ียนอณุหภมูโิดยท าตามขัน้- 
    ตอน 3 และ 4  ส าหรับการตัง้คา่ offset ของอณุหภมูปิลาย 
    หวัแร้ง 

2. ถ้ำปุ่ม       ไม่ถูกกดและค้ำงไว้นำน 1 วนิำที ค่ำ offset 
    ปัจจุบันจะถูกแสดงขึน้และหลังจำกนัน้อุณหภูมิที่ตัง้ไว้จะ 
    ถูกแสดงขึน้ 

2. กำรถอดบัดกรี 
ภายหลงัจากท่ีแน่ใจว่าลวดบดักรีได้หลอมเหลวอย่างสมบรูณ์ 
แล้ว ให้ท าการถอดบดักรีโดยการกดปุ่ ม  (หรือท าการเหน่ียว 

อย่าปลอ่ยให้มีเศษลวดบดักรีหลงเหลืออยู่ภายในรูของ P.W.B. 
           ข้อควรระวัง 
trigger) 

3. ปัญหำระหว่ำงกำรบัดกรี 
ถ้าหากมีเศษลวดบดักรีหลงเหลืออยู่ ให้บดักรีอปุกรณ์ลงไป 
ใหม ่และท าการถอดบดักรีซ า้อีก 

ขยบัขาอปุกรณ์ช้าๆ 
ด้วย nozzle 

ถอดบดักรีโดยการขยบัขาอปุกรณ์ 
ไปข้างหน้าและมาข้างหลงัช้าๆ ด้วย 
สว่นปลายของ nozzle 
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กระบวนกำรของ Parameter entry mode 
เลือก parameter entry mode โดยใช้ขัน้ตอนการปฏิบตัดิงั 
ตอ่ไปนี ้

เปิดสวทิซ์เคร่ืองขณะท่ีกดท่ีปุ่ ม          ไว้ 
Station เข้าสู ่parameter entry mode 

1 

เลือกหมายเลข parameter 
           เร่ิมต้นแสดงผลและตวัเลขหลกัสิบเร่ิมสวา่ง 

2 

           ขึน้ใช้ปุ่ ม       และ          เพ่ือเปล่ียนการตัง้คา่ 
           parameter หรือกดปุ่ ม                   เพ่ือเลือก 
           ตวัเลขหลกัหน่วย กดปุ่ ม         เพ่ือไปยงัขัน้- 
           ตอนตอ่ไป 

เลือกหมายเลขการตัง้คา่ส าหรับการตัง้คา่ parameter 
ในขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

3 

           คา่ปัจจบุนัท่ีตัง้ไว้เร่ิมแสดงขึน้ ใช้ปุ่ ม        , 
                    หรือ                    เพ่ือป้อนการตัง้คา่ 
           parameter กดปุ่ ม        เพ่ือกลบัสูข่ัน้ตอน  2 

           ภายหลงัจาก parameters ท่ีจ าเป็นตา่งๆ ถกู 
           ตัง้แล้ว กดปุ่ ม        ในขัน้ตอน  2   หรือ  3 
           ข้างบนค้างไว้เป็นเวลา 2 วนิาที 

จอแสดงผลเปล่ียนเป็น           และ station จะถามวา่ 
จะออกจาก parameter entry mode หรือไม ่? 

4 

เลือก           และกดปุ่ ม       เพ่ือออกจาก parameter 
entry mode 

        กำรแสดงผลอุณหภมูิ (°C หรือ °F) 

แฮก็โกะ  FM-204  มี  parameters  ใช้งำนดังต่อไปนี ้: 

หมำยเหตุ : 
 แตล่ะครัง้ท่ีกดปุ่ ม           หรือ                    การแสดงผลจะ 
   เล่ือนขึน้ลงระหวา่งการแสดงผลดงัตอ่ไปนี ้: 

 เม่ือเลือก            หน้าจอการเลือกหมายเลข parameter ใน 
   ขัน้ตอนท่ี 2 ก็จะถกูแสดงขึน้ 

              กบั 

เม่ือหน้าจอเปล่ียนเป็น              และ              station จะเข้าสู ่  
mode ส าหรับการเปล่ียนการแสดงอณุหภมู ิ
กดปุ่ ม           หรือ                    เพ่ือสลบัการแสดงผลไปมา 
ระหวา่ง              (ฟาเรนไฮต์) และ             (เซลเซียส) 
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         กำรตัง้ Auto sleep time 
ตัง้เวลาจนกระทัง่ auto sleep function ท างาน ภายหลงัจาก 
จดัวางหวัแร้งบดักรีไว้บน iron holder 

         Offset – free mode 

ตัวอย่ำง Auto sleep : 
             การพกัเคร่ือง (มีผลทนัทีภายหลงัจดัวางหัวแร้งบดักรี 

             การพกัเคร่ือง (10 นาทีภายหลงัจดัวางหวัแร้งบดักรี 
             ไว้บน iron holder) 

             ไว้บน iron holder) 

หมำยเหตุ : 
 Auto sleep time สามารถตัง้หน่วยเป็นนาที (ถึง 29 นาที) 
 Auto sleep time สามารถแยกตัง้อิสระจากกนั  ส าหรับ 
   channels D และ S  channel ท่ีสามารถตัง้ได้คือ channel 
   ท่ี channel display lamp สวา่งอยู่ ระหวา่งใน parameter 
   entry 

อณุหภมูปิลายลดต ่าลงถึง 200°C โดยประมาณระหวา่งท่ีอยู่ 
ใน sleep mode 
เม่ือจอแสดง             ใช้กดปุ่ ม          หรือ                    หรือน า 
หวัแร้งบดักรีออกจาก iron holder เพ่ือให้ไส้ความร้อนท างาน 
ตามปกติ 
หมำยเหตุ : 
Sleep function นีจ้ะไมถ่กูกระตุ้นให้ท างานเม่ือตัง้อณุหภมูิ 
ไว้ต ่ากว่า 300°F โดยประมาณ 

         กำรตัง้ Lower temperature error 
Lower temperature error 
เม่ืออณุหภมูติกลงต ่ากวา่ขอบเขตท่ีตัง้ ความบกพร่องจะแสดง 
ขึน้พร้อมเสียงบสัเซอร์ดงัขึน้ 
เม่ืออณุหภมูกิลบัเข้าสูภ่ายในขอบเขตท่ีอนญุาต  บสัเซอร์จะ 
หยดุดงั 

ช่วงระยะกำรตัง้ Low temperature 
ส าหรับเซลเซียส    : 30  ถึง  150°C 
ส าหรับฟาเรนไฮต์ : 50  ถึง  300°F 
ตัวอย่ำง 
เม่ือตัง้อณุหภมูท่ีิ 350°C  และตัง้ Low temperature error ท่ี  
100°C  บสัเซอร์จะสง่เสียงเตือนเม่ืออณุหภมูติกลงถึง 250°C 

เปิดสวทิซ์เคร่ืองขณะกดปุ่ ม  

กดปุ่ ม          หรือ 

กดปุ่ ม         หนึง่ครัง้ 

กดปุ่ ม          หรือ 

กดปุ่ ม         หนึง่ครัง้ 

ตวัเลขหลกัร้อยเร่ิมสวา่งเม่ือท าการป้อนการตัง้คา่ Low 
temperature 

ถ้าหากท่านป้อนคา่นอกช่วงระยะการตัง้คา่ Low temperature 
(ตามตารางทางซ้ายมือ) การแสดงผลจะกลบัสูต่วัเลขหลกัร้อย 

ใช้วธีิการส าหรับการตัง้อณุหภมู ิ เพ่ือป้อนและตัง้ Low  
temperature setting 

และท่านต้องท าการป้อนคา่ใหมท่ี่ถกูต้อง 
ภายหลงัจากการตัง้คา่ Low temperature การแสดงผลจะกลบั 
สูห่น้าจอของการเลือกหมายเลข parameter 

เม่ือเคร่ืองอยู่ใน offset-free mode จะแสดง            หรือ 
            : คา่ offset จะไมส่ามารถป้อนได้หากปราศจากการใส่ 
              control card ภายในเคร่ือง 
            : คา่ offset สามารถป้อนได้แม้ปราศจากการใส ่
              control card ภายในเคร่ือง 
กดปุ่ ม          หรือ และกดปุ่ ม          
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         S-E, C-E buzzer sound 
Setting mode 

หมำยเหตุ : 
เม่ือ auto sleep function ท างาน น าหวัแร้งออกจาก iron 
holder หรือท าการกดปุ่ ม          หรือ                    เพ่ือกลบัสู่ 
การท างาน 

         Set temperature alert 
Setting mode 

         Auto sleep function 
Setting mode 

         Auto shutoff function 
Setting mode 

ใน buzzer sound setting mode  ซึ่งการตัง้จะท าให้บสัเซอร์ 
ดงัหรือไม ่เม่ือเซ็นเซอร์เกิดบกพร่อง              หรือหวัแร้งบดักรี 
เกิดบกพร่อง              0 หรือ 1 จะถกูแสดงขึน้ 
            : บสัเซอร์จะไมด่งั 
            : บสัเซอร์จะดงั 
เลือกปุ่ ม          หรือ                   และกดปุ่ ม 

ในการตัง้ temperature alert setting mode จะแสดง 
หรือ              ขึน้ 
            : บสัเซอร์จะไมด่งั เม่ืออณุหภมูหิวัแร้งบดักรีขึน้สงูถึงคา่ 

            : บสัเซอร์จะดงั เม่ืออณุหภมูหิวัแร้งบดักรีขึน้สงูถึงคา่ท่ี 

เลือกปุ่ ม          หรือ                   และกดปุ่ ม 

ใน auto sleep setting mode  จะแสดง             หรือ            ขึน้ 
            : auto sleep function ไมท่ างาน โดยไมค่ านึงถึงการตัง้ 

            : auto sleep function ท างาน และ auto sleep time ถกู 

เลือกปุ่ ม          หรือ                   และกดปุ่ ม 

              เวลา auto sleep 

              กระตุ้นให้เร่ิมท างาน 

ใน auto shutoff setting mode  ไม ่             หรือ               จะ 
ถกูแสดงขึน้ 
            : auto shutoff function ไมท่ างาน 
            : auto shutoff function ท างาน 
เลือกปุ่ ม          หรือ                   และกดปุ่ ม 

              ท่ีตัง้ 

              ตัง้ 

เม่ือจดัวางหวัแร้งบดักรีไว้บน iron holder และไมถ่กู 
ใช้งานนาน 30 นาที กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัไส้ความ 
ร้อนจะปิดตวัเองลงโดยอตัโนมตั ิและเคร่ืองจะปิดตวั 
ลง 
เม่ือ auto shutoff function ท างาน น าหวัแร้งบดักรี 
ออกจาก iron holder หรือท าการกดปุ่ ม           หรือ 
                  เพ่ือกลบัสูก่ารท างาน 
เม่ือ auto shutoff ถกูกระตุ้นให้ท างานเสียงบสัเซอร์ 
จะดงัขึน้ และจะดงัขึน้อีกครัง้ใน 30 นาที 
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การบ ารุงรักษาท่ีถกูต้องท าให้อปุกรณ์ถอดบดักรี FM-2024 ใช้งานได้ดีหลายปี ความสามารถในการถอดบดักรีขึน้อยู่กบัอณุหภมู ิ
คณุภาพ และปริมาณของลวดบดักรีและฟลกั ปฏิบตัติามขัน้ตอนการบริการดงัตอ่ไปนีโ้ดยสภาพการใช้งานรูปแบบของ gun 

ค ำเตือน 

สืบเน่ืองจากอปุกรณ์ถอดบดักรีสามารถท่ีจะให้ความร้อนท่ีสงูมาก โปรดท างานด้วยความระมดัระวงั ยกเว้นเม่ือท าความสะอาด nozzle 
และ heating element ให้ปิด power switch ท่ี OFF และถอด power plug ออกกอ่นการด าเนินการตามขัน้ตอนการบ ารุงรักษาใดๆ 
เสมอ 

การบ ารุงรักษา nozzle 

        ข้อควรระวงั 
อปุกรณ์ถอดบดักรีอาจจะร้อนอย่างยิ่ง ระหวา่งการบ ารุงรักษาให้ 
ท างานด้วยความระมดัระวงั 

การตรวจสอบและท าความสะอาด nozzle 
   เสียบ power cord เปิด power switch ท่ี “ON” และปลอ่ยให้ 
    nozzle  ร้อนขึน้ 

        ข้อควรระวงั 
Cleaning pin  จะไมส่ามารถแยงทะล ุnozzle ได้จนกว่าลวด 
บดักรีท่ีอยู่ภายใน nozzle จะหลอมเหลวหมด 

   ท าความสะอาดรูของ nozzle ด้วย cleaning pin (ไมร่วมอยู่ใน 
    ชดุอปุกรณ์เสริมมาตรฐาน) 

ท าความสะอาดด้วย nozzle cleaning pin 

cleaning pin แยงรูผา่นได้ตลอด 

ท าความสะอาดด้วย cleaning drill 
ก่อนท าความสะอาด 

ภายหลงัท าความสะอาด ใสด่อกสว่านขณะท่ีหมนุมนั 
ตามเข็มนาฬกิา 

ดนัดอกสวา่นตรงออกไป 
ปราศจากการหมนุมนั 

        ข้อควรระวงั 
ถ้าหาก cleaning drill ถกูอดัเข้าใน nozzle ดอกสวา่นนีอ้าจหกั 
หรือเสียหาย 
โปรดใช้ cleaning pin ขนาดท่ีพอเหมาะหรือ cleaning drill 
ขนาดเท่าเส้นผา่ศนูย์กลางของ nozzle 

   ถ้าหาก cleaning pin ไมส่ามารถแยงผา่นรูของ nozzle ให้ใช้ 
    cleaning drill  ช่วย  (ไมร่วมอยู่ในชดุอปุกรณ์เสริมมาตรฐาน) 
   ตรวจเช็คสภาพของ solder plating บน nozzle tip 
   ตรวจเช็คด้วยสายตา ถ้าหาก nozzle เกิดสกึหรอ 

        ข้อควรระวงั 
ภายในรูและผวิของ nozzle ถกูเคลือบด้วยอลัลอยพเิศษ  ถ้า 
อลัลอยนีเ้กิดการสกึขรุขระได้จากลวดบดักรีท่ีมีอณุหภมูสิงูจะท า 
ให้ nozzle ไมส่ามารถรักษาอณุหภมูท่ีิถกูต้องได้ตอ่ไป 

   ถ้าหาก nozzle ยงัอยู่ในสภาพท่ีดี  ให้ใส่ลวดบดักรีท่ีใหมส่ด 
    จ านวนหนึ่งไว้บนปลาย  nozzle  เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้บริเวณ  
    solder plated  เกิดการอ็อกซิเดชัน่ 

* ถ้าหาก cleaning pin และ cleaning drill 
   แยงไม่ทะลรูุของ nozzle ให้เปลี่ยน nozzle 
* ถ้าหาก solder plating บน nozzle tip 
   สกึหรอ  ให้เปลี่ยน nozzle 
* ถ้าหากภายในรูของ nozzle เกิดสกึขรุขระให้ 
   เปลี่ยน nozzle 

รูที่สึกหรอจากการกัดกร่อน 

        ข้อควรระวงั 
ช่างโชคร้าย, มนัเป็นการยากท่ีจะรักษาสภาพนีไ้ด้ ดงันัน้ ถ้าหาก 
ประสทิธิภาพการถอดบดักรีลดลง   และชิน้สว่นอ่ืนๆ ทัง้หมด 
ปรากฏวา่ยงัใช้ได้ แสดงว่า nozzle อาจเกิดการสกึขรุขระขึน้ 
และควรจะท าการเปล่ียนตวัใหม่ 
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1.  กำรบ ำรุงรักษำ 

การท าความสะอาดภายใน suction pipe 
ขยบั nozzle cartridge ไปอยูท่ี่ต าแหนง่การท าความ 
สะอาดดงัแสดงในรูปทางขวามือ ให้เปลีย่นต าแหนง่ 
ของ nozzle cartridge ก่อนการเปิด power switch 
ท่ี ON เพื่อป้องกนัอุบติัเหต ุ

เพื่อท าความสะอาดภายใน suction pipe ต้องแนใ่จ 
วา่ลวดบดักรีท่ีเหลอืค้างใน pipe ได้หลอมเหลวหมด 

ส าหรับการท าความสะอาดภายใน  suction pipe  ตัง้ 
อุณหภมิูของ nozzle ท่ี 400°C/750°F หรือสงูกวา่เร่ิม 
การท าความสะอาดภายหลงัจากท่ีอุณหภมิูสงูถงึจุด 

เพื่อท าความสะอาดภายใน suction pipe  สอด 
cleaning drill เข้าใน suction pipe จนสดุขณะท่ีท า 
การหมนุมนัตามเข็มนาฬิกา จากนัน้ก าจดัเศษผงท่ี 

หมายเหตุ : 
เม่ือท าการถอด nozzle 
ออกจาก grip ขณะท าการ 
กดท่ี nozzle unlock but- 
ton จากนัน้ให้ใส ่nozzle 
ท่ีต าแหน่งดงัตอ่ไปนี ้

หรือ 

     ข้อควรระวัง 
ถ้าหากสอดดอกสวา่น 
ปราศจากการหมนุมนัหรือ 
ถ้าหากสอดดอกสวา่นไม่ 
ตรงอาจท าให้ nozzle car- 
tridge เกิดแตกหกัได้ 

     ข้อควรระวัง 
ถอด cleaning drill ในแนวแกน 
ของ  nozzle  ถ้าหากเกิดความ 
ยุง่ยากในการถอดให้หมนุมนัสกั 
เล็กน้อยพร้อมถอดออก ถ้าหาก 
ท่านถอดด้วยก าลงั cartridge 
อาจแตกหกัได้ 

แล้ว 

ท่ีตัง้ 

สะสมออก 

ตรวจเช็คและท าความสะอาด front และ back 

ถ้าหากมีวตัถแุปลกปลอมติดบนผิวสมัผสัระหวา่ง 
front holder กบั filter pipe assembly หรือระหวา่ง 
back rubber holder busing กบั filter pipe assem- 
bly ลมก็จะติดขดัอยูภ่ายในเคร่ืองมือ ท าให้ขดัขวาง 
การถอดบดักรีตามปกติ ก าจดัลวดบดักรีและฟลกัท่ี 
ติดบนผิวหน้าของ front holder (a) และ back holder 
(b) จากนัน้เช่ือมตอ่ filter pipe assembly 

holder busings 
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การตรวจเช็คและการเปล่ียน ceramic paper filter 
(DCB) 

1. หมนุ filter case cover บนแฮ็กโกะ FM-204 station 
    ตามเข็มนาฬิกาเพ่ือคลายลอ็คมนั จากนัน้ถอด cover 
    โดยการดงึมนัออกตรงๆ 

Filter อุดตันไปด้วยฟลักที่ติดแข็ง ให้เปลีย่น ceramic paper filter 

ใส่ filter case cover เข้าที่ ภายหลงัจากการเปลีย่น ceramic paper filter ให้กด 
filter case cover ท่ีฝาของมนัเข้าในช่องท่ีเก่ียวข้องใน 
filter case จากนัน้หมนุตามเข็มนาฬิกาเพ่ือลอ็คมนั 
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กำรท ำควำมสะอำด pump 

        ค ำเตือน 
ถอด power cord ออกก่อนท ำควำมสะอำด pump 

1)  การถอดสว่นประกอบ 
     1. ถอดสกรู (8) ท่ีใช้ยดึ cover แล้วถอด cover ออก 

     2. ถอดสกรู (4) ท่ีใช้ยดึ pump assembly 

     3. ถอด inner hose และ pump head (ท่ีสองต าแหนง่) 

2)  การท าความสะอาด pump head 
   ถอด valve และ guard  จากนัน้ท าความสะอาด 
    ฟลกัตา่งๆ ท่ีติดอยูอ่อก 

        ข้อควรระวงั 
ถ้าหาก guard ถอดออกยาก ให้อุ่นมนัด้วยลมร้อน อยา่ 
พยายามออกแรงถอดโดยใช้ไขควงหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ 
วิธีนีอ้าจท าให้ guard เสยีรูป และลดประสทิธิภาพการ 
กนัลมร่ัวของมนั 

        ข้อควรระวงั 
ท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือทินเนอร์ 

หมำยเหตุ : 
 เปลีย่น valve ถ้าหากมนัเสยีรูปหรือมีผงเกาะ 
 เปลีย่น exhaust filter ถ้าหากสกปรก 

3)  การประกอบ 
   ติด valve และ guard 

        ข้อควรระวงั 
เม่ือท าการประกอบ  pump  ต้องแนใ่จวา่มนัเก็บลมอยู ่
และไม่มีลมร่ัว 

เม่ือท าการตดิตัง้ valve และ guard 
ต้องแน่ใจวา่ได้วางแนวสว่นย่ืนบน 
Pump head เข้ากบัร่องบน valve 
และ guard 
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   ขัน้ตอนการตรวจเช็ค 

        ค ำเตือน 

จนกวา่จะมีการก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ให้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ ภายหลงัจากปิด power switch ท่ี OFF 
และถอดการเช่ือมตอ่ของ AC plug 

   การตรวจเช็ค cord assembly กำรตรวจเช็คกำรเช่ือมต่อทำงไฟฟ้ำของ cord assembly 
1. ถอด plug ของ cord assembly จาก station 
2. ถ้าหาก handle ยงัติดตัง้อยู ่ให้ถอดมนัออก 
3. ถอด nozzle cartridge ส าหรับวิธีการถอดให้ด ู
    “การติดตัง้และการเปลีย่น nozzle cartridge” 
4. ถอดสกรูของ grip และท าการวดัความต้านทาน 
    ระหวา่ง socket terminal กบั connector pin 
    ดงัแสดงข้างลา่งนี ้(อ้างถึงวงจรไฟฟ้า) 

Plug 1 
Plug 2 
Plug 3 
Plug 4 
Plug 5 
Plug 6 

สแีดง (socket) 3 
สเีขียว (socket) 1 
สดี า (socket) 2 
สนี า้ตาล (LED circuit board) 
สขีาว (thermistor) 
สนี า้เงิน (switch circuit board) 

ถ้าหากความต้านทานมีคา่มากกวา่ 0Ω หรือ   ท่ี 
ต าแหนง่ใดๆ ให้เปลีย่น cord assembly ใหม่ 

1. วดัความต้านทานระหวา่ง plug pin 2 กบัปลาย nozzle  
2. ถ้าหากคา่ความต้านทานเกิน 2Ω (ท่ีอุณหภมิูห้อง) ให้ 

<วงจรไฟฟ้าของอปุกรณ์ FM-2024> 

   การตรวจเช็คสาย ground 

    ด าเนินการบ ารุงรักษาส าหรับ nozzle ซึง่ได้อธิบายไว้ 
    ในหน้าตอ่ไป 
    ถ้าหากคา่ยงัไม่ลดลงให้ตรวจเช็คการเช่ือมตอ่ทางไฟ 
    ฟ้าของ cord assembly 

กำรบ ำรุงรักษำ ขัน้ตอนนี ้ถ้าหากปฏิบติัทกุวนั  จะชว่ยยืดอายปุลาย 
หวัแร้ง 
a) ตัง้อุณหภมิูท่ี 250°C (482°F) 
b) เม่ือุณหภมิูคงท่ีแล้ว ให้ท าความสะอาดปลายหวัแร้ง 
    และตรวจเช็คสภาพของปลายหวัแร้ง ถ้าหากปลาย 
    หวัแร้งสกึกร่อนอยา่งหนกัหรือเสยีรูปแล้วให้เปลีย่นมนั 
c) ถ้าหากผิวเคลอืบบดักรีของปลายหวัแร้งถกูเคลอืบด้วย 
    อ๊อกไซด์สดี า   ให้ป้อนลวดบดักรีสดใหม่ท่ีมีฟลกัท า 
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    ความสะอาดปลายหวัแร้งอีกครัง้ ให้ท าซ า้อีกจนอ๊อก- 
    ไซด์ทัง้หมดถกูขจดั หลงัจากนัน้ให้เคลอืบปลายหวัแร้ง 
    ด้วยลวดบดักรีท่ีสดใหม่ 

        ข้อควรระวงั 
ห้ามตะไบปลายหวัแร้งเพื่อขจดัอ๊อกไซด์ 

d) หมนุปิดสวิทซ์เคร่ืองและถอดปลายหวัแร้งโดยใช้ heat 
    resistant pad วางปลายหวัแร้งวางข้างจนเย็นตวั 
e) ถ้ายงัมีอ๊อกไซด์หลงเหลอือยู ่ดงัเช่น สเีหลอืงเพีย้นๆ 
    บนด้ามปลายหวัแร้ง   ซึง่สามารถก าจดัได้ด้วยไอโซ- 
    โพพิล แอลกอฮอล์ 

   การตรวจเช็ค heater / sensor 

วดัความต้านทานท่ีอุณหภมิูห้อง (15 ถึง 25°C; 59 ถึง 
77°F) ช่วงระยะปกติคือ 7.5±10% ถ้าหากความต้านทาน 
อยูน่อกช่วงระยะปกตินี ้ให้เปลีย่น nozzle assembly 

วดัความต้านทานระหวา่งจดุนี ้
กบั heater /sensor 
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8.  กำรแจ้งข้อบกพร่อง 

เซ็นเซอร์บกพร่อง 

พิกัดกำรเตือนอุณหภมูติ ่ำบกพร่อง 

ขัว้ไส้ควำมร้อนเกิดลัดวงจร 

อณุหภมูิที่ตัง้ไว้ 
พิกดัการเตือนอณุหภมูิต ่า 

อณุหภมูิที่ตัง้ไว้ 
พิกดัการเตือนอณุหภมูิต ่า 

เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีความบกพร่องได้เกิดขึน้ในเซ็นเซอร์ 
หรือไส้ความร้อน (รวมถึงวงจรเซ็นเซอร์)  ข้อความ             
จะถกูแสดงขึน้พร้อมกับเคร่ืองถกูปิดตวัลง 

           ข้อควรระวัง 
เซ็นเซอร์บกพร่องก็เกิดขึน้ได้เช่นกนัหากใสป่ลายหวัแร้งไม่
เข้าท่ี 
เม่ือ grip ถกูตอ่เช่ือม ข้อความ              อาจแสดงขึน้บาง 
ครัง้สิง่นีไ้มไ่ด้แสดงถึงความผดิปกติ 

หากอณุหภมูเิซ็นเซอร์ลดลงต ่ากวา่คา่แตกตา่งระหวา่งการตัง้
คา่อณุหภมูปัิจจบุนักบัพกิดัการเตือนอณุหภมูติ ่า  ข้อความ 
           จะถกูแสดงขึน้พร้อมกบัเสียงเตือนของ buzzer เม่ือ
อณุหภมูปิลายหวัแร้งสงูขึน้ถึงคา่ภายในพกิดัท่ีตัง้ไว้ buzzer 
ก็จะหยดุดงั 

ตวัอย่ำง 
ตัวอย่ำง : 
สมมตุิวา่การตัง้อณุหภมูอิยู่ท่ี 400°C/750°F และคา่พกิัด
ความเผ่ืออยู่ท่ี 50°C/100°F หากอณุหภมูยิงัคงลดลงอย่าง
ตอ่เน่ืองและสดุท้ายตกลงต ่ากว่าคา่ท่ีได้ตัง้ไว้ขณะท่ีไส้ความ
ร้อนยงัคงท างานอยู่ คา่การแสดงผลเร่ิมกระพริบเพ่ือแจ้งให้
ทราบวา่อณุหภมูขิองปลายหวัแร้งได้ตกลงมาแล้ว 

ข้อความ              จะสวา่งขึน้ และ buzzer จะดงัขึน้ตอ่เน่ือง
เม่ือใสป่ลายหวัแร้งเข้าผิดด้าน ใสป่ลายหวัแร้งท่ีไมเ่ข้ากนั
หรือมีวตัถแุปลกปลอมอยู่ในแนวของ connector 

ข้อความ               จะถกูแสดงขึน้หากสายไฟไม่ได้ตอ่เข้ากบั 
station หรือใช้หวัแร้งบดักรีท่ีผดิ 

หัวแร้งบัดกรีบกพร่อง 
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9.  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

ค ำเตือน 

      เพื่อตรวจเช็คภายในหรือเปลีย่นชิน้สว่น ต้องแนใ่จวา่ได้ปิด power switch ท่ี OFF และถอด AC plug ออก เพื่อ 
      หลกีเลีย่งการถกูไฟดดู 

   เคร่ืองไม่ท างานเมื่อเปิด power switch ที่ Power cord เช่ือมตอ่ถกูต้องหรือไม ่? 
เช่ือมตอ่ power cable ให้ถกูต้อง 
Fuse ขาดหรือไม่ ? 
ตรวจสอบวา่ท าไม fuse ถึงขาด จากนัน้จึง 
ท าการเปลีย่น fuse ถ้าหากหาสาเหตไุม่พบ 
ให้เปลีย่น fuse (ตวัอยา่งเช่น การลดัวงจร 

   เมื่อเปิด power switch ที่ ON มีการแจ้งว่า เช่ือมตอ่ Model FM-2024 หรือไม่ ? 
ท าการเช่ือมตอ่ Model FM-2024    หัวแร้งเกิดความบกพร่อง 

   ON แล้ว 

Cord assembly เช่ือมตอ่ถกูต้องหรือไม่ ? 
เช่ือมตอ่อีกครัง้ขณะท่ีอ้างถึง “การติดตัง้ 
ตอนแรก” 

   Nozzle ไม่ร้อน ใส ่nozzle cartridge เข้าที่หรือไม่ ? 
ใส ่nozzle cartridge ให้เข้าที่ 

Cord assembly ขาดหรือไม่ ? 
อ้างถึง “การตรวจเช็คการเช่ือมตอ่ทางไฟฟ้า 
ของ cord assembly” ในบทการบ ารุงรักษา 

Cord assembly ขาดหรือไม่ ? 
สาย heater/sensor ไม่เช่ือมตอ่ ? 
อ้างถึง “การตรวจเช็คการเช่ือมตอ่ทางไฟฟ้า 
ของ cord assembly” และ “การตรวจเช็ค 
การเช่ือมตอ่ทางไฟฟ้าของ heater/sensor” 
ในบทการบ ารุงรักษา 

   ปลาย Nozzle ไม่สามารถถอดบัดกรี ตัง้อุณหภมิูของ nozzle สงูเกินไปหรือไม่ ? 
ตัง้อูณหภมิูของ nozzle ให้อยูใ่นระดบัท่ี 
เหมาะสม 
ปลาย nozzle อุดตนัหรือเคลอืบด้วยอ็อกไซด์ 
ก าจดัอ็อกไซด์โดยการท าความสะอาดปลาย 
nozzle ด้วย cleaning sponge หรือ tip cleaner 
ปลาย nozzle เสือ่มสภาพเน่ืองจากการกดั 
กร่อนหรือไม่ ? 
เปลีย่น nozzle อนัใหม่ 

ในหวัแร้งบดักรี) 
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   อุณหภมูิ nozzle สูงเกินไป Connection cord ขาดหรือไม่ ? 
อ้างถึง “การตรวจเช็คการเช่ือมตอ่ทางไฟฟ้า 
ของ cord assembly 

   อุณหภมูิ nozzle ต ่าเกินไป มีอ็อกไซด์เกาะหรือเคลอืบท่ีปลาย nozzle 

ก าจดัอ็อกไซด์โดยการท าความสะอาดปลาย 
nozzle ด้วยแฮ็กโกะ 599B Tip cleaner 
ปลาย nozzle เสือ่มสภาพลงเน่ืองจากการ 
กดักร่อนหรือไม่ ? 
เปลีย่น nozzle อนัใหม่ 

   ช่วงระยะการเตือนอุณหภมูิต ่าบกพร่อง การตัง้ช่วงระยะส าหรับสญัญาณเตือน 
อุณหภมิูต ่านัน้ ต ่าเกิน 
เพิ่มการตัง้คา่ 

   การแจ้งข้อบกพร่อง        ปรากฏขึน้บ่อยๆ 

   การแจ้งข้อบกพร่อง         ปรากฏขึน้ เมื่อขัว้ ใช่ nozzle cartridge ส าหรับใช้กบั Model 
FM-2024 หรือไม่ ? 
ปิด power switch ท่ี OFF ดนั nozzle ให้ 

   heater เกิดการลัดวงจร 

เข้าที่กบั Model FM-2024  จากนัน้เปิด 
power switch ท่ี ON 

   ไม่สามารถถอดบัดกรี คา่ความร้อนไม่เพียงพอใช่หรือไม่ ? 
ในกรณีท่ีชิน้งานท่ีจะถอดบดักรีใหญ่เกินไป 
แฮ็กโกะขอแนะน าให้ใช้  pre-heater  เพื่อ 
ขจดัโอกาสท่ีบอร์ดหรืออุปกรณ์จะเกิดความ 
เสยีหายจากผลของอุณหภมิู  nozzle  ท่ีสงู 
เกินไป 
มีความยุง่ยากที่จะดดูตะกัว่ด้วย nozzle 
อ้างถึง “การบ ารุงรักษา nozzle” และปลาย 

หรือไม่ ? 

nozzle ไม่สามารถถอดตะกัว่ 
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   ก าลังการดูดลดต ่าลง ภายในของ nozzle หรือ suction pipe 
อุดตนัหรือไม่ ? 
อ้างถึง “การบ ารุงรักษา nozzle และการท า 
ความสะอาดภายใน suction pipe” 
Filter pipe เต็มไปด้วยลวดบดักรีท่ีดดูออก 
ใช่หรือไม่ ? 
ถ้าหาก filter pipe มีลวดบดักรีเต็ม 70-80% 
แล้ว  ให้เปลีย่น  filter pipe assembly  ถ้า 
หาก ceramic paper filter ติดแข็งด้วยฟลกั 
ท่ีดดู  ให้เปลีย่น  filter pipe assembly 
มีลวดบดักรีหลงเหลอืติดอยูบ่นผิวหน้าสมัผสั 
ระหวา่ง  front holder  หรือ  back holder 
busing กบั filter pipe assembly หรือไม่ ? 
อ้างถึง  “การตรวจเช็คและการท าความ 
สะอาด front และ back holder busings” 
Ceramic paper filter (DCB) เสือ่มสภาพ 
หรือไม่ ? 
ถ้าหาก ceramic paper filter (DCB) เต็ม 
ไปด้วยฟลกัก็เป็นสาเหตขุองการสญูเสยีการ 
ดดู อ้างถึง “การตรวจเช็คและการเปลีย่น 
ceramic paper filter (DCB)” 
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10.  รำยกำรชิน้ส่วน 

หมำยเหตุ : 
อะไหลห่รือชิน้สว่นส าหรับซ่อมไมไ่ด้รวมถึงสกรู 
จบัยึด ถ้าหากไมไ่ด้ก าหนดรายการในราย 
ละเอียดสกรูต้องแยกซือ้ตา่งหาก 
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Pump assembly 
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11.  วงจรไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์เสริม 


