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คู่มือกำรใช้งำน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุท่ีท่านได้ตดัสนิใจซือ้อปุกรณ์แฮ็กโกะ FM-206 รีเวคิท์ ซิสเตม็  โปรดอ่านคูมื่อการใช้
งานฉบบันีก้่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FM-206  และให้เก็บรักษาคูมื่อฉบบันีไ้ว้ในท่ีสะดวกตอ่การค้นหาส าหรับการใช้อ้างอิง 

Instruction Manual 

Multi Rework Station 

1.  รำยกำรชิน้ส่วนที่บรรจุในกล่อง 
โปรดตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการทัง้หมดที่ระบุไว้ 

ดงัข้างล่างนีไ้ด้ถกูบรรจไุว้ในกล่อง 
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2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 

ขอแนะน าให้ใช้อปุกรณ์นีก้บัแฮ็กโกะรุ่นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

* Handpieces  ของแฮ็กโกะแตล่ะรุ่น  นอกเหนือจาก 

  อ้างอิงถึงคูมื่อการใช้งานแตล่ะรุ่นส าหรับรายละเอียด 
  ทางเทคนิคหรืออะไหลท่ี่ต้องการ 

  แฮ็กโกะ FM-2027 มีคูมื่อการใช้งานเฉพาะรุ่น โปรด 



 กำรป้องกันประจุไฟฟ้ำสถิต 
อปุกรณ์นีมี้รูปลกัษณ์ท่ีเดน่จากชิน้สว่นพลาสตกิท่ีน าไฟฟ้าสถิตและการตอ่สายลงดนิของด้ามจบั  และตวัเคร่ืองตาม 
มาตรการเพ่ือป้องกนัอปุกรณ์ท่ีจะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต   ต้องแน่ใจวา่ได้ปฏิบตัติามค าแนะน า
ดงัตอ่ไปนี ้: 
1.  ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสตกิอ่ืนๆ ไมใ่ช่ฉนวน   ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน า   ดงันัน้เม่ือจะท าการเปล่ียนชิน้สว่น หรือ 
     ท าการซ่อมแซม  ให้ปฏิบตัด้ิวยความระมดัระวงัอย่างเพียงพอท่ีจะไมแ่ตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้า  หรือท าให้วตัถท่ีุเป็น  
     ฉนวนเสียหาย 
2.  ต้องแน่ใจวา่ตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดนิแล้วขณะท่ีใช้งานอยู่ 
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* วดัอณุหภมูิโดยใช้เคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์ HAKKO FG-101 
* อปุกรณ์นีป้้องกนัการคลายประจจุากไฟฟ้าสถิต 
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 

ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหต ุ ถกูจดัวางไว้ในจุดวกิฤตในคู่มือการใช้งานฉบบันี ้ เพ่ือแจ้งให้ผู้ ใช้งานเอาใจใส่
หวัข้อตา่งๆ ท่ีมีนยัส าคญั  โดยก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้: 
       ค าเตือน     :  ข้อผดิพลาดท่ีสอดคล้องกบัค าเตือนอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวติ 
       ข้อควรระวงั  :  ข้อผดิพลาดท่ีสอดคล้องกบัข้อควรระวงัอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บกบัผู้ ใช้งานหรือความเสียหายกบั
         อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
       หมายเหต ุ    :  หมายเหต ุระบุขัน้ตอนหรือจดุท่ีส าคญัเพ่ือให้ปฏิบตัติามท่ีอธิบายไว้ 

ข้อควรระวัง 
การกินก าลงัไฟมีความแตกตา่งกนัขึน้อยู่กบัแตล่ะมาตรฐาน 
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ข้อควรระวัง 
เม่ือเปิดสวติช์เคร่ืองปลำยจะร้อนขึน้ เพ่ือหลีกเล่ียงกำรเกิดบำดเจบ็กับบุคลำกรหรือเกิดควำมเสียหำยกับ
สิ่งของต่ำงๆ ในพืน้ที่ท ำงำนให้ปฏบิัตดิังนี ้: 
 อย่าแตะต้องปลายหรือชิน้สว่นโลหะใกล้กับปลายหวัแร้ง 
 อย่าวางปลายหัวแร้งไว้ใกล้หรือสมัผสักบัวตัถท่ีุตดิไฟ 
 แจ้งบคุคลในพืน้ท่ีให้ทราบว่าอปุกรณ์นีร้้อนและไมค่วรสมัผสัถกู 
 ปิดสวทิซ์เคร่ืองเม่ือไม่ใช้งานหรือไม่ใสใ่จ 
 ปิดสวทิซ์เคร่ืองเม่ือเช่ือมตอ่ handpieces ตา่งๆ หรือเม่ือจดัเก็บแฮ็กโกะ FM-206 
 เคร่ืองใช้นีไ้มมี่จดุมุง่หมายส าหรับการใช้งานโดยบคุคลท่ีร่างกายเส่ือมสมรรถนะ (รวมถึงเดก็) บคุคลท่ีมีอาการทาง

ประสาทหรือความจ าเส่ือมหรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นแตไ่ด้รับรับการดแูลหรือแนะน าเก่ียวกบัการใช้
อปุกรณ์นีโ้ดยบคุคลท่ีรับผดิชอบเพ่ือความปลอดภยั 

 เดก็ๆ ควรได้รับการแนะน าเพ่ือให้แน่ใจวา่ไมมี่การเลน่กับเคร่ืองใช้นี ้

4.  กำรติดตัง้ตอนแรก 
   ช่ือชิน้ส่วน 

สามารถเข้าได้กับรุ่น 
สามารถเข้าได้กับรุ่น 

สามารถเข้าได้กับรุ่น 
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   กำรตดิตัง้ 

   กำรเช่ือมต่อ iron และ connecting cable 

ข้อควรระวัง 
 ต้องแน่ใจวา่ได้ปิดสวทิซ์เคร่ืองเม่ือเสียบปลัก๊สายไฟตา่งๆ 
 ต้องแน่ใจวา่ได้เช่ือมตอ่ connector cable และ iron holder ตรงตาม channel และไมจ่ดัวาง iron บน holder ท่ี

เช่ือมตอ่ผดิ channel 
 ขอให้ระมดัระวงัอย่าได้สบัสนระหว่าง hose connectors โดยเช่ือมตอ่ของรุ่น FM-2024 เข้ากบั filter case cover 

และของแฮ็กโกะรุ่น FM-2029 เข้ากบั air output 
 ท าการเสียบ connecting cable ทกุเส้นเข้ากบั jack ทกุตวัอย่างแน่นสนิท 

    เพ่ือป้องกันอุบัตเิหตุหรือควำมเสียหำยเกิดกับแฮก็โกะ FM-206 ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏบิัตติำมข้อดังต่อไปนี ้

     ห้ามใช้งานแฮ็กโกะ FM-206 นอกเหนือจากงานการบดักรี 
     ห้ามเคาะหวัแร้งกบัวตัถท่ีุแขง็เพ่ือขจดัเศษลวดบดักรี  วธีินีจ้ะท าความเสียหายกบัหัวแร้ง 
     ห้ามท าการดดัแปลงแฮ็กโกะ FM-206 
     ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเท่านัน้ 
     อย่าปลอ่ยให้แฮ็กโกะ FM-206 เปียกหรือใช้งานด้วยมือท่ีเปียก 
     ถอด power cord และ iron cords ด้วยการจบัท่ีตวัปลัก๊ไม่ใช่ท่ีสายไฟ 
     ต้องแน่ใจวา่พืน้ท่ีท างานมีการะบายอากาศท่ีดี เพราะการบดักรีท าให้เกิดควนั 
     ขณะท่ีใช้งานแฮ็กโกะ FM-206 อยู่ ห้ามท าสิง่ใดซึ่งอาจเป็นเหตใุห้ร่างกายบาดเจ็บหรือสิง่ของเสียหาย 
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ในขณะท่ีทัง้ vaccum กบั hot air สามารถถกูใช้งานแต่มีเพียงหนึ่งเดียวท่ีสามารถใช้งานได้ ในการใช้งานแตล่ะครัง้ไม่
สามารถใช้ hot air กบั vacuum หรือ vacuums 2 ตวัพร้อมกนัได้ 

   กำรเปล่ียนปลำยหัวแร้ง (แฮก็โกะ FM-2027) 

ข้อควรระวัง 
ปลายหวัแร้งอาจมีความร้อน ให้หลีกเล่ียงการจบัถึอปลายท่ีร้อนเป็นเวลานานถึงแม้วา่จะใช้ heat-resistant pad ก็ตาม 
มฉิะนัน้อาจเป็นผลให้ถกูไฟลวกขึน้ได้ 

   บีบปุ่ มคลายลอ็คบน sleeve assembly ดงึปลายพร้อมกบั sleeve assembly ออกจาก connector 

กำรถอดปลำยหัวแร้ง 

ข้อควรระวัง 
 ต้องแน่ใจวา่ยงัคงบีบปุ่ มคลายลอ็คไว้ในขณะท่ีท าการดึง sleeve assembly ออก ความผดิพลาดจะเป็นผลให้ระบบ

กลไกลอ็คเสียหาย 
 ต้องแน่ใจวา่ได้ดงึเฉพาะปลายออกหลงัจากท าการแยก sleeve assembly ออกจาก connector มฉิะนัน้ sleeve 

assembly อาจตกหลน่และแตกได้ 

   ในขณะท่ีท าการจบัปลายส่วนหน้าของ sleeve assembly ให้ดงึปลายออก 

* Receptacle connector  แตล่ะตวัมีความแตกตา่ง โปรดใช้ความระมดัระวงัอย่าได้เช่ือมตอ่เข้ากบัอปุกรณ์ท่ีไมเ่ข้ากนั 
ความผิดพลาดจะบงัเกิดผลขึน้ 
** ส าหรับการเช่ือมตอ่ iron holders ทกุตวั ต้องแน่ใจว่าได้เช่ือมตอ่เข้ากบั holder ตวัท่ีถกูต้อง 
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    กำรใช้  Switch, Control Button และ Knob 

กำรใช้ Control Knob 
ใช้เพื่อเปลี่ยนการตัง้ต่างๆ 
การหมนุ control knob: เพื่อท าการ 
เปลี่ยนค่าต่างๆที่ตัง้หรือขยบัเคอเซอร์ 
การกด control knob: เพื่อท าการเลือก 

ใช้ power switch เพื่อเปิด/ปิดสวิทซ์เคร่ือง 
Power switch 

ใช้เพื่อเปลี่ยนการตัง้ค่าตา่งๆ ดงัเช่นอณุหภมูิ 
Control Buttons 

เมื่อท าการกดด้วยเวลาสัน้ๆ : 
จะแสดง preset screen 
เมื่อท าการกดและค้างไว้ : 
จะแสดง change settings screen 

รำยละเอียดของ Change Settings Screen 

เมื่อแฮ็กโกะ FM-2029 ถกูเชื่อมต่อเข้าแฮ็กโกะ FM-206 อตัราแรง 
Flow Control Knob 

ลมจะถกูแสดงขึน้ โดยการหมนุ flow control knob จะท าให้อตัรา 
แรงลมเปลี่ยนแปลง 

* ถ้าหากท่านกด control button 
ในขณะท่ีอยู่ใน Preset หรือ Change 
Setting screen หน้าจอช่องท่ีตรงกนัก็
จะถกูแสดงขึน้ 

หวัแร้งบดักรีต่างๆ ท่ีเสียบอยู่จะร้อนขึน้
ตามคา่ตา่งๆ ท่ีตัง้ไว้เม่ือเปิดสวทิซ์
เคร่ืองขึน้ 

ข้อควรระวัง 
 สอดใสป่ลายเข้าใน sleeve assembly จนกระทัง่มนัดงัคลิก๊เข้าท่ี  เม่ือท่านได้ยินเสียงดงัคลิก๊แล้ว ให้หลีกเล่ียงการใช้

แรงใสป่ลายเข้าใน sleeve assembly อีก 
 ในขณะท่ีจบัท่ีสว่นหวัของปลาย จะมีอนัตรายจากการถูกไฟลวก ต้องแน่ใจว่าได้ใช้ heat-resistant pad 

* Handpieces ของแฮ็กโกะแตล่ะรุ่น นอกเหนือจากแฮ็กโกะ FM-2027 มีคูมื่อการใช้งานเฉพาะรุ่น โปรดอ้างอิงถึงคูมื่อ
การใช้งานแต่ละรุ่นส าหรับรายละเอียดทางเทคนิคหรืออะไหลท่ี่ต้องการ 

   ท าการประกอบคืนโดยท ากลบัขัน้ตอนของการถอดประกอบ 

กำรใส่ปลำยหัวแร้ง 
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5.  กำรใช้งำน 
    กำรเปล่ียนกำรตัง้ค่ำต่ำงๆ (กำรเลือก Preset) 

    ช่วงระยะของ preset temperatures 

    กำรเลือก Preset Temperature 
1.  กด Control button ส าหรับ channel ท่ีท่านต้องการเปล่ียน 
     หน้าจอแสดงจะเปล่ียนไปเป็น preset selection screen ดงัแสดงข้างล่าง 

2.  โดยการหมนุ Control knob   preset temperature ท่ีถกูเลือกจะเปล่ียน 

3.  กด Control knob เม่ือ preset temperature ท่ีต้องการสวา่งเข้มขึน้  หวัแร้งบดักรีในเวลานีจ้ะถกูควบคมุโดย 
     preset temperature ท่ีเลือกแล้ว 

* เม่ือท่านเลือกกด Control button อ่ืนๆ ขณะท่ีอยู่ใน preset selection screen  มนัจะเล่ือนไปยงั channel’s preset 
  Selection screen นัน้ถ้าหาก channel ยงัท างานอยู่  และมนัจะกลบัคืนสูห่น้าจอก่อน preset selection screen  ถ้า 
  channel นัน้ไมท่ างานอยู่ 

*  เม่ือช่วงระยะการตัง้ท่ียอมรับได้ถกูตัง้เกินมนัจะกลบั 
   คืนสูก่ารตัง้เร่ิมแรก 
   (ส าหรับช่วงระยะการตัง้ โปรดอ้างอิงถึง  “Initial  
   preset temperatures ของแตล่ะด้าม“) 
** Setting temperature, offset temperature, preset 
   temperature และ preset name ถกูจดจ าไว้โดยด้าม 
   แตล่ะด้าม 

Initial preset temperature ของแต่ละด้ำม 
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    กำรเปล่ียนกำรตัง้ค่ำต่ำงๆ (นอกเหนือจำก Preset selections) 

    รำยกำรกำรตัง้ค่ำต่ำงๆ ช่วงระยะที่สำมำรถเปล่ียนได้และค่ำแรกเร่ิม 

ช่วงระยะอุณหภูมิของแต่ละด้ำม 

* ส าหรับรายการการตัง้คา่เก่ียวกบัแฮ็กโกะ FM-2029  Hot  Air Pencil  โปรดอ้างอิงถึง  “การตัง้คา่ส าหรับแฮ็กโกะ 
   FM-2029  Hot  Air Pencil”  ภายหลงัในคูมื่อการใช้งานฉบบันี ้

รำยกำรต่ำงๆ ที่สำมำรถท ำกำรเปล่ียนได้ระหว่ำง normal operation และ initial setting 

    ขัน้ตอนกำรเปล่ียน (ค่ำแรกเร่ิมและเม่ือเสร็จสิน้) 

1.  กดและค้าง Control button ส าหรับ channel ท่ีท่านต้องการเปล่ียนไว้ประมาณ 1 วนิาที หน้าจอแสดงจะสลบัไปยงั 
     setting selection screen ดงัแสดงข้างล่าง 

2.  เลือกรายการท่ีท่านต้องการเปล่ียนในหน้าจอดงัแสดงข้างบนโดยการหมนุ control knob เพ่ือให้รายการท่ีเลือกสวา่ง 
     เข้มขึน้ และท าการกด control knob เพ่ือเปล่ียนมนั เม่ือท่านเสร็จสิน้การเปล่ียน  ให้หมนุ  control knob  เพ่ือเลือก 
     Exit  และกด  control knob 
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    กำรเปล่ียน setting temperature และ offset temperature 

1.  หมนุ control knob และเลือก  SET TEMP  ให้สวา่งเข้มขึน้ ส าหรับ setting temperature หรือ  OFFSET TEMP 
     ส าหรับ Offset temperature  และให้กด control knob เพ่ือเปล่ียนการตัง้คา่ 

2.  SET TEMP จะเร่ิมต้นการปรับตัง้ค่าจากตวัเลขการตัง้คา่สงูสดุท่ีเป็นไปได้  OFFSET TEMP  จะเร่ิมจากปล่อยวา่ง  
     เคร่ืองหมาย “+” และเคร่ืองหมาย “-” อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ส าหรับตวัเลขหลกัร้อยของ 
offset temperature ให้เลือก 
+(ปลอ่ยวา่ง) หรือ - อย่างใด 
อย่างหนึ่ง 

3.  หมนุ control knob เพ่ือเปล่ียนคา่ของตวัเลขท่ีเลือกและกด control knob เพ่ือยอมรับคา่ท่ีเลือกจากนัน้เล่ือนไปยงั 
     ตวัเลขถดัไป (ตวัเลขข้างลา่งนีเ้ป็นตวัอย่างจอแสดงการเปล่ียน SETTING TEMPERATURE) 
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4.  ภายหลงัจากการยอมรับตวัเลขตวัลา่สดุโดยการกด control knob  หน้าจอจะกลบัสูเ่มนกู่อนหน้านี ้

    กำรตัง้ preset temperature 

1.  หมนุ control knob  เลือก “Preset Temp” และกด control knob เม่ือท่านได้ตดัสนิใจเลือก 

2.  หมนุ control knob และให้ท่านตดัสนิใจโดยการเลือกคา่ preset ท่ีต้องการจาก 3 ทางเลือกท่ีแสดงแล้วท าการกด 
     control knob 

เก่ียวกบัการเปล่ียนคา่ preset ท่ีเลือกแตล่ะรายการให้ท าตามขัน้ตอนท่ีเหมือนกนักบัเม่ือท าการเปล่ียน SET TEMP 

    กำรเปล่ียน preset ID 

1.  เม่ือท่านเลือก preset ID และกด control knob มนัจะขยบัเล่ือนไปยงัหน้าจอท่ีท่านจะเปล่ียนช่ือของแตล่ะ preset 
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2.  เม่ือท่านเลือก PRESET NAME ท่ีต้องการเปล่ียนมนัจะสวา่งเข้มขึน้ ให้กด control knob เพ่ือเลือก 

3.  เม่ือท่านหมนุ control knob เพ่ือเปล่ียนตวัอกัษรท่ีติดสวา่งใน PRESET NAME และกด control knob เพ่ือการยอม 
     รับคา่มนัก็จะขยบัไปยงัตวัอกัษรถดัไป 

4.  เม่ือท่านยอมรับคา่ส าหรับตวัอกัษรลา่สดุ เมนจูะกลบัคืนสู ่PRESENT ID list 

    กำร ON/OFF output ของแต่ละ channel 

1.  หมนุ control knob เพ่ือให้เคอเซอร์วางท่ี “Ch Power” และกด control knob 
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2.  เม่ือท่านเลือก ON หรือ OFF อย่างใดอย่างหนึ่ง ส าหรับ Channel Power และกด control knob มนัจะกลบัสูห่น้าจอ 
     การตัง้คา่ ณ เวลานี ้ ถ้าท่านตัง้ power เป็น OFF หน้าจอการตัง้คา่จะแสดงขึน้ดงัข้างลา่ง ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าการตัง้ท่ี 
     นอกเหนือจาก channel power ไมจ่ าเป็นต้องมี 

    กำรตัง้ค่ำส ำหรับแฮก็โกะ FM-2029  Hot Air Pencil 

     Hot  Air Pencil  สามารถใช้ได้เฉพาะกบั CH3 เท่านัน้ เม่ือท่านเช่ือมตอ่ หน้าจอจะเป็นดงัข้างลา่งนี  ้

ขณะเตรียมตัว เม่ือใช้งำน 

Hot  Air Pencil  มี manual mode และ auto mode และการตัง้คา่นัน้สามารถเปล่ียนให้มีความแตกต่าง 

ในกรณีใดกรณีหนึ่ง หน้าจอถกูตัง้เพ่ือให้เล่ือนได้สืบเน่ืองจากรายการทัง้หมดไม่สามารถบรรจบุนหน้าจอได้ทัง้หมด ใน 
manual mode นอกจากการเลือก Hot  Air Mode ทัง้วธีิการเปล่ียนและการตัง้คา่แรกเร่ิมก็เป็นแบบเดียวกบัด้ามอ่ืนๆ 

    กำรตัง้ค่ำแรกเร่ิมเม่ืออยู่ใน auto mode 
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ขัน้ตอนส าหรับการเปล่ียนการตัง้ตา่งๆ ท่ีมีช่ือเหมือนกันก็มีวธีิการตัง้เหมือนกนัส าหรับด้ามอ่ืนๆ  
ขัน้ตอนส าหรับการเปล่ียนการตัง้ตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้กล่าวถึงก่อนหน้านีถ้กูแสดงไว้ดงัข้างลา่ง 

    กำรเปล่ียน Timer Mode 

1.  หมนุ control knob  เลือก “Timer Mode” และกด control knob เม่ือท่านได้ท าการเลือกแล้ว 

2.  เม่ือท่านได้เลือก mode ท่ีต้องการแล้ว กด control knob 

    บนควำมแตกต่ำงระหว่ำง Opened กับ Closed ใน “Timer Mode” 

ใน auto mode,  temperature profile ท่ีแสดงดงัข้างล่างนีถ้กูตัง้ให้เป็นไปตามระบบ ใน OPENED timer mode 
เวลาส าหรับแตล่ะขัน้ตอนเร่ิมนบัถอยหลงัเม่ืออณุหภมูขิองลมร้อนท่ีเป่าออกมาสงูถึงคา่ท่ีตัง้ไว้ใน CLOSED timer mode 

* ใน  Auto mode,  จะมีการระบายความร้อนเป็นเวลา 15 วนิาที  ภายหลงัจบสิน้ทกุขัน้ตอน  จากนัน้พดัลมถึงจะหยดุ 
ท างาน 

ตวัจบัเวลาเร่ิมท างานทนัทีโดยไม่ค านึงถึงอณุหภมูขิองลมร้อนท่ีเป่าออกมาจะสงูถึงคา่ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ 
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    กำรเปล่ียน Time Unit 

1.  หมนุ control knob  และเลือก “Time Unit” กด control knob เพ่ือยอมรับ 

2.  เม่ือท่านกด control knob ภายหลงัจากท่านท่ีได้ท าการเลือก มนัจะกลบัคืนสู ่setting selection screen 

ส าหรับ Time Unit เม่ือท่านได้ตัง้ temperature profile แล้ว เวลาท่ีตัง้ส าหรับแตล่ะขัน้ตอนจะถกูแสดงเป็น “sec”  
ส าหรับวนิาที และ “min-sec” ส าหรับนาที-วนิาที 

    กำรเปล่ียน Profile 

1.  หมนุ control knob  และเลือก “Profile” เม่ือท่านกด control knob แล้ว มนัจะสลบัไปยงั profile setting  
     screen 

2.  เม่ือท่านกด control knob ครัง้เดียวใน profile setting screen ท่านสามารถเปล่ียนคา่ในสว่นท่ีสวา่งเข้มของ profile 
     setting screen 
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3.  เม่ือต้องการเปล่ียนคา่พารามเิตอร์ ให้หมนุ control knob ไปยงัคา่ท่ีท่านต้องการเปล่ียนให้สอ่งสวา่งเข้มขึน้ และกด 

4.  เม่ือท่านกด control knob ภายหลงัการเปล่ียนตวัเลขตวัสดุท้ายท่ีสว่างเข้มในพารามเิตอร์ หน้าจอแสดงจะกลบัสู ่ 

* เม่ือต้องการขยบัไปยงัพารามเิตอร์ตวัอ่ืนๆ ใน profile เพ่ือท าการเปล่ียน ให้หมนุ control knob เพ่ือให้พารามิเตอร์นัน้ 

     control knob เพ่ือเร่ิมการเปล่ียน 

     original profile setting screen 

  สอ่งสวา่งขึน้ 
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6.  กำรตัง้ค่ำ PARAMETER 
    กำรตัง้ค่ำ parameter ต่ำงๆ 

ส าหรับ parameter ตา่งๆ นัน้มีอยู่ 2 แบบคือ system parameters กบั channel parameters 
system parameters ถกูใช้ในการตัง้ระบบตลอดทัง้หมด 
สว่น channel parameters ถกูใช้ส าหรับการตัง้แตล่ะ channel 
change parameter screen จะถกูแสดงขึน้ด้วยการเปิดเคร่ืองให้ท างานในขณะท่ี control knob ถกูกดอยู่ 

* “Vacuum Time” ถกูแสดงขึน้เม่ือ “Timer” ถกูเลือกใน Vacuum Mode 
** “Password” ถกูแสดงขึน้เม่ือ “ON” หรือ “Partial” ถกูเลือกส าหรับ Password Lock 

Channel parameters 

* “Pump Select” ถกูแสดงขึน้เม่ือ hot  
   air handpiece ถกูเช่ือมตอ่เข้ากบั  
   channel 3 
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    Temperature Mode 
อณุหภมูท่ีิแสดงขึน้สามารถท่ีจะสลบัไปมาระหว่างเซ็นตเิกรดและฟาเรนไฮต์ หมนุ control knob เพ่ือเลือกและกด 

ค าอธิบายของแตล่ะ parameter และการเปล่ียนการตัง้ท าได้อย่างไร 

control knob เม่ือท่านได้เลือกแล้ว 

    Auto-Shut Off Setting 
ท่านต้องการเลือกการกระตุ้นให้ auto shut off function ท างานหรือไม่? ท่านสามารถเลือกได้จาก 3 ทางเลือก คือ OFF, 
30 นาที หรือ 60 นาที หมนุ control knob เม่ือท่านท าการเลือกและกด control knob เม่ือท่านได้เลือกแล้ว 

    Vacuum Mode Setting 
การดดูด้วยหัวแร้งถอดบดักรีไมว่า่จะเป็นการท าด้วยมือหรือในรูปของการตัง้เวลา ส าหรับการเลือกโหมด ให้หมนุ 
control knob และกด control knob เม่ือท่านได้เลือกแล้ว 

    Vacuum Time 
หวัข้อนีถ้กูแสดงขึน้เม่ือท าการเลือก “Timer” ใน Vacuum Mode” ภายหลงัการดดูท่านสามารถตัง้ช่วงเวลาเพ่ือท่ีจะให้ 
ท างานภายหลงัจากท่ีท่านปลอ่ยมือจาก trigger เม่ือท าการเปล่ียนคา่ตวัเลข ให้หมนุ control knob และกด control 
knob เพ่ือยอมรับคา่ท่ีท่านเลือก 

Normal : การดดูเกิดขึน้เฉพาะเม่ือไกถกูดนั 
Timer   : การดดูเกิดขึน้ตามเวลาท่ีระบถุึงแม้ 
              หลงัจากท่านจะปลอ่ยมือจากไกแล้ว 

* การตัง้เวลาถกูตัง้ตาม “Vacuum Time” 

              ก็ตาม 



- 18 - 

    Password Lock Setting 
เม่ือฟังก์ชัน่นีถ้กูกระตุ้นให้ท างาน การตัง้คา่ต่างๆ จะไม่สามารถเปล่ียนได้  ถ้าหากป้อนรหสัไมถ่กูต้อง 
ทางเลือกท่ีให้เลือกมีดงันี ้
 ON :  ต้องป้อนรหสัเข้าเม่ือท าการเปล่ียนการตัง้คา่ตา่งๆ ทัง้หมด 
 Partial :  ไมต้่องป้อนรหสัเข้าเฉพาะเม่ือท าการตัง้ Offset แตต้่องการส าหรับรายการอ่ืนๆ 
 OFF :  ไมต้่องป้อนรหสัเม่ือท าการเปล่ียนการตัง้คา่ต่างๆ ทัง้หมด 

หมนุ control knob เพ่ือให้รายการท่ีต้องการสอ่งสวา่งขึน้ จากนัน้กด control knob เม่ือท่านได้เลือกแล้ว เม่ือ password 
lock ถกูตัง้เป็น “ON” หรือ “Partial”   รายการ “Password” จะถกูเพิม่ใน parameter settings ณ เวลานีก้ารเปล่ียนรหสั 
สามารถท าได้ 

รหสัไมไ่ด้ถกูตัง้มา เม่ือเคร่ืองถกูสง่ออกจากโรงงาน 
ทนัทีท่ีภายหลงัจาก password lock ถกูกระตุ้นให้ท างาน มนัจะขยบัหน้าจอไปยงั password 

โปรดดบูท “Password” ส าหรับการป้อนรหสัของท่านว่าท าได้อย่างไร? 

ภายหลงัการกระตุ้นให้ password lock ท างาน ท่านจะถกูถามหารหสัของท่านก่อนท าการเปล่ียนการตัง้คา่ตา่งๆ ตาม 
วธีิท่ีแสดงดงัข้างลา่งนี ้ดงันัน้ โปรดท าการเปล่ียนการตัง้คา่ของท่านภายหลงัจากการป้อนรหัส 

ตวัอย่าง : เม่ือท าการตัง้ Vacuum Mode 

input screen 
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    Password 
น่ีเป็นจอแสดงเม่ือ password lock ถกูกระตุ้นให้ท างาน ท่านสามารถท่ีจะป้อนและเปล่ียนรหสัของท่านได้  อย่างไรก็ 
ตาม ดงัสภาวะข้างบนการป้อนรหสัของท่านเป็นสิง่จ าเป็นก่อนท าการเปล่ียนค่าการตัง้เกือบทัง้หมด น่ีเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง 
เม่ือท่านต้องการเปล่ียนรหัสของท่านขณะท่ีหน้าจอแรกในการป้อนรหสัถกูแสดงขึน้ 

เม่ือท่านป้อนรหสัท่ีถกูต้อง หวัเร่ืองบนจอจะเปล่ียนจาก “Input Password” เป็น “Set New Password” ถ้ามนัยงัอยู่ใน 
“Input Password” แสดงวา่ป้อนรหสัไมถ่กูต้อง ให้ตรวจเช็ครหสัอีกครัง้และท าการป้อนใหม่ 

เปล่ียนตัวอักษร 

ยอมรับ (เล่ือนเคอเซอร์) 

เม่ือท าการเปล่ียนตามล าดบัตวัอกัษร ให้ 
หมนุ control knob และเม่ือท าการเล่ือน
เคอเซอร์ไปยงัตวัอกัษรตวัถดัไปให้กด 
control knob 

ป้อนตวัอกัษรตวัหลงัสดุ 
กลบัสูห่น้าจอท่ีท่านป้อนรหสัท่ีใช้ 
ปัจจบุนั 

ป้อนผดิพลาด 

ถ้าในกรณีท่ีท่านลืมรหสัและไม่สามารถเปล่ียน 
การตัง้ของท่าน โปรดปรึกษาร้านขายหรือตวัแทน 
ท่ีอยู่ใกล้สดุ 

ป้อนส าเร็จ 

หน้าจอการป้อนรหสัใหม่ 

น่ีแสดงให้ท่าน 
ทราบวา่ท่านได้ 
อยู่บนหน้าจอท่ี 
ถกูต้อง 
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    Initial Reset 
ในสว่น initial reset ท่านสามารถกลบัคืนการตัง้คา่ตา่งๆ (ยกเว้นส าหรับรหสั) ท่ีเคยเป็นอยู่เม่ือครัง้ท่ีเคร่ืองถกูสง่ออกจาก 
โรงงานวธีิการเลือกและการด าเนินการเป็นวธีิเดียวกนัเหมือนกบัการตัง้คา่อ่ืนๆ 

หมำยเหตุ : 
Password lock function และรหสัจะถกูเก็บรักษาไว้ 
ถึงแม้ภายหลงั initial reset 

    ค ำอธิบำยของ channel parameter แต่ละรำยกำรและวธีิกำรตัง้ค่ำ 

เม่ือ channel parameter ถกูเลือก หน้าจอทางซ้ายจะ 
ถกูแสดงขึน้ เม่ือท่านเลือก channel ท่ีท่านต้องการตัง้ 
นี ้มนัจะเปล่ียนไปยงั  channels setting screen นัน้ 

หมนุ control knob เม่ือท่านต้องการเปล่ียนการเลือก 
แล้วกด control knob เม่ือท่านได้เลือกแล้ว 

ส าหรับ channel parameters ตา่งๆ ขึน้อยู่กบั  handpiece  ซึ่งเสียบเข้ากับ  channel  ท่ีใช้งาน   
เม่ือด้าม Hot  Air  ถกูเสียบตอ่ และเม่ือไมมี่ด้ามอะไรถูกเสียบตอ่ 

ด้ำมหัวแร้งนอกเหนือจำกด้ำม 
FM-2029 เฉพำะ FM-2029 Handpiece ไม่มี Handpiece เสียบต่อ 

เหตผุลท่ีท าให้หน้าจอท่ีแสดงแตกตา่งกนัเป็นเพราะวา่รายการการตัง้ท่ีจ าเป็นตา่งๆ แตกตา่งตาม handpiece ท่ีเช่ือมตอ่ 
ดงัข้างลา่งนีแ้สดงถึงวธีิการตัง้ส าหรับแต่ละรายการ 
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    Auto Sleep 
เลือกวา่ท่านต้องการกระตุ้น  sleep function  ของหวัแร้งบดักรีให้ท างานหรือไม ่เม่ือท าการกระตุ้น sleep function ก็จะ 
ท างานเม่ือ handpiece ถกูวางไว้บนท่ีวางหวัแร้งตามช่วงการตัง้ของเวลาและอณุหภมูขิองปลายหัวแร้งท่ีจะลดลงถึง 

เลือก “OFF” 

เลือก “ON” 

เม่ือท่านท าการเปล่ียนการเลือกหรือท าการเปล่ียนคา่ 
ตวัเลขให้หมนุ control knob และกด control knob 
เม่ือท่านได้เลือกแล้ว 

ภายหลงัท่ีตวัเลขตวัสดุท้ายถกูยอมรับส าหรับการตัง้ 
เวลา หน้าจอจะกลบัคืนสู่หน้าจอก่อนหน้าประหนึ่งวา่การ 

* อณุหภมูเิม่ือมนัลดลงต ่าตามท่ีตัง้เป็น “Sleep Temp” 

    Sleep Temperature 
น่ีเป็นการตัง้อณุหภมูเิม่ือเคร่ืองก าลงัหลบั การตัง้นีส้ าหรับ sleep temperature นัน้ไมส่ามารถท่ีจะป้อนตวัเลขตวัเดียวได้ 
ในแตล่ะครัง้ อณุหภมูท่ีิแสดงขึน้มาเปล่ียนเพิม่ขึน้ทีละ 20 องศาโดยการหมนุ control knob เม่ืออณุหภมูท่ีิต้องการแสดง 
ขึน้ ท่านสามารถตัง้มนัโดยการกด control knob 

    Low Temp Alert Setting 
ตัง้ lower-limit error temperature เม่ือฟังก์ชัน่นีถ้กูกระตุ้นให้ท างาน ถ้าอณุหภมูติวัเซ็นเซอร์ลดลงต ่ากวา่ lower-limit 
temperature  ความผดิพลาดจะถกูแสดงขึน้พร้อมกบัเสียงบสัเซอร์เตือนจะดงัขึน้ การเปล่ียนคา่โดยการหมนุ operating 
knob  และกด operating knob เพ่ือยอมรับคา่ท่ีเปล่ียน 

อณุหภมูท่ีิตัง้ไว้ 

ตัง้คา่เป็น OFF 
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    Error Alarm Setting 
ท่านสามารถตัง้บสัเซอร์ให้มีหรือไมมี่เสียงดงัเม่ือเกิดข้อบกพร่องขึน้ก็ได้ ให้หมนุ  control knob  และเลือก  ON  หรือ 
OFF  จากนัน้กด  control knob  เพ่ือยอมรับ 

    Ready Alarm Setting 
ท่านสามารถตัง้บสัเซอร์ให้มีหรือไมมี่เสียงดงั  เม่ือปลายหวัแร้งหรือด้ามอ่ืนๆ มีอณุหภมูสิงูขึน้ถึงค่าท่ีตัง้และมนัพร้อม 
ส าหรับใช้งาน  หมนุ control knob  และเลือก ON หรือ OFF  และกด  control knob  เพ่ือยอมรับ 

    Pump Select for Hot-Air (เฉพำะแฮก็โกะ FM-2029) 
ส าหรับลมท่ีใช้กบัแฮ็กโกะ FM-2029  ให้ท่านเลือกวา่จะใช้ป๊ัมลมภายในเคร่ืองหรือป๊ัมท่ีอยู่ภายนอกเคร่ืองก็ได้ 
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    Temp Limit 

ท าการเปล่ียน Password Lock เป็น “Partial” ใน System parameters หลงัจากนัน้ เลือก Channel parameters ท่าน 
จะเห็นวา่ “Temp Limit” ได้ถกูเพิม่เข้าแล้ว 

เม่ือท่านเลือก TEMP LIMIT channel parameter ท่านจะถกูขอให้ใส ่password 

ภายหลงัจากการใส ่password ท่านอาจจะเลือก “Upper Limit” หรือ “Lower Limit” และใสค่า่ส าหรับแตล่ะ Limit 

การตัง้ได้อย่างอิสระ ถ้าหาก preset temperature อยู่นอกช่วงระยะขอบเขตของอณุหภมู ิท่านจะไมถ่กูอณญุาตให้ท า 
การเลือกได้ 

หมำยเหตุ : 
ถ้าหากอณุหภมูปัิจจบุนัท่ีใสใ่นโปรแกรมส าหรับ channel อยู่ในช่องระยะขอบเขตของอณุหภมู ิท่านจะถกูยอมให้เลือก 

ภายหลงัจากการเลือก “OK” หวัข้อท่ีจะท าการเปล่ียนก็สามารถท าได้และท่านสามารถท าการเปล่ียนอณุหภมูไิด้อิสระ 
ภายในช่วงระยะขอบเขตของอณุหภมูท่ีิตัง้ 
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7.  กำรบ ำรุงรักษำ 
การดแูลอย่างถกูต้องและการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาช่วยยืดอายขุองเคร่ือง การบดักรีอย่างมีประสทิธิภาพขึน้อยู่กบั 
อณุหภมู ิคณุภาพและปริมาณของลวดบดักรีและฟลกั ขอให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนการดแูลดงัตอ่ไปนีต้ามท่ีก าหนดไว้โดย 
สภาพของการใช้ 

ค ำเตือน 

สืบเน่ืองจาก handpiece tip/nozzle นัน้มีอณุหภมูท่ีิสงูมากๆ โปรดท างานด้วยความระมดัระวงัยกเว้นแต่ในกรณีท่ีแจ้ง 
ไว้เป็นพเิศษ ให้ปิดสวทิซ์เคร่ืองก่อนเสมอและถอด power plug ออกก่อนท าตามขัน้ตอนการบ ารุงรักษาใดๆ 

1.  อุณหภูมิ อณุหภมูท่ีิสงูท าให้อายปุลายหวัแร้งสัน้ลงและอาจเป็นสาเหตใุห้อปุกรณ์เกิดการช็อค
จากความร้อน ขอให้ใช้ความร้อนต ่าสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้เม่ือท าการบดักรีเสมอ 
คณุสมบตักิารกลบัคืนค่าความร้อนท่ีเย่ียมยอดของแฮ็กโกะ FM-206 ช่วยให้มัน่ใจถึง
การบดักรีอย่างได้ผล ณ อณุหภมูติ ่า 

ให้ท าความสะอาด tip/nozzle ก่อนการใช้งานเสมอเพ่ือขจดัเศษลวดบดักรีหรือฟลกัท่ี
เกาะตดิมนัอยู่ ให้ใช้อปุกรณ์ท าความสะอาดหรือฟองน า้ท าความสะอาด สิง่ปนเปือ้น
บนปลายหวัแร้งมีผลตอ่ความเส่ือมมากมาย รวมทัง้ลดการน าความร้อนลง ซึ่งช่วย
เสริมให้ความสามารถในการบดักรีลดลง 

2.  กำรท ำควำมสะอำด 

3.  ภำยหลังกำรใช้งำน 

4.  เม่ือเคร่ืองไม่ถูกใช้งำน 
    และ auto power shutoff 
    ไม่ถูกกระตุ้นให้ท ำงำน 

ให้ท าความสะอาด tip/nozzle และเคลือบมนัด้วยลวดบดักรีท่ีใหม่สดุ ภายหลงัการใช้
เสมอ ผวิเคลือบนีช้่วยป้องกนัการเกิดอ็อกซิเดชัน่ 

ส าหรับขัน้ตอนนี ้ถ้าได้ท าเป็นประจ าวนัจะเป็นปัจจยัช่วยยืดอายปุลายหวัแร้ง 
ก.  ตัง้อณุหภมูท่ีิ 250ºC (482ºF) 
ข.  เม่ืออณุหภมูอิยู่คงท่ีแล้ว ให้ท าความสะอาดปลายหัวแร้งและตรวจเช็คสภาพของ  
     ปลายหวัแร้ง ถ้าปลายหวัแร้งเกิดสกึหรอมากหรือเสียรูปแล้วให้ท าการเปล่ียนอนั  
     ใหม ่
ค.  ถ้าหากปลายส่วนท่ีเคลือบของปลายหวัแร้งถกูคลมุด้วยอ็อกไซด์สีด าให้ใช้ลวดบดักรี 
     ท่ีใหมส่ดท่ีมีฟลกัและท าความสะอาดอีกครัง้ให้ท าซ า้จนกระทัง่อ็อกไซด์ทัง้หมดถกู 
     ขจดัจนหมดสิน้ หลงัจากนัน้เคลือบปลายหัวแร้งด้วยลวดบดักรีท่ีใหม่สด 
ง.  ปิดสวทิซ์เคร่ืองและถอดปลายหัวแร้งออกโดยใช้ heat resistant pad ปลอ่ยวาง 
     ปลายหวัแร้งไว้ข้างๆ จนเย็นตวัลง 
จ.  ออ็กไซด์ท่ีคงเหลืออยู่ ดงัเช่นคราบเหลืองบนก้านปลายหวัแร้งและไมมี่พิษภยั แต ่ 
     สามารถก าจดัออกด้วยไอโซโพรพลิแอลกอฮอล์ 

อย่าปลอ่ยวางเคร่ืองอยู่วา่งท่ีอณุหภมูสิงูๆ เป็นเวลาท่ียาวนานโดยไมใ่ช้งาน สิง่นีจ้ะท า
ให้ปลายหัวแร้งเกิดอ็อกไซด์ให้ปิดสวทิซ์เคร่ือง  ถ้าหากไมไ่ด้ใช้งานเป็นเวลาหลาย
ชัว่โมงขอแนะน าให้ถอด power plug ออกด้วยเช่นกนั 
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    กำรบ ำรุงรักษำ electromagnetic valve and pump head 
    กำรถอด cover 
เม่ือท าการบ ารุงรักษา electromagnetic valve หรือ pump head ให้ถอดสกรูท่ีจบัยึดบน cover แล้วถอด cover ออก 

    กำรบ ำรุงรักษำ electromagnetic valve 
1.  ถอดสกรูท่ีจบัยึด electromagnetic valve ท่ีต าแหน่งตา่งๆ 
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2.  ถอดฐานลา่งของ electromagnetic valve ออก 

3.  ท าความสะอาดชิน้สว่นต่างๆ ท่ีมีฟลกัเกาะตดิอยู่ ดงัเช่นด้านในของ electromagnetic valve ด้วยแอลกอฮอล์ 

4.  ท าการประกอบในขัน้ตอนกลบักนักบัการถอดประกอบ 

* มี electromagnetic valve อีกอนัหนึ่ง ให้ถอดสกรูทางด้านหลงัของโครงเคร่ืองและจากต าแหน่งนัน้ให้ถอดออกและท า
ความสะอาดด้วยขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีเหมือนกนั 

ข้อควรระวัง 
ห้ามใช้ทินเนอร์เม่ือท าความสะอาด 

ถอดสกรูออก 

ท าความสะอาด 
ด้วยแอลกอฮอล์ 
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    กำรท ำควำมสะอำด pump head 
1.  ถอด valve และ valve guard ออกและก าจดัฟลกัท่ีเกาะตดิ 

ข้อควรระวัง 
 เม่ือถอด valve guard ออกได้ยากให้เป่าอุ่นมนัด้วย 
   ลมร้อน โปรดอย่าฝืนถอดมนัด้วยไขควงหรือวธีิอ่ืนๆ 
   ถ้าหาก valve guard เกิดเสียรูป มนัก็จะเกิดการร่ัว 
   ของลมได้ 
 โปรดท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือทินเนอร์ 

การถอดประกอบ pump head 
*มนัอยู่ทางด้านข้างของมนั 
ให้ท าความสะอาด pump head valve 
และ valve guard 

*โปรดเปล่ียน valve ถ้ามนัเสียรูปหรือแขง็ตวั 

2.  ตดิตัง้ valve และ valve guard 

       ข้อควรระวัง 
เม่ือท าการประกอบ pump ต้องแน่ใจวา่ได้ปิดแน่นโดยไมมี่อากาศร่ัว 
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8.  ขัน้ตอนกำรตรวจเช็ค 

ค ำเตือน 

เว้นแตจ่ะมีค าแนะน าเป็นอย่างยิ่ง ให้ท าตามขัน้ตอนเหลา่นีด้้วยการปิดสวทิซ์เคร่ืองและถอดปลัก๊ออก 

    ตรวจเชค็กำรขำดของไส้ควำมร้อน 
    หรือเซนเซอร์ 

1.  ตรวจเช็คการขาดของไส้ความร้อนหรือเซนเซอร์ 

ทวนสอบคา่ทางไฟฟ้าของไส้ความร้อนและเซนเซอร์ 
วดัความต้านทานของไส้ความร้อนและเซนเซอร์ ณ อณุหภมูห้ิอง 
(15~25ºC : 59~77ºF) มนัควรมีคา่อยู่ท่ี 8 ±10% ถ้าความต้านทาน 
เกินขอบเขตนี ้ให้เปล่ียนปลายหวัแร้ง 

    ตรวจเชค็สำยกรำวด์ 1.  ถอดปลัก๊สายหวัแร้งบดักรีออกจากเคร่ือง 
2.  วดัคา่ความต้านทานระหวา่งขา 2 กบัปลายหวัแร้ง 
3.  ถ้ามีคา่เกิน 2Ω (ณ อณุหภมูห้ิอง) ให้ท าการบ ารุงรักษาปลายหัว 
     แร้งตามท่ีอธิบายไว้ในส่วนท่ี 2 : การบ ารุงรักษาปลายหวัแร้ง ถ้า 
     หากคา่ยงัคงไมล่ดลง ให้ตรวจเช็คสายหวัแร้งบดักรีวา่ขาดหรือไม่ 

    ตรวจเชค็ว่ำสำยหัวแร้งบัดกรี 1.  ถอดปลายหวัแร้งบดักรีและ sleeve assembly 
2.  หมนุชิน้สว่นด้านหน้าของแฮ็กโกะ FM-2027 ในทิศทางทวนเข็ม
นาฬกิาและถอด cover ออก 
3.  วดัคา่ความต้านทานระหวา่งขัว้ตอ่กบัสายไฟท่ี socket ดงันี ้
 ขา 1 - แดง   ขา 2 - เขียว 
 ขา 3 - ด า   ขา 5 - ขาว 
ถ้าหากมีคา่ใดท่ีเกิน 0 หรือเป็น ∞  ให้เปล่ียนแฮ็กโกะ FM-2027 

    ขำดหรือไม่? (แฮก็โกะ FM-2027) 

    กำรเปล่ียนฟิวส์ 1.  ถอดสายไฟเคร่ืองออกจากเต้ารับ 
2.  ถอดกลกัฟิวส์ 
3.  เปล่ียนฟิวส์ 
4.  ใสก่ลกัฟิวส์กลบัเข้าท่ี 

ด ำ ขำว 

เขียว แดง 

วดัความต้านทานคลอ่มจดุนี ้
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9.  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

ค ำเตือน 

ก่อนท าการตรวจเช็คภายในเคร่ืองแฮ็กโกะ FM-206 หรือท าการเปล่ียนชิน้สว่น ต้องแน่ใจวา่ได้ถอดสายปลัก๊ ความ
ผดิพลาดอาจเป็นผลให้ถกูไฟฟ้าดดู 

    เคร่ืองไม่ท ำงำน 
    เม่ือเปิดสวทิซ์เคร่ือง 

ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

:  สายไฟเคร่ือง และ/หรือสายปลัก๊เช่ือมตอ่หรือไม ่? 
:  เช่ือมตอ่ให้เรียบร้อย 

ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม ่? 
:  เปล่ียนฟิวส์ท่ีขาด หากฟิวส์ยงัขาดอีกให้สง่เคร่ืองไปซ่อม 

    ปลำยหัวแร้งไม่ร้อน 
    ข้อควำม “Sens Error” ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

:  ใสป่ลายหวัแร้งถกูต้องหรือไม ่? 
:  ใสป่ลายหวัแร้งให้ถกูต้อง 

ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

:  สายไฟเช่ือมตอ่และ/หรือไส้ความร้อน/เซ็นเซอร์ขาดหรือไม ่? 
:  ถ้าหาก cord assembly ขาด ให้เปล่ียนหัวแร้งบดักรี อปุกรณ์ 
   ถอดบดักรีหรือด้ามจบั 

    ลวดบัดกรีไม่เกำะตดิปลำยหัวแร้ง ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

:  อณุหภมูปิลายหวัแร้งสงูเกินไปหรือไม ่? 
:  ตัง้อณุหภมูท่ีิเหมาะสม 

ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

:  ปลายหวัแร้งมีอ็อกไซด์เกาะตดิหรือไม ่? 
:  ขจดัอ็อกไซด์ออก 

    อุณหภูมิปลำยหัวแร้งสูงเกินไป ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

:  สายไฟเช่ือมตอ่ขาดหรือไม ่? 
:  ถ้าหาก cord assembly ขาด ให้เปล่ียนหัวแร้งบดักรี อปุกรณ์ 
   ถอดบดักรีหรือด้ามจบั 

    อุณหภูมิปลำยหัวแร้งต ่ำเกินไป ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

:  ปลายหวัแร้งมีอ็อกไซด์เกาะตดิหรือไม ่? 
:  ขจดัอ็อกไซด์ออก 

    “Grip Error” ถูกแสดงขึน้ ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

:  มี handpiece เช่ือมตอ่อยู่หรือไม ่? 
:  ถอดออกและเสียบ handpiece ซ า้ใหม ่

    ขอบเขตกำรแจ้งเตือนอุณหภูมิต ่ำ 
    บกพร่อง ข้อควำม “Low Temp” 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  ปลายหวัแร้งมีขนาดเลก็เกินไปส าหรับชิน้งานท่ีจะบดักรี 
   หรือไม ่? 
:  ใช้ปลายหัวแร้งท่ีมีขนาดความจคุวามร้อนสงูกว่าเดมิ     ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  คา่ตัง้ส าหรับขอบเขตการแจ้งเตือนอณุหภมูติ ่าอยู่ต ่าเกินไป 
   หรือไม ่? 
:  ให้เพิ่มคา่ตัง้ให้สงูขึน้ 

    ขัว้ไส้ควำมร้อนเกิดกำรลัดวงจร 
    ข้อควำม “Heat Short Error” 

ตรวจเชค็ 
แก้ไข 

:  ใช้แฮ็กโกะ tip/nozzle ท่ีเหมาะสมหรือไม ่? 
:  ปิดสวทิซ์เคร่ืองและเสียบใช้แฮ็กโกะ tip/nozzle ของแท้ 

    ถูกแสดงขึน้    แล้วเปิดสวทิซ์เคร่ือง 
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    ข้อควำม “Heat up Error” ถูกแสดง 
    ขึน้ (ส ำหรับรุ่น FM-2023) 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  วางปลายหวัแร้งไว้บนฟองน า้ท าความสะอาดท่ีเปียก 

:  ปิดสวทิซ์เคร่ืองและเสียบใช้แฮ็กโกะ tip/nozzle ของแท้ 
   แล้วเปิดสวทิซ์เคร่ือง 

   หรือไม่ ? 
    ข้อควำม “Drive Error” ถูกแสดง 
    ขึน้ (ส ำหรับรุ่น FM-2023) 

แก้ไข :  ปิดสวทิซ์เคร่ืองแล้วเปิดสวทิซ์เคร่ืองอีกครัง้ภายหลงัจาก 
   น าปลายหัวแร้งออกจากฟองน า้ท าความสะอาดท่ีเปียก 

    ข้อควำม “Zero-Cross Error” หรือ 
    “System Error” ถูกแสดงขึน้ 

แก้ไข :  ปิดสวทิซ์เคร่ืองแล้วเปิดสวทิซ์เคร่ืองอีกครัง้ 
   ถ้าหากข้อความ “Zero-Cross Error” / ”System Error” 
   ยงัคงแสดงอยู่อย่างตอ่เน่ืองภายหลงัจากเปิดสวทิซ์อีกครัง้ 
   ให้ตดิตอ่ตวัแทนขายแฮ็กโกะของท่าน 

10.  กำรแจ้งข้อควำมบกพร่อง 

    Sens Error เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีความบกพร่องอาจเกิดขึน้ได้ในเซนเซอร์หรือในไส้
ความร้อน (รวมถึงวงจรเซนเซอร์) ข้อความ “Sens Error” ถกูแสดงขึน้
พร้อมกบัเคร่ืองปิดตวัเองลง 

    Grip Error ข้อความ “Grip Error” ถกูแสดงขึน้ ถ้าหากสายเช่ือมตอไมไ่ด้เสียบเข้ากบั
ตวัเคร่ืองหรือเสียบหวัแร้งบดักรีผดิอนั 

    Low Temp ถ้าหากอณุหภมูเิซนเซอร์ตกลงต ่ากวา่ความแตกตา่งระหวา่ง current tem-
perature setting กบั low-temperature alarm tolerance ข้อความ “Low 
Temp” ถกูแสดงขึน้พร้อมกับเสียงดงัของบสัเซอร์ เม่ืออณุหภมูขิองปลาย
หวัแร้งเพิ่มขึน้ถึงคา่ท่ีอยู่ภายในพกิดัท่ีตัง้ไว้เสียงบสัเซอร์ก็จะหยดุดงั ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง : 
สมมตุิวา่ temperature setting อยู่ท่ี 400ºC/750ºF และ tolerance อยู่ท่ี 
50ºC/100ºF ถ้าหากอณุหภมูยิงัลดลงอย่างตอ่เน่ืองจนกระทัง่สดุท้ายลด 
ลงต ่ากวา่ค่าทางด้านลา่งท่ีระบุไว้ในขณะท่ีไส้ความร้อนยงัคงท างานอยู่
คา่ท่ีแสดงทางหน้าจอจะเร่ิมกระพริบเพ่ือแจ้งให้ทราบว่าอณุหภมูไิด้ตกลง
แล้ว 
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    Heater Short Error ข้อความ “Heater Short Error” จะกระพริบสว่างขึน้พร้อมกบัเสียงดงัของ
บสัเซอร์เม่ือใสป่ลายหวัแร้งไมถ่กูต้องหรือปลายหัวแร้งท่ีเข้ากนัไม่ได้หรือ
วตัถแุปลกปลอมท่ีถกูตรวจพบภายในสายท่ีตอ่เข้ากบัขัว้สาย 

  Heat up Error 
    (ส ำหรับรุ่น FM-2023) 

ข้อความนีถ้กูแสดงขึน้ในกรณีดงัเช่นเม่ือปลายหัวแร้งร้อนขึน้ผดิปกตเิม่ือ
เทียบเคียงกบัอณุหภมูท่ีิตัง้เม่ือ micro-tweezers (รุ่น FM-2023) ได้ถกู
เช่ือมตอ่เข้า 

  Drive Error 
    (ส ำหรับรุ่น FM-2023) 

ข้อความนีถ้กูแสดงขึน้ในกรณีดงัเช่นเม่ือถกูพบว่ามีลกูคล่ืนไฟฟ้ามากเกิน
เกิดขึน้เม่ือ micro-tweezers (รุ่น FM-2023) ได้ถกูเช่ือมตอ่เข้า 

    Trig Error ข้อความ “Trig Error” จะปรากฏขึน้ถ้าตวัไกถกูดงึก่อนท่ีอณุหภมูขิอง noz-
zle จะขึน้สงูถึงอณุหภมูท่ีิตัง้ โปรดรอจนกระทัง่อณุหภมูขิึน้สงูถึงอณุหภมูิ
ท่ีตัง้และเสถียร 

    Zero-Cross Error ข้อความนีถ้กูแสดงขึน้เม่ือไมส่ามารถวดั zero-cross ในรอบความถ่ีไฟฟ้า
ท่ีระบถุ้าข้อความบกพร่องนีแ้สดงขึน้ โปรดปรึกษาผู้ขายหรือตวัแทน
จ าหน่ายท่ีอยู่ใกล้สดุ 

    System Error ข้อความนีถ้กูแสดงขึน้เม่ือระบบไมส่ามารถท างานได้ตามปกต ิถ้าข้อความ
บกพร่องนีแ้สดงขึน้ โปรดปรึกษาผู้ขายหรือตวัแทนจ าหน่ายท่ีอยู่ใกล้สดุ 

    Det Error ข้อความ “Det Error” ถกูแสดงขึน้เม่ือเปิดสวทิซ์เคร่ืองภายหลงัการเช่ือม 
ตอ่รุ่น FM-2022/2023 ด้วยปลายหวัแร้งท่ีร้อน 
สิง่นีไ้มใ่ช่ข้อบกพร่อง 
ให้รอประมาณ 10 วนิาทีจนกระทัง่ฟังก์ชัน่รุ่นท างานถกูต้อง 
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11.  อุปกรณ์เสริม 
    สวทิซ์ต่อภำยนอก (รุ่น FM-2024) 
     อปุกรณ์เสริม foot switch มีจ าหน่าย ซึ่งสามารถใช้เช่ือมตอ่กบัตวัเคร่ืองเพ่ือเปิด/ปิดเคร่ืองป๊ัม 

    ล็อคนิรภัย 
     แฮ็กโกะ FM-206 มาพร้อมช่องส าหรับใสอ่ปุกรณ์ล็อคป้องกนัขโมย 

ขนำดช่องที่ใช้งำน 
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12.  รำยกำรชิน้ส่วน 
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12.  รำยกำรชิน้ส่วน 
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12.  รำยกำรชิน้ส่วน 


