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ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ “แฮ็กโกะ FR-301 Desoldering Tool”  โปรด
อ่านคู่มือฉบับน้ี  ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FR-301  พร้อมกับรักษาคู่มือน้ีให้อยู่ในท่ีสะดวกต่อการค้นหา 
ส าหรับการใช้อ้างอิง 

1. รายการชิ้นส่วนที่บรรจุในกล่องพร้อมชื่อชิ้นส่วน 
โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมดดังข้างล่างนี้ได้บรรจุไว้ในกล่อง 
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2. รายละเอียดทางเทคนิค 

อุณหภูมิที่วัดได้โดยใช้เครื่องวัดแฮ็กโกะ FG-100 
รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. ค าเตือน และ ข้อควรระวัง 

ค าเตือน  และ ข้อควรระวัง  ถูกจัดวางไว้ ณ จุดวกิฤตต่างๆ ในคู่มือฉบับน้ี  เพื่อชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเอาใจใส่
ถึงเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญ  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดังต่อไปน้ี  : 
      ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกับ “ค าเตือน” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บ 
                 ร้ายแรง 

ข้อควรระวัง  :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกับ “ข้อควรระวัง” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงผู้ปฏิบัติงานได้รับ
     บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายแก่ส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง  ดังสองตัวอย่างท่ีให้ไว้ข้างล่างนี้ 

ค าเตือน 
 เมื่อเปิดเครื่องใช้งาน nozzle จะร้อนขึ้น เพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจ็บหรือเสียหายกับตัวบุคคลและวัตถุ
ส่ิงของในบริเวณท่ีท างาน ให้ปฏิบัติตามหัวข้อดังต่อไปน้ี : 
 ห้ามแตะต้อง nozzle หรือชิ้นส่วนโลหะใกล้กับ nozzle 
 อย่าน า nozzle เข้าใกล้หรือแตะกับวัตถุติดไฟ 
 แจ้งบุคคลอื่นๆ ในบริเวณน้ันว่า เครื่องน้ีมีความร้อนและไม่ควรแตะต้อง 
 ถอดปล๊ักไฟเมื่อไม่ใช้งานหรือปล่อยปละละเลย 
 ปิดสวิทซ์เครื่องเมื่อท าการเชื่อมต่อแฮ็กโกะ FR-301 
 เครื่องใช้น้ีสามารถใช้ได้โดยเด็กท่ีมีอายุ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลท่ีมีร่างกายผิดปกติมีอาการทาง

ประสาทหรือความจ าเส่ือม หรอืขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือ
ค าแนะน าถึงการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องน้ีอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 เด็กๆ ควรได้รับการแนะน าเพื่อให้มั่นใจว่าเขาไม่ได้เล่นกับเครื่องใช้น้ี 
 ถ้าหากสายในเครื่องเกิดความเสียหาย มันต้องถูกเปล่ียนโดยผู้ผลิต ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือบุคคล

ใกล้เคียงท่ีได้รับการยอมรับเพื่อหลีกเล่ียงคนบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกับเครื่องน้ี 
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3. ค าเตือน และ ข้อควรระวัง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตหุรือความเสียหายกับแฮ็กโกะ  FR-301 ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบตัิตามหัวข้อ 
ต่อไปนี้ : 

ข้อควรระวัง 
  อย่าใช้เครื่องน้ีนอกเหนือจากงานถอดบัดกร ี
 อย่าได้เคาะด้ามเข้ากับวัตถุท่ีแข็งเพื่อก าจัดเน้ือบัดกรีส่วนเกิน วิธีน้ีจะท าให้ด้ามเกิดความเสียหาย 
 ห้ามท าการดัดแปลงเครื่องแฮ็กโกะ FR-301 
 ใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของแฮ็กโกะเท่านั้น 
 อย่าปล่อยให้แฮ็กโกะ FR-301 เปียกหรือใช้มันขณะท่ีมือเปียก 
 ต้องแน่ใจว่าได้จับท่ีตัวปล๊ักไฟเมื่อท าการใส่หรือถอดด้าม และสายไฟเครื่อง 
 ต้องแน่ใจว่าบริเวณท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี การถอดบัดกรีก่อนให้เกิดควัน 
 ถ้าหากปั๊มไม่ท างาน ให้ท าความสะอาด nozzle และไส้ความร้อนทันที 
 ขณะท่ีใช้เครื่องแฮ็กโกะ FR-301 อย่าท าสิ่งใดๆ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ร่างกายบาดเจ็บหรือวัตถุเสียหาย 
 เครื่องน้ีส าหรับใช้บนโต๊ะยาวหรือโต๊ะช่างเท่านั้น 



4. ชื่อชิ้นส่วน 

5. การใช้งาน 

ข้อควรระวัง 
 อุณหภูมิท่ีปลาย nozzle มีความแตกต่างขึ้นอยู่กับแบบของ nozzle 
การสอบเทียบอุณหภูมิ nozzle โดยการปรับแต่งท่ี CAL เพื่อดูดเน้ือบัดกรีออกได้แน่นอน 
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(1) การเตรียมการ 
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 ถ้าเครื่องปั๊มไม่ท างาน ให้ท าความสะอาด nozzle และ 

5. การใช้งาน 

    1. เสียบปล๊ักของ power cord เข้ากับเต้ารับ 
    2. เปิดสวิทซ์เครื่องท่ี ON 
    3. คอยประมาณ 1 นาทีจนกระทั่ง nozzle เร่ิมหลอมเหลวเน้ือลวดบัดกรี จากน้ันป้อนลวดบัดกรีเคลือบ 
        เข้ากับปลายของ nozzle ให้มากๆ ไว ้
        เมื่ออณุหภูมิของด้ามขึ้นถึงอุณหภูมิท่ีต้ัง หลอด LED จะติดสว่างขึ้น 

(2) การถอดบัดกรี 

    heating element ทันที และเปล่ียน filter ถ้าจ าเป็น Nozzle 

แผ่นวงจร 
ลวดบัดกรี 
ขาอุปกรณ์ 

ข้อควรระวัง 

 ห้ามถอด pump cover ระหว่างการใช้งาน 

    1. วาง nozzle บนขาอุปกรณ์ท่ีจะท าการถอดพร้อมกับ 
        เร่ิมให้ความร้อน 

        ต้องระมัดระวังโดยให้ความร้อนกับขาอุปกรณ์และท่ี 
        เน้ือลวดบัดกรีไม่ใช่ที่พื้นแผงวงจร การวาง nozzle  
        สัมผัสโดยตรงกับพื้นแผงวงจร อาจเป็นเหตุให้พื้นผิว 

    2. ตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าเน้ือลวดบัดกรีท้ังหมดตรง 
        รอยบัดกรีได้หลอมละลายหมดแล้ว 

        ด้วย nozzle ยังคงวางบนขาอุปกรณ์ ให้ขยับขา 
        อุปกรณอ์ย่างช้าๆ ด้วยความระมัดระวังอยา่ใช้แรง 
        มากเกินไป ถา้เมื่อพบว่าขาอุปกรณ์ขยับได้ง่าย 
        แสดงว่าเน้ือลวดบัดกรีท้ังหมดได้หลอมละลาย 
        หมดแล้ว 

    3. ดึง trigger เพื่อก าจัดเน้ือลวดบัดกรีท่ีหลอมเหลว 

        ต้องแน่ใจว่าได้ใส่ filter แล้วในเครื่องถอดบัดกรี 
        การถอดบัดกรีโดยปราศจาก filter อาจท าให้ปั๊มเสีย 

    4. ถ้าเน้ือลวดบัดกรียังไม่ถูกจ ากัด ให้ท าการบัดกรี 
        อุปกรณ์ใหม่ด้วยลวดบัดกรีใหม่แล้วท าตามกระบวน 
        การถอดบัดกรีซ้ าอีก 

        แผงวงจรเกิดการล่อนออกได้ ท่านอาจใช้เน้ือลวด 
        บัดกรีจ านวนเพียงเล็กน้อยเพื่อสร้างสะพานเชื่อมต่อ 
        ความร้อนเพื่อช่วยสร้างกระบวนการให้ความร้อน 
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(3) การท าความสะอาด 

5. การใช้งาน 

     การท าความสะอาดเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งยวดและควรท าเป็นประจ าระหว่างกระบวนการถอดบัดกรี 
     ชิ้นส่วนควรต้องถูกตรวจเช็คเป็นระยะๆ ว่าสึกหรอและควรถูกเปล่ียนถ้ามีความจ าเป็น โปรดดูบท 
     “การบ ารุงรักษา” ของคู่มือฉบับน้ี 

 ท าความสะอาด nozzle เช่นเดียวกับท่ีท่านท าความสะอาดปลายหัวแร้งบัดกรี ให้เช็คถูเศษลวด 
          บัดกรีออกไปด้วยฟองน้ าเปียกชื้นด้วยละอองน้ าหรือน้ ากล่ัน หรือการใช้ฝอยลวดท าความสะอาด 
          ปลาย ก่อนการจัดเก็บเครื่องถอดบัดกรี ให้เคลือบลวดบัดกรีท่ีใหม่บนปลาย 

 ให้ใช้ cleaning pin ซึ่งมีขนาดสมดุลกับเส้นผ่าศูนย์กลางของ nozzle ท าความสะอาดภายในของ 
          nozzle ให้ทะลุ  วิธีน้ีต้องท าขณะท่ี nozzle และแกนไส้ความร้อนยังคงร้อนอยู่  ดังน้ันต้องท าด้วย 
          ความระมัดระวัง 

 ท้ิงเศษลวดบัดกรีใดๆ ท่ีเก็บสะสมใน filter pipe  ขอให้ท าด้วยความระมัดระวังในขณะท่ีเศษลวด 
          บัดกรียังคงร้อนสุดๆ  

 ให้เปล่ียน filter โปรดดูบท “การบ ารุงรักษา” ในคู่มือฉบับน้ี 

ควรเปล่ียน ceramic paper filter (L) ทันทีเมื่อปรากฏรอยเปื้อนหรือแรงดูดสัญญากาศลดลง 
ความผิดพลาดในทางปฏิบัติน้ีจะท าให้ลดสมรรถนะของปั๊มและท าให้มันเสียหาย 

● ท าความสะอาดด้วย cleaning pin 

● ท าความสะอาดด้วย cleaning drill 

● ท าความสะอาด heating core 

cleaning pin แยงรูได้ทะลุตลอด 

หมุน cleaning drill ตามเข็มนาฬิกาขณะที่ท าการสอดใส่ 
จากนั้นดังมันออกตรงๆ 

*Cleaning drill (อุปกรณ์เสริม) 

ขจัดอ็อกซิเดชั่นออกจากรูทั้งหมดในไส้ความร้อนจนกระทั่ง 
cleaning pin แยงทะลุรูตลอดจนสะอาด 

Cleaning pin แยงจนสะอาดและผ่านทะลุรูตลอด 
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   การใช้งาน 

 

เปล่ียนอุณหภูมิเพียงใช้ลูกบิดหมุนปรับ “TEMP” ห้ามใช้ “CAL” trim pot 
ข้อควรระวัง 

 โดยท่ัวไป อุณหภูมิท่ีสูงกว่า ท าให้ nozzle เกิดอ็อกซิไดซ์และสึกหรอได้ 
    เร็วกว่า 
 ขณะท่ี nozzle เกิดอ็อกซิเดชั่นและการสึกหรอเพิ่มขึ้น อุณหภูมิของ nozzle 
    จะลดลง ในกรณีเช่นน้ีการเพิ่มอุณหภูมิท่ีต้ังจะเพียงเป็นการเร่งอ็อกซิเดชั่น 
    และการสึกหรอท่ีเร็วขึ้นให้เปล่ียน nozzle ท่ีสึกหรอเร็วเท่าที่จะท าได้ 

6. การบ ารุงรักษา 

ความถี่ของการท าความสะอาดและเปล่ียนอะไหล่โดยหลักๆ ขึ้นกับหลากหลายปัจจัย  รวมถึงอณุหภูมิท่ี 
ซึ่งเครื่องถอดบัดกรีท างาน และชนิดลวดบัดกรีพร้อมฟลักท่ีใช้ให้  ใช้ตารางข้างล่างนี้เป็นแนวทางการท า 
ความสะอาดและเปล่ียนอะไหล่ตามสภาพของการใช้งาน 

(1) แนวทางในการเปลี่ยนอะไหล ่
ให้ใช้ตารางข้างล่างนี้เป็นแนวทางการเปล่ียนอะไหล่ โปรดใช้อะไหล่แท้ของแฮ็กโกะ FR-301 เท่านั้นเพราะ 
การใช้อะไหล่ปลอมอาจท าให้เครื่องสูญเสียความสามารถหรือเป็นเหตุให้เครื่องเสียหรือเกิดบาดเจ็บ 

(4) การตั้งอุณหภูม ิ
     อุณหภูมิของแฮ็กโกะ FR-301 สามารถถูกตั้งอยู่ระหว่าง 350-500ºC/660-930ºF ต้ังอุณหภูมิตาม 
     ความต้องการของงานท่ีก าลังท า ถึงแม้ว่าอณุหภูมิท่ีต้องการส าหรับการถอดบัดกรีจะไม่สามารถ 
     ก าหนดให้ใกล้เคียงกับชนิดของแผงวงจรท่ีถอดบัดกรี ค่าในตารางข้างล่างนี้บางทีถูกใช้เป็นแนวทาง 
     ปฏิบัติท่ัวไป 
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   การบ ารุงรักษา 

(2) การเปลี่ยนชิ้นส่วน 

   Nozzle 

หมายเหตุ : ขอให้ระมัดระวังสืบเน่ืองจากบริเวณโดยรอบ nozzle และ heating element น้ัน 
         ร้อนมากสุดๆ 

1. ถอด element cover assembly และ nozzle ด้วยประแจท่ีให้มา 

Element cover assembly ถูกจับยึดเข้ากับ nozzle การ 
เปล่ียนด้วยเคร่ืองมือถอดเปล่ียนท าได้โดยการกดชิ้นส่วน 
นี้จากทั้งสองข้าง (ตัว nozzle ไม่ได้ถูกจับยึดเข้ากับ 
Nozzle changing tool) 
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   การบ ารุงรักษา 

● Filter Pipe และชิ้นส่วนทีเ่ก่ียวข้อง 
    ขอให้ระมัดระวังสืบเน่ืองจากบริเวณโดยรอบ filter pipe น้ันร้อนสุดๆ 
    1.  ดึง rear holder ถอยหลังจนกระทั่งมันดังคล๊ิก (ล็อคเข้าที่) และถอด filter pipe ออก 

   2.  ตรวจสอบชิ้นส่วน filter กับ holder 
   3.  ระหว่างท่ีท าการประกอบ ต้องแน่ใจว่าได้ใส่ filter ความผิดพลาดในการปฏิบัติอาจท าให้เครื่องเสีย 
        หาย ภายหลังจากได้ประกอบชิ้นส่วน กด release button ชิ้น back holder จะจับยึด filter pipe ไว้ 

7. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

การปรับเทียบอุณหภูมิ 
    1.  ติดต้ัง nozzle อันใหม่ เพราะว่า nozzle อนัท่ีใช้อยู่อาจจะเร่ิม 
         สึกหรอ ดังน้ันขอให้ใช้อันใหม่ 
    2.  เสียบปล๊ักของสายเครื่องเข้ากับเต้ารับ 
    3.  ต้ังอุณหภูมิท่ี 400ºC/750ºF 

    5.  ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิปลายหัวแร้งบัดกรี เพื่อวัดอุณหภูมิ 
         ท่ีปลายของ nozzle อย่าใช้งานการดูด การท าเช่นน้ีจะเป็นเหตุ 
         ให้อุณหภูมิตกลง 

    4. คอยประมาณ 1 นาทีจนกระทั่ง nozzle เร่ิมหลอมเหลวเน้ือลวด 

        มากๆ ไว้ เมือ่อณุหภูมิของด้ามขึ้นถึงอุณหภูมิท่ีต้ัง หลอด LED 
        จะติดสว่างขึ้น 

        บัดกรี จากน้ันป้อนลวดบัดกรีเคลือบเข้ากับปลายของ nozzle ให้ 



7. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

            มันอาจใช้เวลาหลายนาทีส าหรับให้อุณหภูมิ nozzle อยู่คงท่ีภายหลัง CAL ถูกปรับ 
            ระหว่างการปรับ CAL ต้องแน่ใจว่าอุณหภูมิท่ีต้ังไม่อยู่สูงเกิน 500ºC/930ºF ถ้าเป็นอย่างน้ีอาจ 
            ท าให้เครื่องถอดบัดกรีเสียหาย 

  สาเหตขุองปัญหา ขั้นตอนการแก้ไข 

   เครื่องถอดบัดกรีเชื่อมต่อกบัเต้ารับ 
 เชื่อมต่อให้ถูกต้อง 

เครื่องถอดบัดกร ี  ไม่ถูกต้อง 

ไม่ร้อน  ไส้ความร้อนไหม้* 
 เปล่ียนไส้ความร้อน 

   เซนเซอร์ขาด* 

   ต้ังอุณหภูมิไว้ต่ าเกิน  รีเซ็ท 

อุณหภูมิต่ า  อุณหภูมิไมไ่ด้ถูกปรับเทียบให้ถูกต้อง  ปรับเทียบให้ถูกต้อง 

   Nozzle เกิดการสึก  เปล่ียน nozzle 

   Nozzle หรือ heating core 
 ท าความสะอาด 

เครื่องปั๊ม  (ท้ังใน heating element) เกิดอุดตัน 

ไม่ท างาน  เศษลวดบัดกรีหรือฟลักสะสมใน 
 เปล่ียน filter 

   filter มากเกินไป 

แรงดูดอ่อน 

 มีเศษลวดบัดกรีหรือฟลักสะสมอยู่มาก 
 เปล่ียน filter หรือ inner hose 

 ใน filter หรือ inner hose 

 ลมรั่ว 
 ตรวจสอบ nozzle บริเวณรอบๆ 

 filter และ pump hose 

 Pump valve หรือ diaphragm แตก  เปล่ียน valve หรือ diaphragm 
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    6.  ปรับ CAL จนกระทั่งอุณหภูมิเป็น 400ºC/750ºF หมุน CAL 
         ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มอุณหภูม ิ
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ท่ีอุณหภูมิ 23ºC/73ºF 
ค่าความต้านทานปกติของไส้ความร้อน : 35Ω (100-120V models) 160Ω (220-240V models) 
ค่าความต้านทานปกติของเซนเซอร์ : 50Ω (100-120V, 220-240V models) 

หมายเหตุ : 
การใช้เครื่องถอดบัดกรีขณะท่ี  nozzle, heating core,  หรือfilter เกิดอุดตัน อาจเป็นเหตุให้ pump เกิด
การล๊อคขึ้นและท าให้การใช้งานท าไม่ได้  ท าความสะอาดหรือมิฉะน้ันให้ก าจัดส่ิงอุดตันก่อนพยายามใช้
เครื่องถอดบัดกรี 

การซ่อมแซม 
เมื่อการซอ่มแซมกลายเป็นส่ิงจ าเป็น ให้ตรวจเชค็ส่ิงเหล่านี้จากน้ันน าเครื่องถอดบัดกรีส่งผู้ขายแฮ็กโกะ 
หรือตัวแทนแฮ็กโกะ 
1.  nozzle หรือ heating core เกิดการอุดตันหรือไม่ ? 
2.  valve plate แตกร้าวหรือสูญหายหรือไม่ ? 
3.  front holder หรือ filter holder เกิดม้วนตัวหรือแตกร้าวหรือไม่ ? 
4.  pre-filter  หรือ  ceramic paper filter เกิดสกปรกหรือม้วนตัวหรือไม่ ? 

7. แนวทางการแก้ไขปัญหา 


