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คู่มือกำรใช้งำน 
Instruction Manual 

DESOLDERING TOOL 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้ตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ “แฮ็กโกะ FR-400 Desoldering Tool”  โปรด
อ่านคูมื่อฉบบันีก้่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FR-400  พร้อมจดัเก็บคูมื่อฉบบันีไ้ว้ในท่ีสะดวกตอ่การค้นหา
ส าหรับการใช้อ้างอิง 

สำรบัญหน้ำ 

1.  รายการและช่ือชิน้สว่นในหนึง่กลอ่ง 
2.  รายละเอียดทางเทคนิค 
3.  ค าเตือน ข้อควรระวงั และหมายเหต ุ
4.  การติดตัง้ตอนแรก 
5.  การใช้งาน 
6.  การตัง้พารามิเตอร์ 
7.  การบ ารุงรักษา 
8.  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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2. รำยละเอียดทำงเทคนิค 

1. รำยกำรและช่ือชิน้ส่วนในหน่ึงกล่อง โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทัง้หมด 
ดงัท่ีระบุไว้ข้างลา่งนีไ้ด้บรรจุไว้ครบในกลอ่ง 
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* อณุหภมูิที่วดัได้โดยใช้แฮ็กโกะเทอร์โมมิเตอร์ FG-101 
* อปุกรณ์นีป้้องกนัการคายประจจุากไฟฟ้าสถิต 
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลีย่นแปลงโดย 
  ไม่มีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ข้อควรระวัง 
อุปกรณ์นีมี้รูปลกัษณ์ท่ีเดน่จากชิน้สว่นพลาสติกท่ีน าไฟฟ้าสถิตและการตอ่สายลงดินของด้ามจบัและตวัเคร่ืองตาม 

2. ต้องแนใ่จวา่ตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดินแล้วขณะท่ีใช้งานอยู ่

มาตรการเพื่อป้องกนัอปุกรณ์ท่ีจะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏบิติัตามค าแนะน า 
ดงัตอ่ไปนี ้: 
1. ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสติกอ่ืนๆ ไม่ใช่ฉนวน   ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน า   ดงันัน้เม่ือจะท าการเปลีย่นชิน้สว่น หรือ 
    ท าการซอ่มแซม ให้ปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอท่ีจะไม่แตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้าหรือท าให้วตัถท่ีุเป็น 
    ฉนวนเสยีหาย 



3. ค ำเตือน ข้อควรระวัง และหมำยเหตุ 
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ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวางไว้ ณ จุดวิกฤตตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันี ้ เพือ่ชีใ้ห้ผู้ปฏิบติังานเอาใจใสถ่ึง 

ค ำเตือน 

ในบริเวณท่ีท างาน  ขอให้ปฏิบติัตามดงัตอ่ไปนี ้: 
เม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ือง ON   nozzle จะร้อนขึน้ เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บหรือความเสยีหายแก่บุคลากรกบัสิง่ของใน 

เร่ืองท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 
        ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวงั :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงผู้ปฏิบติังานได้รับบาดเจ็บหรือเกิด 
      ความเสยีหายแก่สิง่ท่ีเก่ียวข้อง (ดงัสองตวัอยา่งข้างลา่งนี)้ 

 เคร่ืองนีเ้หมาะส าหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะช่างเทา่นัน้ 

 อยา่แตะต้อง nozzle หรือชิน้สว่นท่ีเป็นโลหะใกล้ๆ nozzle 
 อยา่ปลอ่ยให้ nozzle อยูใ่กล้หรือสมัผสักบัสารติดไฟ 
 แจ้งให้บุคลากรในพืน้ท่ีทราบวา่เคร่ืองนัน้ร้อนและไม่ควรไปสมัผสัถกู 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส ่
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือท าการเช่ือมตอ่แฮ็กโกะ FR-4001 หรือจดัเก็บแฮ็กโกะ FR-400 

 เคร่ืองนีมิ้ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใช้งานโดยบุคคล (รวมทัง้เด็ก) ท่ีพิการ  มีอาการประสาท  หรือไร้ความสามารถ 
    หรือขาดประสบการณ์และความรู้  ยกเว้นแตจ่ะเขาจะได้รับการดแูลหรือแนะน าการใช้งานท่ีเก่ียวข้องของเคร่ืองโดย 
    บุคคลท่ีรับผิดชอบเพื่อความปลอดภยัของเขา 
 เด็กๆ ควรได้รับค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจวา่จะไม่มีการเลน่กบัเคร่ืองใช้นี  ้
เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตหุรือควำมเสียหำยกับ แฮ็กโกะ FR-400 ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏบิัติตำมดงัต่อ ไปนี ้: 

 ขณะท่ีใช้งานแฮ็กโกะ  FR-400  อยา่ท าสิง่ใดๆ ท่ีอาจเป็นสาเหตใุห้ตวัเคร่ืองกระเทือนรุงแรง หรือรูปร่างเสยีหาย 

 อยา่ใช้เคร่ืองนีก้บังานประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการใช้งานถอดบดักรี 

 ต้องแนใ่จวา่บริเวณพืน้ท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี เพราะการถอดบดักรีท าให้เกิดควนั 

 ห้ามเคาะหวัแร้งกบัวตัถแุข็งเพื่อขจดัเศษลวดบดักรี  วิธีนีจ้ะท าให้หวัแร้งเกิดความเสยีหาย 
 ห้ามท าการดดัแปลงแฮ็กโกะ  FR-400 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 
 อยา่ปลอ่ยให้แฮ็กโกะ FR-400 เปียกหรือใช้งานขณะท่ีมือยงัเปียกอยู ่
 ต้องแนใ่จวา่ได้จบัท่ีตวัปลัก๊เม่ือท าการใสห่รือท าการถอด  iron cord 

 หมายเหตุ :  “หมายเหต”ุ ชีถ้ึงขัน้ตอนการปฏิบติังานหรือจุดท่ีมีความส าคญัเพื่อให้ด าเนินการตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

 ห้ามปิดทางลมเข้า (ลมออก) ของเคร่ือง 
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4. กำรติดตัง้แรกเร่ิม 

A. Iron holder 

1. ใส ่holder assembly เข้าใน Iron holder base แล้วยดึตรึงให้แนน่ 
2. เม่ือลวดท าความสะอาดเกิดสกปรกหรือเต็มไปด้วยเศษลวดบดักรีให้กลบัลวด 
    ท าความสะอาดไปมาจนผิวหน้าที่สะอาดปรากฏขึน้ 
3. เม่ือท าการเปลีย่นลวดท าความสะอาด ให้ยกกลอ่งขึน้ตรงๆ เพื่อป้องกนัไม่ให้ 
    กองเศษลวดบดักรีหกกระเด็นออกมา 

ข้อควรระวัง 
อยา่ติดตัง้ท่ีวางหวัแร้งไว้สงูเกินไป ซึง่จะท าให้หวัแร้งบดักรีมีอุณหภมิูสงูมากๆ 

 

   กำรใช้งำน 
    ให้ท าตามค าแนะน าท่ีแสดงไว้ทางขวามือ ท าการประกอบ iron holder 

    ล าดบัแรก ให้ก าจดัเศษลวดออกจากปลายโดยการกระทุ้งท่ิมปลายเข้าใน 
    Cleaning wire (อยา่เช็ดถปูลายกบัลวดท าความสะอาด วิธีนีอ้าจเป็นเหตุ 
    ให้ลวดบดักรีท่ีหลอมเหลวกระเด็น) 

 

   กำรเปล่ียน filter 
    ให้เปลีย่น filter ตามรูปท่ีแสดง A ถึง C  ระหวา่งการใช้งาน  filter pipe จะมี 
    อณุหภมิูสงูมากๆ ให้รอจน filter pipe เย็นลงก่อนท าการเปลีย่น filter 
    เราขอแนะน าให้ส ารอง filter pipe อนัท่ีสองท่ีมี filter อนัใหม่พร้อมไว้ใกล้มือ 
    แล้วท าการเปลีย่นและติดตัง้ด้วย filter pipe ส ารองอนันี ้

B. HAKKO FR-4001     เปลีย่น filter pipe ทัง้อนัด้วย 
    Filter pipe ส ารองที่จดัเตรียมไว้ 

    ดงึ 

    กดลง 



4. กำรติดตัง้แรกเร่ิม 
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ข้อควรระวัง 
ขอให้ระวงัวา่ได้จบัท่ีตวัปลัก๊เม่ือท าการใสห่รือท าการถอด iron cord 

C. Station  

   กำรเช่ือมต่อ 
    1. เช่ือมตอ่ power cord เข้าในช่องทางเข้าด้านหลงั station 
        (เช่ือมตอ่ปลัก๊ของรุ่น FR-4001 ไปยงัเต้ารับของแฮ็กโกะ FR-400) 

ข้อควรระวัง 
เช่ือมตอ่ปลัก๊เข้ากบัเต้ารับ ให้วางแนวปุ่ มลอ็คบนปลัก๊ให้ตรงกบัช่องเปิดบน 
เต้ารับ 

เสยีบปลัก๊เข้าในเต้ารับ 
จนกระทัง่มนัเข้าที่ 

ในการถอด ให้ดงึปลัก๊ออก 
จากเต้ารับพร้อมกบักดปุ่ ม 
ลอ็คบนตวัปลัก๊ลง 

    2. จดัวางแฮ็กโกะ FR-4001 ไว้บน iron holder 

    3. เช่ือมตอ่สายยางจากแฮ็กโกะ FR-4001 ไปยงัฝาครอบ filter case 
        บนแฮ็กโกะ FR-400 

เชื่อมต่อสายยาง 

    4. เสยีบ power cord เข้าในเต้ารับท่ีลงดินติดผนงั ต้องมัน่ใจวา่ได้ปิดสวิทซ์ 
        เคร่ืองก่อนท าการเสยีบปลัก๊ AC 

ข้อควรระวัง 
ต้องแนใ่จวา่ได้ตอ่สายดินเข้ากบัเคร่ืองนี ้เน่ืองจากมนัเป็น ESD safe จากการ 
ออกแบบ เปิดสวิทซ์เคร่ืองON 

    5. เปิดสวิทซ์เคร่ือง ON 
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5. กำรใช้งำน 

ช่ือชิน้ส่วน 

* ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม “OK” ซ า้ในหน้าจอ preset selection screen  ทา่นจะกลบัสูห่น้าจอแสดงปกติโดยปราศจาก 
  การเปลีย่นแปลง หรือถ้าหากเคร่ืองถกูปลอ่ยทิง้ไว้โดยปราศจากการใช้งานใดๆ เป็นเวลา 10 วินาที  ทา่นก็จะ 

หน้าจอแสดงปกติ 

กำรท ำกำรเปล่ียนกำรตัง้ 
การเลอืก preset number 

1. กดปุ่ มควบคมุใดๆ เพียง 
    เวลาสัน้ 

2. หน้าจอ preset selection screen 
    ปรากฏขึน้ 

เลือ่นหน้าจอ preset 
selection screen ตามที่ 
ต้องการดงันี ้

3. เลือ่นเคอเซอร์ขึน้หรือลงด้วยปุ่ ม 
    ควบคมุ 4. กดปุ่ ม “OK” เพื่อสิน้สดุการเลอืก 

  กลบัคืนสูห่น้าจอแสดงปกติ 
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5. กำรใช้งำน 

* กำรเปล่ียนกำรตัง้ที่ตัง้ไว้ 
  ขึน้อยูก่บัการตัง้แตล่ะรายการ การแสดงผลบนหน้าจอมีข้อแตกตา่ง ทา่นสามารถท าการเปลีย่นการตัง้ 
  โดยท าตามขัน้ตอนดงัข้างบน ภายหลงัเสร็จสิน้การตัง้ ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม “OK” อีกครัง้ใน selection 
  screen ทา่นจะกลบัคืนสูห่น้าจอแสดงปกติ 

3. เลือ่นเคอเซอร์ขึน้หรือลงด้วยปุ่ ม 
    ควบคมุดงันี ้ 4. กดปุ่ ม “OK” เพื่อสิน้สดุการเลอืก 

1. กดและค้างปุ่ มควบคมุใดๆ เป็น 
    เวลาอย่างน้อย 1 วินาท ี

2. หน้าจอ setting selection screen 
    จะปรากฏขึน้ 

   กำรเปล่ียนกำรตัง้ต่ำงๆ 
    (นอกเหนือจาก preset selections) 

เลือ่นหน้าจอ setting screen ตามท่ีต้องการดงันี ้
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6. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 

    PARAMETER SETTINGS 
    กดปุ่ มควบคมุใดๆ และค้างไว้ เปิดปุ่ มสวิทซ์เคร่ืองเพื่อแสดงหน้อจอ parameter setting screen 
    พารามิเตอร์ท่ีต้องการตัง้มีดงันี ้
เคร่ืองแฮ็กโกะ FR-400 มีพารามิเตอร์ดงันี ้

กดปุ่ มควบคมุใดๆ และค้าง 
ไว้ เปิดปุ่ มสวิทซ์เคร่ือง 

รายละเอียดข้อมลูของพารามิเตอร์และการเปลีย่นท าได้อยา่งไรนัน้สามารถดไูด้ในคูมื่อท่ีมีใน HAKKO 
Document Portal โปรดดาวน์โหลดและน ามนัมาใช้ 

* 
** 
*** 
**** 

ส าหรับตลาด USA 
Auto-ShutOff  สามารถถกูตัง้ได้เม่ือ Auto-ShutOff ถกูตัง้เป็น ON 
Vacuum Time ถกูแสดงขึน้เม่ือ Vacuum Mode ถกูตัง้เป็น “Timer” 
Password ถกูแสดงขึน้เม่ือ Password Lock ถกูตัง้เป็น “ON” หรือ “Partial” 

* ขัน้ตอนการใช้งานส าหรับ parameter setting 
   ใช้ <  >, <  > และ <OK> เพื่อตัง้พารามิเตอร์ตามท่ีท าใน 
   operation settings  เม่ือ parameter settings ถกูตัง้เสร็จแล้ว 
   ให้กดปุ่ ม “OK” ในหน้าจอ parameter setting screen เพื่อกลบั 
   คืนสูห่น้าจอแสดงผลปกติ 
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7. กำรบ ำรุงรักษำ 

การบ ารุงรักษาท่ีเพียงพอท าให้แฮ็กโกะ FR-400 เคร่ืองถอดบดักรีนีมี้อายกุารใช้งานท่ีดีได้หลายปี ประสทิธิภาพการถอด
บดักรีขึน้อยูก่บัอุณหภมิู คณุภาพและปริมาณของลวดบดักรีและฟลกั ขอให้ท าตามขัน้ตอนการดแูลตามท่ีก าหนดโดย
สภาพของการใช้ของชุดปืน 

ค ำเตือน 
สบืเน่ืองจากเคร่ืองมือถอดบดักรีนัน้สามารถมีอณุหภมิูขึน้ได้สงูมากๆ ให้ท างานด้วยความระมดัระวงั ยกเว้นแตเ่ม่ือท า
ความสะอาด nozzle และไส้ความร้อน ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองทกุครัง้ก่อนเสมอ และถอดสายปลัก๊ก่อนท าการตามขัน้ตอน
การบ ารุงรักษาใดๆ 

* คูมื่อการใช้งานส าหรับภาษาญ่ีปุ่ น องักฤษ จีน ฝร่ังเศส เยอรมนั และเกาหลสีามารถที่จะดาวน์โหลดได้ 
  จาก URL ตอ่ไปนี ้และ HAKKO Document Portal 
  (โปรดรับทราบวา่บางภาษาอาจจะไม่มีซึง่ขึน้อยูก่บัผลติภณัฑ์) 

ระหวา่งที่ก าลงัดดูถอดบดักรี  gauge จะแสดงสถานะของการดดูดงัแสดงไว้ท่ีทางด้านลา่งของหน้าจอ 

ถ้าหาก “CHK” ปรากฏขึน้บนทางขวาของ gauge, ให้ท าการตรวจสอบ nozzle และไส้ความร้อน 

ถ้าหาก nozzle นัน้อุดตนั ให้ท าความสะอาดหรือเปลีย่นอนัใหม่ 
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7. กำรบ ำรุงรักษำ 

กำรบ ำรุงรักษำ nozzle  

ข้อควรระวัง 
เคร่ืองมือถอดบดักรีอาจจะมีความร้อนสดุๆ ระหวา่งการบ ารุงรักษา ขอให้ท าอยา่งระมดัระวงั 

1. กำรตรวจสอบและท ำควำมสะอำด nozzle 

   ให้เปิดสวิทซ์เคร่ือง ON แล้วปลอ่ยให้ nozzle ร้อนขึน้ 

   ถ้าหาก nozzle ยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีดี ให้เคลอืบลวดบดักรีท่ีใหม่สดบน nozzle tip เพื่อป้องกนัไม่ให้บริเวณผิวชุบเกิด 
   อ็อกซิเดชัน่ขึน้ 

ข้อควรระวัง 
ดงันัน้ ถ้าหากประสทิธิภาพการถอดบดักรีได้ลดลงและชิน้สว่นอ่ืนทัง้หมดยงัมีสภาพท่ีใช้งานได้แสดงวา่ nozzle อาจ
เกิดความสกึขรุขระขึน้ และควรท าการเปลีย่นมัน 
รูข้างในและผิดหน้าของ nozzle ถกูชุบด้วยสารอลัลอยด์พิเศษ สารอลัลอยด์นีจ้ะถกูกดักร่อนโดยอุณหภมิูท่ีสงูของ
ลวดบดักรี จากนัน้ nozzle จะไม่สามารถรักษาอณุหภมิูท่ีเหมาะสมไว้ได้ 

ข้อควรระวัง 
Cleaning pin จะไม่สามารถแยงทะล ุnozzle ได้จนกวา่เนือ้ลวดบดักรี 
ใน nozzle จะหลอมเหลวหมด 

   ท าความสะอาดของ nozzle ด้วย nozzle cleaning pin (ไม่ได้รวมอยู ่
   ในชุดมาตรฐานอุปกรณ์เสริม) 

   ถ้าหาก cleaning pin ไม่สามารถแยงผา่นรูของ nozzle ให้ใช้ cleaning 
   Drill (ไม่ได้รวมอยูใ่นชุดมาตรฐานอุปกรณ์เสริม) 

   ตรวจสอบสภาพผิวชุบบน nozzle tip 

ข้อควรระวัง 
ถ้าหาก cleaning drill ถกูฝืนอดัเข้าไปใน nozzle ดอกสวา่นอาจหกัหรือ 
เสยีหาย โปรดใช้ cleaning pin ท่ีมีขนาดเหมาะสมหรือท่ีมีขนาดเทา่กบั 
เส้นผา่ศูนย์กลางของ nozzle 

รูที่สึกหรอจำกกำรกัดกร่อน 

   ตรวจเช็คด้วยสายตาถ้าหากวา่ nozzle เกิดสกึหรอ 

* ถ้าหากพบวา่ cleaning pin กบั cleaning drill ไม่สามารถแยงทะลรูุของ nozzle ให้เปลีย่น 
  nozzle เป็นอนัใหม่ 
* ถ้าหากพบวา่ผิวชบุบน nozzle tip เกิดสกึหรอขึน้ ให้เปลีย่น nozzle เป็นอนัใหม่ 
* ถ้าหากพบวา่ภายในรูของ nozzle เกิดสกึขรุขระ ให้เปลีย่น nozzle เป็นอนัใหม่ 

ท ำควำมสะอำดด้วย nozzle cleaning pin 
สามารถแยง cleaning pin 
ทะลรูุตลอด 

ท ำควำมสะอำดด้วย cleaning pin 
   ก่อนท าความสะอาด 

สอดใสด่อกสว่านพร้อมหมนุ 
มนัในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 

   ภายหลงัท าความสะอาด 

ดงึดอกสว่านออกตรงๆ 
ปราศจากการหมนุ 

ใช้ cleaning pin ขนาดที่เหมาะสมหรือ 
cleaning drill ที่ขนาดเท่ากับ 
เส้นผ่าศูนย์กลางของ 
nozzle 
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7. กำรบ ำรุงรักษำ 

2. กำรถอดประกอบส่วนไส้ควำมร้อน (heating element) 

ข้อควรระวัง 
ไส้ความร้อนนัน้มีความร้อนสงูมากๆ ระหวา่งการใช้งาน 

ถอด element cover assembly และ nozzle ด้วยประแจท่ีให้มา 

5. กำรเปล่ียนไส้กรองบนด้ำน station 

    ถ้าหากพบวา่สไีส้กรองเปลีย่นและจบัตวัแข็ง ให้ท าการ 
    เปลีย่นมนั  ติด filter ตามรูปท่ีแสดงทางขวา 

4. กำรเปล่ียนไส้กรอง (filters) 

    เม่ือ filter pipe เย็นตวัลงจนสมัผสัได้  ดนั release knob ท่ีอยูด้่านหลงัของด้ามปืนลงเพื่อถอด filter pipe 

ข้อควรระวัง 
Filter pipe นัน้ร้อนมากๆ 

    ให้ตรวจสอบ front (back) holder. การเปลีย่น : แข็ง และแตกร้าว 
    ให้ตรวจสอบ Pre-filter : ก าจดัเศษลวดบดักรีท่ีเกาะติดอยูท่ี่ดกัเก็บเศษ 
    ให้ตรวจสอบ ceramic paper filter. การเปลีย่น : Ceramic paper filter มีสภาพท่ีแข็งตวัจากฟลกักบัลวดบดักรี 

3. ท ำควำมสะอำดรูในไส้ควำมร้อนด้วย cleaning pin ที่ให้มำ 

    ท าความสะอาดรูของ nozzle ด้วย nozzle cleaning pin 
    (ส าหรับไส้ความร้อน) 
    ปิดสวิทซ์เคร่ืองภายหลงัเสร็จจากการท าความสะอาด 

ข้อควรระวัง 
 ต้องแนใ่จวา่ลวดบดักรีภายในรูของไส้ความร้อนได้หลอมเหลวแล้วก่อนการท าความสะอาดรู 
 ถ้าหากไม่สามารถแยง cleaning pin ผา่นทะลรูุไส้ความร้อนได้ ให้เปลีย่นไส้ความร้อนเสยี 

ให้ก าจดัอ็อกซิเดชัน่ทัง้หมดจากรูในของไส้ 
ความร้อนจนกระทัง่สามารถแยง cleaning 
pin ผ่านทะลรูุได้ตลอด 

cleaning pin ผ่านได้อย่างสะดวกและทะล ุ
รูได้ตลอด 
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    หลอดไฟเคร่ืองไม่ติดสว่ำง ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  สายไฟเคร่ืองหรือสายปลัก๊ไม่ได้เช่ือมตอ่ ? 
:  เช่ือมตอ่ให้แนน่ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม่ ? 
:  ให้เปลีย่นฟิวส์ ถ้าหากวา่ฟิวส์ยงัขาดอีก 
   ให้สง่เคร่ืองกลบัมายงัเราเพื่อท าการซอ่ม 

    ป๊ัมไม่ท ำงำน ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  สายไฟเคร่ืองหรือสายปลัก๊ไม่ได้เช่ือมตอ่ ? 
:  เช่ือมตอ่ให้แนน่ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Nozzle หรือรูของไส้ความร้อนอุดตนัหรือไม่ ? 
:  ท าความสะอาด 

    ไม่สำมำรถดดูเนือ้ลวดบดักรี ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Spring filter เต็มไปด้วยเนือ้ลวดบดักรีหรือไม่ ? 
:  เปลีย่นด้วยอนัใหม่ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Ceramic filter จบัแข็งหรือไม ่? 
:  เปลีย่นด้วยอนัใหม่ 

    Nozzle ไม่ร้อนขึน้ ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Desoldering gun cord ประกอบเช่ือมตอ่ได้ถกูต้องหรือไม่ ? 
:  เช่ือมตอ่ให้แนน่หนา 

8. แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

ค ำเตือน 
ก่อนท าการตรวจเช็คภายในเคร่ืองแฮ็กโกะ FR-400 หรือท าการเปลีย่นชิน้สว่น ต้องแนใ่จวา่ได้ถอดสายปลัก๊แล้ว ความ
ผิดพลาดในทางปฏิบติัอาจเป็นผลให้ถกูไฟดูด 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  มีการร่ัวของสญูญากาศหรือไม่ ? 
:  ตรวจเช็ครอยตอ่ตา่งๆ และท าการเปลีย่นชิน้สว่นใดๆ ท่ีสกึหรอ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ไส้ความร้อนเสยีหายหรือไม่ ? 
:  เปลีย่นด้วยอนัใหม่ 

หมำยเหตุ : 
เม่ือการซอ่มนัน้มีความจ าเป็น โปรดสง่คืนทัง้ desoldering gun และ station ให้กบัตวัแทนจ าหนา่ยของเรา 


