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1.  รำยกำรชิน้ส่วนในหน่ึงกล่องและช่ือชิน้ส่วน 
โปรดตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมด
ดงัขา้งล่างน้ีไดบ้รรจุไวใ้นกล่อง 
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 การป้องกนัประจไุฟฟ้าสถิต 
อปุกรณ์นีม้รูีปลกัษณ์ที่เด่นจากชิน้สว่นพลาสติกที่น าไฟฟ้าสถิตและการต่อสายลงดินของด้ามจบั  และตวัเคร่ืองตาม 
มาตรการเพือ่ป้องกนัอปุกรณ์ที่จะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต   ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบติัตามค าแนะน าดงัต่อไปนี ้ : 
1.  ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสติกอื่นๆ ไม่ใช่ฉนวน   ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน า   ดงันัน้เมื่อจะท าการเปลีย่นชิน้สว่น หรือ 
     ท าการซอ่มแซม  ให้ปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัอย่างเพียงพอที่จะไม่แตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้า  หรือท าให้วตัถทุี่เป็น  
     ฉนวนเสยีหาย 
2.  ต้องแน่ใจว่าตวัเคร่ืองได้รับการต่อสายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู่ 

* อณุหภมูท่ีิแสดงวดัด้วยเทอร์โมมเิตอร์ FG-100 
* อปุกรณ์นีป้้องกนัการคายประจขุองไฟฟ้าสถิต 
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจเปล่ียนแปลงโดยไมต้่อง 
   แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 
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3.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 

ค าเตือน  และข้อควรระวงัถกูจดัวางไว้ ณ จดุวิกฤตในคู่มือการใช้งานฉบบันี ้ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานเอาใจใสร่ายการต่างๆ ที่มี
นยัส าคญั  โดยก าหนดความหมายไว้ดงัต่อไปนี ้: 

ค าเตือน : ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับค าเตือนอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือถงึแก่ชีวิต 

ข้อควรระวงั  :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกบัข้อควรระวงัอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บแก่ผู้ใช้งานหรือความเสยีหายกบั 
   อปุกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ค ำเตอืน 

เมื่อเปิดสวิทซ์เคร่ืองขึน้ ปลายหวัแร้งและ nozzle จะร้อน ให้หลกีเลีย่งการบาดเจ็บ หรือความเสยีหายกบับคุลากร และสิง่ของ
ในบริเวณทีท างาน โดยให้ปฏิบติัตามข้อต่างๆ ดงันี ้: 
 ห้ามสมัผสัปลายหวัแร้งและ nozzle หรือชิน้สว่นท่ีเป็นโลหะท่ีอยู่ใกล้กับปลายหวัแร้งและ nozzle 
 ห้ามน าปลายหวัแร้ง และ nozzle เข้าใกล้ หรือสมัผสัวตัถทุี่สามารถติดไฟ 
 แจ้งบคุคลอื่นๆ ในพืน้ท่ีว่าเคร่ืองนีร้้อนและไม่ควรสมัผสัถกู 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเมื่อท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือท าการจดัเก็บแฮ็กโกะ FR-701 
 เคร่ืองใช้นีเ้หมาะส าหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะช่างเท่านัน้ 
 เคร่ืองนีส้ามารถใช้งานได้โดยเด็กที่มีอายตุัง้แต่ 8 ปีขึน้ไป รวมถงึบคุคลที่มีร่างกายไม่ปกติหรือมีอาการทางประสาทหรือมี

ความเสือ่มหรือขาดประสบการณ์และความรู้ถ้าหากเขาได้รับการดแูลหรือแนะน าการใช้งานเกี่ยวกบัเคร่ืองนีใ้นทางที่
ปลอดภยัและเข้าใจถงึอนัตรายต่างๆ ที่มีสว่นเกี่ยวข้อง 

 เด็กๆ ไม่ควรเลน่กบัเคร่ืองนี ้
 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาต้องไม่กระท าโดยเด็กซึง่ปราศจากการดแูล 

ข้อควรระวัง 

 ห้ามใช้เคร่ืองนีน้อกเหนือจากการบดักรีและถอดบดักรี 
 ห้ามเคาะด้ามกบัวตัถทุี่แข็งเพื่อก าจดัเนือ้ลวดบดักรีสว่นเกินท่ีเกาะติด การท าเช่นนัน้จะท าให้ด้ามเกิดความเสยีหาย 
 ห้ามท าการดดัแปลงแฮ็กโกะ FR-701 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเท่านัน้ 
 อย่าท าให้เคร่ืองแฮ็กโกะ FR-701 เปียก หรือใช้งานด้วยมือที่เปียก 
 ต้องแน่ใจว่าได้จบัที่ตวัปลัก๊เมื่อท าการเสยีบต่อหรือถอดด้ามและสายไฟออก 
 ต้องแน่ใจว่าบริเวณที่ท างานมีการระบายอากาศที่ดี การบดักรีและการถอดบดักรีท าให้เกิดควนัขึน้ 
 ขณะที่ท าการใช้แฮ็กโกะ FR-701 อย่าท าการใดๆ ซึง่อาจเกิดเหตใุห้ร่างกายบาดเจ็บหรืออปุกรณ์เสยีหาย 

เพื่อป้องกนัอบุติัเหต ุและความเสยีหายท่ีเกิดกบัแฮ็กโกะ FR-701  ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏิบติัตามดงัข้อตอ่ไปนี ้: 
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4.  ช่ือชิน้ส่วนต่ำงๆ (หัวแร้งบัดกรี) 

ใช้งานเคร่ืองนีร่้วมกบัรุ่นต่างๆ ดงัต่อไปนี ้(หวัแร้งบดักรี) 

 เมื่อใช้แฮ็กโกะ FX-8802/FX-8803/FX-8804 ให้ใช้ร่วมกบัที่วางหวัแร้งที่ใช้งานได้ 
 ด้ามหวัแร้งแฮ็กโกะแต่ละรุ่นมีคู่มือการใช้งานตามรุ่น ยกเว้นแต่แฮ็กโกะ FX-8801/FX-8805 
    โปรดอ้างอิงถงึคู่มือนีส้ าหรับรายละเอียดทางเทคนิคและชิน้สว่นอะไหล่ 
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A. กำรติดตัง้ที่วำงหวัแร้ง (Iron Holder) 

1. จดัวางฟองน า้ชิน้เลก็ลงในหลมุของฐานท่ีวางหวัแร้งให้พอดี 
2. ใสน่ า้ลงในฐานท่ีวางหวัแร้งให้พอเหมาะ ฟองน า้ชิน้เลก็จะดดูซบัน า้ 
    และจะพองเป็นฟองน า้เปียกชิน้โตตลอดเวลา 
3. จุ่มน า้ฟองน า้ชิน้ใหญ่แล้วใสไ่ว้บนฐานที่วางหวัแร้ง 

5.  กำรติดตัง้แรกเร่ิม (หวัแร้งบัดกรี) 

        ข้อควรระวัง 

ต้องแน่ใจว่าได้จุ่มฟองน า้ในน า้ก่อนการใช้เพื่อหลกีเลีย่งการท าให้ปลาย
เสยีหาย 

* เมื่อมีการใช้ลวดท าความสะอาด (Cleaning Wire) 
ให้จดัวางมนัในท่ีวางหวัแร้งดงัแสดงในรูปภาพทางขวา 

B. กำรเชื่อมต่อหวัแร้งเข้ำกับตวัเคร่ือง (Station) 

1. เชื่อมต่อ cord assembly เข้ากบัเต้ารับ (หวัแร้งบดักรี) 
2. จดัวางหวัแร้งเข้ากบัที่วางหวัแร้ง 
3. เสยีบสายไฟเคร่ืองเข้ากบัแหลง่จ่ายไฟที่เหมาะสม 

        ข้อควรระวัง 

 ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนท าการเชื่อมต่อหรือท าการถอด 
cord assembly ส าหรับหวัแร้งเข้ากบัหรือออกจากเต้ารับเพื่อหลกี 
เลีย่งการท าให้แผงวงจรเสยีหาย 

 ห้ามใช้หวัแร้งอื่นๆ นอกเหนือจากทีไ่ด้ระบไุว้ในบทท่ี 1 ของคู่มือฉบบั
นี ้การไม่ปฏิบติัตามอาจเป็นผลให้สมรรถนะไมพ่อและ/หรืออาจ
เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสยีหายกับเคร่ือง 

 เคร่ืองนีป้้องกนัการคายประจไุฟฟ้าสถิต จงึต้องต่อสายดินเพื่อให้มี
ประสทิธิภาพสงูสดุ 

ฟองน า้ชิน้ใหญ่ 

ฟองน า้ชิน้เลก็ 

ดนัปลัก๊ให้เข้าจนสดุเพ่ือให้ 
แน่ใจวา่ได้เสียบเข้าจน 
แน่นสนิท 

เต้ารับ 
(หวัแร้งบดักรี) 

ท าการถอดโดยการจบัท่ีตวั 
ปลัก๊และดงึมนัออกจาก 
เต้ารับ 
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6.  กำรใช้งำน (หัวแร้งบัดกรี) 

กำรท ำงำนและกำรแสดงผล 

สวิทซ์และปุ่ มควบคมุ 

แผงหน้าปัดของแฮ็กโกะ FR-701 (หวัแร้งบดักรี) มีปุ่ มควบคมุสองปุ่ มดังนี ้

- ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อเลอืกหรือเปลีย่นการตัง้ต่างๆ ใน temperature preset mode การ 
  กดปุ่ มนีจ้ะเปลีย่น preset temperature ที่เลอืกไว้ขณะที่เคร่ืองท างานอยู่ การ 
  กดและค้างปุ่ มนีไ้ว้จะเป็นการเร่ิมต้น adjustment mode 

- ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อท าการยืนยนัการเลอืกต่างๆ การกดปุ่ มนีจ้ะแสดงอณุหภมูิที่ตัง้ 
  ปัจจบุนัขึน้ 
  การกดและค้างปุ่ มนีไ้ว้จะเป็นการเร่ิมต้น temperature setting mode 

A. กำรใช้งำน 

1. เปิดสวิทซ์เคร่ือง (สวิทซ์หลกั)(Main Power Switch) ที่อยู่ทางด้านหน้า 
2. เปิดสวิทซ์เคร่ือง (หวัแร้งบดักรี)(Soldering Iron Power Switch) 
    หลงัจากการเปิดสวิทซ์เคร่ืองแล้ว ข้อความ              จะถกูแสดงขึน้ เมื่อการแสดงอยู่คงที่ 
    LED heater lamp จะเร่ิมต้นสว่างขึน้ 

B. ภำยหลังกำรใช้งำน 

    ให้ท าความสะอาดปลายและเคลอืบมนัด้วยลวดบดักรีที่ใหม่สดภายหลงัการใช้งานเสมอ 
    (อ้างอิงถงึ “การบ ารุงรักษาปลายหวัแร้ง”) 

ข้อควรระวัง 

ถ้าไม่มีการกดปุ่ มใดๆ เป็นเวลานาน 1 วินาทีระหว่างกระบวนการของการเปลีย่นการตัง้ของเคร่ืองระบบจะออกและกลบัสู่
โหมดการท างานและแสดงอณุหภมูิปัจจบุนัขึน้ 

A. กำรเปล่ียนกำรตัง้อุณหภมิู 

ช่วงระยะของการตัง้อณุหภมูิคือ จาก 50 ถงึ 480ºC (จาก 120 ถงึ 899ºF) 
โดยการตัง้ค่าในเคร่ือง อณุหภมูิถกูตัง้ไว้ที่ 350ºC (662ºF) 

กำรท ำกำรเปล่ียนกำรตัง้ 

ตวัอย่ำง : กำรเปล่ียนจำกอุณหภมิู 350ºC ไปเป็น 400ºC 
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อณุหภมูิที่ตัง้จะถกูจดัเก็บเข้าในระบบความจ า 
การควบคมุอณุหภมูิของไส้ความร้อนจะเร่ิมต้นขึน้ภายหลงัจากอณุหภมูิที่ตัง้ใหม่ถกูแสดงขึน้แล้ว 

กดปุ่ ม       5 ครัง้ 

กดปุ่ ม        และค้างไว้ 

อย่างน้อย 1 วนิาที 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        1 ครัง้ กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

B. Preset mode 

แฮ็กโกะ FR-701 (หวัแร้งบดักรี) มี preset mode ที่จะยอมให้เคร่ืองจดัเก็บอณุหภมูิที่ท่านตัง้ไว้ลว่งหน้า 5 ค่า ซึง่ท่าน
สามารถเปลีย่นระหว่างการใช้งานแทนที่ใน normal mode ข้างบน 

Preset temperatures ที่ตัง้แรกเร่ิม 
P1 : 600ºF (316ºC),  P2 : 700ºF (371ºC),  P3 : 750ºF (399ºC),  P4 : 800ºF (427ºC),  P5 : 850ºF (454ºC)  

หมายเลขแรกเร่ิมของ Presets ที่มีผลให้เคร่ืองท างานถกูตัง้ไว้ที่ 5 จากโรงงาน 

ตวัอย่ำง : กำรเปล่ียน preset temperature จำก preset No. 1 (600ºF) ไปเป็น No. 3 (750ºF) 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       2 ครัง้ 

กดปุ่ ม        1 ครัง้ สลบัไป-มา 

สลบัไป-มา 

*หน้าจอของ Preset selection screen 

ขัน้ตอนส าหรับการท าการเปลีย่น preset temperatures เป็นวิธีเดียวกันกบั “A. การเปลีย่นการตัง้อณุหภมูิ” ในบทท่ี 6 
การใช้งาน (หวัแร้งบดักรี) 

การควบคมุความร้อนของไส้ความร้อนจะ 
เร่ิมต้นขึน้กบั preset temperature ท่ีตัง้ใหม่ 

C. กำรท ำกำรปรับตัง้อุณหภมิู 

เมื่อท าการเปลีย่นหวัแร้ง ไส้ความร้อน และปลาย การปรับตัง้อณุหภมูิอาจมีความจ าเป็นให้ใช้ adjustment mode ในการ
ด าเนินการปรับตัง้อณุหภมู ิ

ข้อควรระวัง 

 ป้อนค่าสงัเกตใน adjustment mode ภายหลงัอณุหภมูิปลายหวัแร้งคงที่ 
 ค่าสงูสดุในการปรับตัง้เพียงครัง้เดียวที่สามารถท าได้คือ 150ºC (270ºF) สมัพนัธ์กบัอณุหภมูิที่ตัง้ ถ้าหากต้องการปรับ 
ตัง้มากว่านี ้ให้ปรับตัง้ครัง้แรกที่ค่าสงูสดุของ 150ºC (270ºF) แล้วจงึท าซ า้กระบวนการปรับตัง้อีกครัง้ 
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6.  กำรใช้งำน (หัวแร้งบัดกรี) 

ตวัอย่ำง : ถ้ำอุณหภมิูที่วัดได้คือ 760ºF และอุณหภมิูที่ตัง้คือ 800ºF 

1. กดปุ่ ม        และค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที 
 ข้อความ             ถกูแสดงขึน้ 
    เมื่อท่านกดปุ่ ม        การแสดงข้อความจะเข้าสู่ 
2. เปลีย่นจาก             ไปเป็น 
 ขัน้ตอนในการเปลีย่นค่าใน adjustment mode เป็นวิธีการ
เดียวกนักบัการตัง้อณุหภมูิใน normal mode โปรดดบูทท่ี 6 
การใช้งาน 

หมำยเหตุ : 
ระหว่างอยู่ใน adjustment mode ต าแหน่งหลกัร้อยจะยอมรับค่า
จากเลข 0 ถงึเลข 6 ถ้าอณุหภมูิตัง้ให้แสดงในหน่วย ºC หรือค่า
เลข 0 ถงึเลข 9 ถ้าอณุหภมูิถกูตัง้ให้แสดงในหน่วย ºF 

3. กดปุ่ ม        เพื่อออกจากการตัง้ภายหลงัการเปลี่ยนค่า 
 อณุหภมูิปลายหวัแร้งจะถกูปรับตัง้ตามนัน้ 

* การจ าแนก Temperature Setting Mode กบั 
  Adjustment Mode ท าได้อย่างไร 

การแสดงมีความแตกต่างระหว่าง Temperature 
setting กบั adjustment mode 

ใน Temperature 
Setting Mode 

ใน Adjustment 
Mode 

หลอดไฟระบถุงึการอยู่
ใน adjustment mode 

ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจว่าได้ยืนยนัสถานะของหลอดไฟระบุ
สถานะเพื่อที่ท่านไม่ป้องค่าผิดโหมด 

D. ข้อจ ำกัดในกำรเปล่ียนกำรตัง้ค่ำต่ำงๆ (Password Function) 

มนัเป็นไปได้ที่จะจ ากดัการเปลีย่นการตัง้ค่าต่างๆ ที่แน่นอนให้กบัเคร่ือง 
มี 3 ทางเลอืกส าหรับการตัง้รหสัผ่าน (password) (ค่าที่ตัง้จากโรงงานคือ “0 : เปิด”) 

เลอืกและป้อนอกัษร 3 ตวัส าหรับตัง้รหสัผ่าน      อกัษรเหลา่นี ้
จากอกัษร 6 ตวัทางขวา         ส าหรับตัง้เป็นรหสัผ่าน 

ตวัอย่ำง : ขัน้ตอนส ำหรับกำรเปล่ียนอุณหภมิูที่ตัง้เม่ือเคร่ืองถูกจ ำกัดโดยรหัส 
             (รหสัคือ “AbC”) 
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6.  กำรใช้งำน (หัวแร้งบัดกรี) 

เคร่ืองจะเข้าสูห่น้าจอการตัง้การเปลีย่นส าหรับแต่ละโหมดภายหลงัการป้อนรหสัผ่าน 
โปรดเปลีย่นการตัง้ส าหรับแต่ละโหมดตามขัน้ตอน 
ให้เข้าสูก่ารตัง้พารามิเตอร์เพื่อเปลีย่นโหมด 

กดปุ่ ม       2 ครัง้ 

กดปุ่ ม        และค้างไว้ 

อย่างน้อย 1 วนิาที 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       3 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

        ข้อควรระวัง 

 ถ้าหากรหสัผ่านท่ีท่านป้อนไม่ถกูต้อง หน้าจอจะแสดง 3 
ขีด เพื่อส าหรับให้ท่านป้อนรหสัผ่านใหม่ 

 ถ้าหากท่านป้อนรหสัผ่านผิดสองครัง้ในแถวหน้าจอจะ
กลบัคืนหน้าจอก่อนหน้านี ้

7.  กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (หัวแร้งบัดกรี) 

แฮ็กโกะ FR-701 (หวัแร้งบดักรี) มีพารามิเตอร์ดงัต่อไปนี ้

มนัถกูแสดงขึน้เฉพาะเม่ือ “1:Preset mode” ถกูเลือกใน setting mode 
มนัถกูแสดงขึน้เฉพาะเม่ือ “1:Custom” ถกูเลือกใน password setting 
มนัถกูแสดงขึน้เฉพาะเม่ือ “1:Preset mode” ถกูเลือกใน setting mode 
มนัถกูแสดงขึน้เฉพาะเม่ือ “1:Custom” ถกูเลือกใน password setting 

กำรเปล่ียนกำรตัง้พำรำมิเตอร์ 

แฮ็กโกะ FR-701 (หวัแร้งบดักรี) มี 4 พารามิเตอร์ เปิดสวิทซ์เคร่ืองขึน้ขณะที่ท าการกดปุ่ ม       ท าการตัง้เพื่อเลอืกหมายเลข
พารามิเตอร์ กดปุ่ ม        เพือ่เปลีย่นค่าที่ใช้งานและกดปุ่ ม        เพื่อให้เคร่ืองด าเนินการ 
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8.  กำรบ ำรุงรักษำ (หวัแร้งบัดกรี) 

การบ ารุงรักษาที่เพียงพอตามระยะเวลาช่วยยืดอายขุองอปุกรณ์  การบดักรีที่ประสทิธิภาพขึน้อยู่กบัอณุหภมูิ คณุภาพและ
ปริมาณของลวดบดักรี และฟลกั 
ขอให้ท าตามขัน้ตอนการบริการต่อไปนี ้ตามที่ก าหนดไว้โดยสภาพของการใช้งาน 

กำรบ ำรุงรักษำปลำยหัวแร้ง 
1.  ตัง้อณุหภมูิที่ 250ºC (482ºF) 
2.  เมื่ออณุหภมูิคงที่แล้ว ให้ท าความสะอาดด้วยฟองน า้ท าความสะอาดและตรวจเช็คสภาพของปลายหวัแร้ง 
3.  ถ้าสว่นท่ีเคลอืบของปลายถกูปกคลมุด้วยอ็อกไซด์สดี า ให้ป้อนลวดบดักรีที่ใหม่สดที่มีฟลกัเพื่อล้างปลายให้สะอาดอีก  
     ครัง้ ท าซ า้จนกระทัง่อ็อกไซด์ถกูก าจดัหมดไป จากนัน้ท าการเคลอืบปลายด้วยลวดบดักรีที่สดใหม่ 
4.  ถ้าหากปลายเสยีรูปหรือสกึหรออย่างหนกั ให้เปลีย่นใหม่ 

           ข้อควรระวัง 
ห้ามท าการตะไบเพื่อพยายามที่ก าจดัอ็อกไซด์ 

ค ำเตอืน 

เน่ืองจากหวัแร้งบดักรีนัน้สามารถมีอณุหภมูิที่สงูมากๆ โปรดท างานด้วยความระมดัระวงั ยกเว้นแต่ที่มีการก าหนดไว้เป็นพิเศษ 
ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนเสมอ และถอดปลัก๊ออกก่อนท าตามขัน้ตอนการบ ารุงรักษาใดๆ 
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9.  ช่ือชิน้ส่วนต่ำงๆ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 
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10.  กำรติดตัง้แรกเร่ิม (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

ฐานท่ีวางด้าม 
ถอดบดักรี 

ถาดวงรอบ 

ลวดท าความสะอาด 

A. ที่วำงด้ำมถอดบัดกรี 

คลายสกรูที่ใช้ปรับแต่งเพื่อเปลีย่นองศาของเบ้าที่รองรับด้ามถอดบดักรีตามที่ท่าน
ต้องการ จากนัน้ขนัสกรูให้แน่น 

        ข้อควรระวัง 

การเพิ่มองศาของเบ้าที่รองรับด้ามถอดบดักรีจะเป็นเหตใุห้อณุหภมูิของด้ามถอด
บดักรีเพิ่มขึน้ 

กำรตดิตัง้ที่วำงด้ำมถอดบัดกรี 

ให้ท าตามค าแนะน าที่ให้ไว้ในภาพดงัแสดงทางขวาแล้วท าการประกอบที่วาง
ด้ามถอดบดักรี 

ลวดท ำควำมสะอำด 

ให้ท าตามค าแนะน าที่ให้ไว้ในภาพดงัแสดงทางขวาใสล่วดท าความสะอาดไว้
บนฐานที่วางด้ามถอดบดักรี 
การใช้งาน : 
ล าดบัแรก ก าจดัเศษบดักรีสว่นเกินออกจาก nozzle โดยการทิ่ม nozzle ลง
ในลวดท าความสะอาด (อย่าได้เช็ดถ ูnozzle เข้ากบัลวด วิธีนีอ้าจท าให้เศษ
บดักรีที่หลอมเหลวอยู่กระเด็นกระจดักระจาย) 
เมื่อลวดเร่ิมสกปรกหรือมีเศษบดักรีเต็มไปหมดให้กลบัลวดไปมาจนกระทัง่
ผิวหน้าที่สะอาดปรากฏขึน้ เมื่อท าการเปลีย่นลวดท าความสะอาดให้ยกตวั
กลอ่งขึน้ตรงๆ เพื่อป้องกนัเศษบดักรีหกกระจาย 

หมำยเหตุ : 
ท่านสามารถจดัวาง nozzle ที่ไม่ใช้งานบนถาดวงรอบของฐานท่ีวางด้าม
ถอดบดักรี 

ข้อควรระวัง 

ต้องแน่ใจว่าได้จบัที่ตวัปลัก๊เมื่อท าการใสห่รือถอดสายไฟด้ามถอดบดักรี 

B. Station 
   กำรเชื่อมต่อ 
    1. เชื่อมต่อ power cord เข้ากบัเต้ารับทางด้านหลงัของ station 
    2. เชื่อมต่อปลัก๊ตวัผู้จากทางแฮ็กโกะ FR-4101 เข้ากบัเต้ารับบนแฮ็กโกะ FR-701 

ข้อควรระวัง 
เชื่อมต่อปลัก๊เข้ากบัเต้ารับ ให้วางแนวปุ่ มลอ็คบนปลัก๊ให้ตรงกบัช่องเปิดบนเต้ารับ 

เสยีบปลัก๊เข้าในเต้ารับ 
จนกระทัง่มนัเข้าที่ 

ในการถอด ให้ดงึปลัก๊ออก 
จากเต้ารับพร้อมกบักดปุ่ ม 
ลอ็คบนตวัปลัก๊ลง 
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10.  กำรติดตัง้แรกเร่ิม (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    3. จดัวางแฮ็กโกะ FR-4101 ไว้บนท่ีวางด้ามหวัแร้ง 

    4. เชื่อมต่อสายยางจากแฮ็กโกะ FR-4101 ไปยงั vacuum outlet cap บน         
       แฮ็กโกะ FR-701 

    5. เสยีบปลัก๊ตวัผู้ของ power cord ถ้าในเต้ารับติดผนังที่มีสายดิน  ต้อง 
       มัน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์ “OFF” ก่อนท าการเสยีบ power cord 

ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินเข้ากบัเคร่ืองนี ้เน่ืองจากมนัเป็น ESD safe จาก
การออกแบบ 

    6. เปิดสวิทซ์เคร่ือง “ON” ให้ท างาน 

    7. เปิดสวิทซ์ (อปุกรณ์ถอดบดักรี) ที่ “ON” 

เชื่อมต่อสายยาง 

เปิดสวิทซ์เคร่ือง 
(สวิทซ์หลกั) 

เปิดสวิทซ์เคร่ือง 
(อปุกรณ์ถอดบดักรี) 
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11.  กำรใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

กำรท ำงำนและกำรแสดงผล 
สวิทซ์และปุ่ มควบคมุ 

หน้าจอแสดงปกติ 

เลือ่น cursor ขึน้บน  เพิ่มค่าที่ตัง้ 

เลือ่น cursor ลงลา่ง  ลดค่าที่ตัง้ 

สิน้สดุล าดบัขัน้ตอน 
(ออกจากสว่นของ data entry mode) 

1. จดัวาง nozzle ไว้เหนือขาอปุกรณ์ที่เป็นสว่นต้องการถอดบดักรีและเร่ิมให้ความ 
    ร้อน 
    ต้องระมดัระวงัว่าได้ให้ความร้อนกบัขาอปุกรณ์กบัเนือ้ลวดบดักรี ไม่ใช่ทีพ่ืน้แผ่น 

A. กำรถอดบัดกรี 

ข้อควรระวัง 
ถ้าหากป๊ัมไม่ท างาน ให้ท าความสะอาด nozzle และไส้ความร้อนทนัที และเปลีย่น 
ไส้กรองหากจ าเป็น 

    วงจร การวาง nozzle ให้สมัผสักบัพืน้แผ่นวงจรโดยตรงอาจเป็นสาเหตใุห้แผ่นพืน้ 
    เกิดการลอ่นออก ท่านอาจใช้ลวดบดักรีปริมาณเลก็น้อยเป็นสะพานเชื่อมน าความ 
    ร้อนเพือ่ช่วยในกระบวนการให้ความร้อน 

2. ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเนือ้ลวดบดักรีทัง้หมดบนรอยต่อได้หลอมเหลวหมดแล้ว ด้วย 
    ต าแหน่งของ nozzle ที่ยงัวางอยู่เหนือขาอปุกรณ์ ให้ขยบัขาอปุกรณ์ช้าๆ ขณะที่ 
    ก าลงัท าต้องระมดัระวงัอย่าใช้แรงมากเกิน ถ้าขาอปุกรณ์ขยบัได้ง่ายแล้วนัน้แสดง 
    ว่าเนือ้บดักรีทัง้หมดได้หลอมเหลวหมดแล้ว 

3. กดไกเพื่อดดูเนือ้ลวดบดักรีที่หลอมเหลวออก ต้องแน่ใจว่าได้ใสไ่ส้กรองแล้วใน 
    เคร่ืองถอดบดักรี การถอดบดักรีที่ไม่มไีส้กรองอาจท าความเสยีหายให้กบัป๊ัม 

4. ถ้าหากไม่สามารถถอดบดักรี ให้ท าการบดักรีซ า้ที่ขาอปุกรณ์โดยการใช้ลวดบดักรี 
    ที่ใหม่และจากนัน้ให้ท าซ า้กระบวนการถอดบดักรี 

แผน่วงจร 
เนือ้บดักรี 
ขาอุปกรณ์ 



- 16 - 

11.  กำรใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

   เม่ือท ำกำรกดไกก่อนที่อุณหภมิูไส้ควำมร้อนจะสูงขึน้ถึงอุณหภมิูที่ตัง้ 
    เมื่อท าการกดไกก่อนท่ีอณุหภมูิไส้ความร้อนจะสงูขึน้ถงึอณุหภมูิที่ตัง้หน้าจอแสดง 
    จะโชว์ “HEATING PLEASE WAIT” และการดดูจะไม่ท างาน โปรดคอยเพื่อให้ความ 
    ร้อนขึน้สงูถงึอณุหภมูิที่ตัง้ 

B. กำรท ำกำรเปล่ียนกำรตัง้ 
   กำรเลือก preset number 
    แฮ็กโกะ FR-701 (อปุกรณ์ถอดบดักรี) มี preset mode 

1. กดปุ่ มใดๆ ใน 3 ปุ่ ม 
2. Preset selection screen  
    จะปรากฏขึน้ 

    ควบคมุ 
ถ้าท่านต้องการออกจาก 
PRESET SELECTION SCREEN 
ท าได้ง่ายๆ โดยการกดปุ่ ม DOWN 
เพื่อเคลือ่นไปยงัปุ่ มของรายการ 
และท าการเลอืก <EXIT> 

3. ท าการเลอืกรายการปัจจบุนัของ 
    ท่านโดยการขยบั cursor UP หรือ 
    DOWN โดยการกดปุ่ มที่ตรงกบั 
    ความต้องการ 

4. กดปุ่ ม <ENT> เพื่อสิน้สดุการเลอืก 
    ของท่าน 

ถ้ำท่ำนต้องกำรออกจำกหน้ำจอ PRESET SELECTION screen... 

 เลอืก <EXIT> และกดปุ่ ม <EXT> ท่านจะกลบัคืนสูห่น้าจอปกติโดยไม่ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงใดๆ 
 ถ้าปลอ่ยให้เคร่ืองอยู่นิ่งๆ โดยไม่ท าอะไรเลยนาน 10 วินาที ท่านจะกลบัคืนสูห่น้าจอปกติ 

เมื่อท าการเปลีย่นแปลงอณุหภมูิที่ตัง้ปัจจบุนัหรือ preset temperature ให้ท าตามการใช้งานของ “    การเปลีย่นการตัง้ค่าต่างๆ 
(นอกเหนือจาก preset selections)” 



- 17 - 

11.  กำรใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

   กำรเปล่ียนกำรตัง้ค่ำต่ำงๆ 
   (นอกเหนือจาก preset selection) 

1. กดและค้างปุ่ มใดๆ ใน 3 ปุ่ มที ่
    ใช้ควบคมุเป็นเวลาอย่างน้อย 

2. หน้าจอการเลอืกการตัง้ต่างๆ  
    จะปรากฏขึน้ 

การตัง้ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีส้ามารถตัง้ได้จากหน้าจอนี ้

    2 วินาท ี

3. ท าการเลอืกรายการปัจจบุนัของท่าน 
    โดยการขยบั cursor UP หรือ DOWN 
    โดยการกดปุ่ มที่ตรงกับความต้องการ 

4. กดปุ่ ม <ENT> เพื่อสิน้สดุการเลอืก 
    ของท่าน 

* เปล่ียนกำรตัง้ที่เลือกไว้ 
ขึน้อยู่กบัการตัง้ที่เลอืกไว้ การแสดงบนหน้าจอมีความแตกต่าง อย่างไรก็ตามท่านสามารถท าการเปลีย่นเพื่อตัง้โดยท า 
ตามขัน้ตอนการใช้งานข้างบน ภายหลงัจากท าการเปลีย่นเพื่อท าการตัง้ถ้าท่านกดปุ่ ม ENTER อีกครัง้ใน selection 
screen ท่านจะกลบัคืนสูห่น้าปกติ 
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12.  กำรตัง้พำรำมิเตอร์ใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
    กดปุ่ มใดๆ ใน 3 ปุ่ มควบคมุแล้วค้างไว้พร้อมเปิดสวิทซ์เคร่ือง เพื่อแสดงหน้าจอของ parameter setting หวัข้อพารามิเตอร์ 
    ดงัต่อไปนีส้ามารถท าการตัง้ได้ 

* 
** 
*** 
**** 

ส าหรับตลาดอเมริกา 
Auto-ShutOff (Auto Sleep) Time สามารถตัง้ได้เมื่อ Auto-ShutOff (Auto Sleep) ถกูตัง้ไว้ที่ ON 
Vacuum Time ถกูแสดงขึน้เมื่อ Vacuum Mode ถกูตัง้ไว้ที่ “Timer” 
Password ถกูแสดงขึน้เมื่อ Password Lock ถกูตัง้ไว้ที่ “ON” หรือ “Partial” 

 ขัน้ตอนการใช้งานส าหรับการตัง้พารามิเตอร์ 
     ใช้ <  >, <  > และ <ENT> เพื่อตัง้พารามิเตอร์ตามที่ท่านท าในการตัง้ค่าใช้งาน เมื่อท่านเสร็จสิน้การตัง้  กดปุ่ ม <ENT> ใน 
     หน้าจอการตัง้พารามิเตอร์เพือ่กลบัคืนสูห่น้าจอปกติ 

13.  กำรบ ำรุงรักษำ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

การบ ารุงรักษาที่เพียงพอท าให้แฮ็กโกะ FR-701 เคร่ืองถอดบดักรีนีม้ีอายกุารใช้งานท่ีดีได้หลายปี ประสทิธิภาพการถอดบดักรี
ขึน้อยู่กบัอณุหภมูิ การเลอืก nozzle และการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยขอให้ท าตามขัน้ตอนการดแูลตามที่
ก าหนดต่อไปนี ้โดยสภาพของการใช้งานเคร่ือง 

ค ำเตอืน 

สบืเน่ืองจากเคร่ืองมือถอดบดักรีนัน้สามารถมีอณุหภมูิขึน้ได้สงูมากๆ ให้ท างานด้วยความระมดัระวงั ยกเว้นแต่เมื่อท าความ
สะอาด nozzle และไส้ความร้อน ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองทกุครัง้ก่อนเสมอ และถอดสายปลัก๊ก่อนท าการตามขัน้ตอนการบ ารุงรักษา
ใดๆ 
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13.  กำรบ ำรุงรักษำ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

ระหว่างที่ก าลงัดูดถอดบดักรี  gauge จะแสดงสถานะของการดดูดงัแสดงไว้ที่ทาง
ด้านลา่งของหน้าจอ 

ถ้าหาก “CHK” ปรากฏขึน้บนทางขวาของ gauge, ให้ท าการตรวจสอบ nozzle และ
ไส้ความร้อน 

ถ้าหาก nozzle หรือไส้ความร้อนเกิดการอดุตนั ให้ท าความสะอาดหรือเปลีย่นอนัใหม่ 

C. เปลีย่น filter pipe ทัง้อนัด้วย filter pipe 
     ส ารองที่จดัเตรียมไว้ 

B. ดงึ 

A. กดลง 

กำรเปล่ียนไส้กรอง  

การเปลีย่นไส้กรองตามที่แสดงในขัน้ตอน 
A ถงึ C ดงัต่อไปนี ้filter pipe นัน้ร้อนมากๆ ระหว่างการเปลีย่นต้องรอคอย
จนกระทัง่ filter pipe นัน้เย็นตวัลงก่อนจงึท าการเปลีย่นหรือท าความสะอาด 
เราขอแนะน าให้ส ารอง filter pipe พร้อมไส้กรองอนัใหม่ไว้ในมอืและการถอด
เปลีย่นติดตัง้ filter pipe ใหม่ด้วยอนัส ารองนี ้

กำรบ ำรุงรักษำ nozzle  

ข้อควรระวัง 

เคร่ืองมือถอดบดักรีอาจจะมีความร้อนสดุๆ ระหว่างการบ ารุงรักษา ขอให้ท าอย่างระมดัระวงั 

1. กำรตรวจสอบและท ำควำมสะอำด nozzle 

   ให้เปิดสวิทซ์เคร่ือง ON แล้วปลอ่ยให้ nozzle ร้อนขึน้ 

ข้อควรระวัง 
Cleaning pin จะไม่สามารถแยงทะล ุnozzle ได้จนกว่าเนือ้ลวดบดักรีใน 
nozzle จะหลอมเหลวหมด 

   ท าความสะอาดของ nozzle ด้วย nozzle cleaning pin 

   ถ้าหาก cleaning pin ไม่สามารถแยงผ่านรูของ nozzle ให้ใช้ cleaning 
   Drill 

   ตรวจสอบสภาพผิวชบุบน nozzle tip 

ข้อควรระวัง 
ถ้าหาก cleaning drill ถกูฝืนอดัเข้าไปใน nozzle ดอกสว่านอาจหกัหรือเสยี 
หาย โปรดใช้ cleaning pin ที่มีขนาดเหมาะสมหรือที่มีขนาดเท่ากบัเส้นผ่า 
ศนูย์กลางของ nozzle 

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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13.  กำรบ ำรุงรักษำ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

   ถ้าหาก nozzle ยงัคงอยู่ในสภาพที่ดี ให้เคลอืบลวดบดักรีที่ใหม่สดบน nozzle tip เพื่อป้องกนัไม่ให้บริเวณผิวชบุเกิด 
   อ็อกซิเดชัน่ขึน้ 

ข้อควรระวัง 

ดงันัน้ ถ้าหากประสทิธิภาพการถอดบดักรีได้ลดลงและชิน้สว่นอื่นทัง้หมดยังมีสภาพที่ใช้งานได้แสดงว่า nozzle อาจเกิด
ความสกึขรุขระขึน้ และควรท าการเปลีย่นมนั 
รูข้างในและผิดหน้าของ nozzle ถกูชบุด้วยสารอลัลอยด์พิเศษ สารอลัลอยด์นีจ้ะถกูกดักร่อนโดยอณุหภมูิที่สงูของลวดบดักรี 
จากนัน้ nozzle จะไม่สามารถรักษาอณุหภมูิที่เหมาะสมไว้ได้ 

รูที่สึกหรอจำกกำรกัดกร่อน 

   ตรวจเช็คด้วยสายตาถ้าหากว่า nozzle เกิดสกึหรอ 

* ถ้าหากพบว่า cleaning pin กบั cleaning drill ไมส่ามารถแยงทะลรูุของ nozzle ให้เปลีย่น 
  nozzle เป็นอนัใหม่ 
* ถ้าหากพบว่าผิวชบุบน nozzle tip เกิดสกึหรอขึน้ ให้เปลีย่น nozzle เป็นอนัใหม่ 
* ถ้าหากพบว่าภายในรูของ nozzle เกิดสกึขรุขระ ให้เปลีย่น nozzle เป็นอนัใหม่ 

2. กำรถอดส่วนประกอบไส้ควำมร้อน (heating element) 

ข้อควรระวัง 
ไส้ความร้อนนัน้มีความร้อนสงูมากๆ ระหว่างการใช้งาน 

4. กำรเปล่ียนไส้กรอง (filters) 

    เมื่อ filter pipe เย็นตวัลงจนสมัผสัได้  ดนั release knob ที่อยู่ด้านหลงัของด้ามปืนลงเพื่อถอด filter pipe 

ข้อควรระวัง 
Filter pipe นัน้ร้อนมากๆ 

    ที่ให้มำ 

    ปิดสวิทซ์เคร่ืองภายหลงัเสร็จจากการท าความสะอาด 

ข้อควรระวัง 
 ต้องแน่ใจว่าลวดบดักรีภายในรูของไส้ความร้อนได้หลอมเหลวแล้วก่อนการท าความสะอาดรู 
 ถ้าหากไม่สามารถแยง cleaning pin ผ่านทะลรูุไส้ความร้อนได้ ให้เปลีย่นไส้ความร้อนเสยี 

ให้ก าจดัอ็อกซิเดชัน่ทัง้หมดจากรูในของไส้ความร้อนจน 
กระทัง่ cleaning pin สามารถแยงผ่านทะลรูุได้ตลอด 

Element cover assembly ถกูจบั 
ยึดเข้ากบัเคร่ืองมือท่ีใช้ถอด 
เปล่ียน nozzle โดยการกดชิน้ 
สว่นนีจ้ากทัง้สองด้าน (Nozzle 
ไมไ่ด้ถกูจบัยึดเข้ากบัเคร่ืองมือท่ีใช้ 
ถอดเปล่ียน ขอให้ระมดัระวงัเม่ือท าการถอดมนัเอง) 

    ปิดสวิทซ์เคร่ือง 

    ถอด element cover assembly และ nozzle ด้วยประแจที่ให้มา 

3. ท ำควำมสะอำดรูภำยในไส้ควำมร้อนด้วย cleaning pin 



 ไม่มีอะไรเกิดขึน้เม่ือเปิด 
    สวิทซ์เคร่ืองขึน้ 
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13.  กำรบ ำรุงรักษำ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

5. กำรเปล่ียนไส้กรองของเคร่ือง 

    ถ้าไส้กรองก าลงัแสดงถึงสภาพของรอยด่างเปือ้นจากฟลกัหรือแข็งตวั 
    ให้จดัการเปลีย่นให้ติดตัง้ไส้กรองตามที่แสดงไว้ทางขวามือ 

    ตรวจสอบซีล (front holder และ filter holder) ที่แต่ละด้านของ filter pipe การเปลีย่น : แข็งตวั และ/หรือ แตกร้าว 
    ให้ตรวจสอบ Pre-filter : ก าจดัเศษลวดบดักรีที่เกาะติดอยู่ที่ดกัเก็บเศษ 
    ให้ตรวจสอบ ceramic paper filter (L) การเปลี่ยน : Ceramic paper filter มีสภาพที่แข็งตวัจากฟลกักบัลวดบดักรี 
    การเปลีย่น : Ceramic paper filter (L) ก าลงัแสดงถงึสภาพที่มีรอยเปือ้นจากฟลกัและแข็งตวัหรือติดไปด้วยเศษลวดบดักรี 

14.  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

ค ำเตอืน 

ก่อนท าการตรวจเช็คภายในเคร่ืองแฮ็กโกะ FR-701 หรือท าการเปลีย่นชิน้สว่น ต้องแน่ใจว่าได้ถอดสายปลัก๊แล้ว 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  สายไฟเคร่ืองและ/หรือสายปลัก๊ได้เชื่อมต่อหรือไม่ ? 
:  ท าการเชื่อมต่อ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม่ ? 
:  ค้นหาว่าท าไม่ฟิวส์ขาดและก าจดัสาเหตนุัน้ จากนัน้ท าการเปลีย่น 
   ฟิวส์อนัใหม่ 
   a) วงจรภายในของหวัแร้งเกิดลดัวงจรหรือไม่ ? 
   b) Grounding spring สมัผสักบัไส้ความร้อนหรือไม ่? 
   c) สายไส้ความร้อนเกิดบดิเกลยีวและเกิดลดัวงจรหรือไม่ ? 
   ลองเปลีย่นฟิวส์ถงึแม้ว่าไม่สามารถค้นหาสาเหตไุด้ 
   ถ้าหากฟิวส์ยงัคงขาด ให้ส่งเคร่ืองกลบัเพื่อซ่อม 

 หลอดไฟตดิสว่ำงขึน้แต่ปลำย 
    ไม่ร้อนขึน้ (หวัแร้งบัดกรี) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Cord assembly ขาดหรือไม่ ? ไส้ความร้อน/เซนเซอร์ขาดหรือไม ่? 
:  ถ้าหาก cord assembly ขาด ให้เปลีย่นแฮ็กโกะ FX-8801 
   ถ้าหากไส้ความร้อน/เซนเซอร์ขาด ให้เปลีย่นไส้ความร้อน 

 ข้อควำมไส้ควำมร้อนบกพร่อง 
              ถูกแสดงขึน้ 
    (หวัแร้งบัดกรี) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ไส้ความร้อนขาดหรือไม่ ? 
:  ถ้าหากไส้ความร้อนขาด ให้เปลีย่นไส้ความร้อน 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ค่าตัง้ของพิกดัความเพื่อการเตือนอณุภมูิด้านต ่าตัง้ไว้ต ่าเกิน 
   หรือไม่ ? 
:  เพิ่มค่าที่ตัง้ 
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14.  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

หมำยเหตุ : 
เมื่อมีความต้องการที่สง่ซ่อม โปรดสง่ด้ามกบัตวัเคร่ืองทัง้คู่ไปยงัตวัแทนขาย 

 ปลำยร้อนขึน้เป็นพกัๆ 
    (หวัแร้งบัดกรี) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Cord assembly ขาดหรือไม่ ? 
:  ถ้าหาก cord assembly ขาด ให้เปลีย่นแฮ็กโกะ FX-8801 

 ลวดบัดกรีไม่เกำะตดิปลำย 
    หรือ nozzle 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  อณุหภมูิปลายหรือ nozzle สงูเกินไปหรือไม่ ? 
:  ตัง้อณุหภมูิให้เหมาะสม 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายถกูคลมุด้วยอ็อกไซด์สดี าหรือไม่ ? 
:  ก าจดัอ็อกไซด์สดี า (โปรดด ู“การบ ารุงรักษาปลาย”) 

 อุณหภมิูปลำยหรือ nozzle 
    ต ่ำเกินไป 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายหรือ nozzle ถกูคลมุด้วยอ็อกไซด์สดี าหรือไม่ ? 
:  ก าจดัอ็อกไซด์สดี า (โปรดด ู“การบ ารุงรักษาปลาย”) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  อณุหภมูิหวัแร้งปรับแต่งถกูต้องหรือไม่ ? 
:  ด าเนินการปรับแต่ง 

 ไม่สำมำรถดงึปลำยออกได้ 
    (หวัแร้งบัดกรี) 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ปลายถกูจบัยดึแน่นหรือไม่ ?  ปลายพองบวมเพราะเสือ่มสภาพ 

:  เปลีย่นปลายและไส้ความร้อน 
   หรือไม ่? 

 ปลำยหรือ nozzle ไม่สำมำรถ 
    คงค่ำอุณหภมิูที่ต้องกำร 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  อณุหภมูิหวัแร้งปรับแต่งถกูต้องหรือไม่ ? 
:  ด าเนินการปรับแต่ง 

 ป๊ัมไม่ท ำงำน 
    (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  สายไฟเคร่ืองหรือสายปลัก๊ไม่ได้เชื่อมต่อหรือไม่ ? 
:  ท าการเชื่อมต่อให้แน่น 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลอกไส้ความร้อนหรือ nozzle เกิดการอดุตนัหรือไม ่? 
:  ท าความสะอาดมนั 

 ไม่สำมำรถดูดเศษบัดกรีได้ 
    (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Filter pipe เต็มไปด้วยเศษบดักรีหรือไม่ ? 
:  ท าความสะอาดมนั 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Ceramic paper filter (L) จบัตวัแข็งหรือไม่ ? 
:  เปลีย่นอนัใหม่ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  สญูญากาศร่ัวหรือไม่ ? 
:  ตรวจเช็ครอยต่อต่างๆ และซีลของ filter pipe แล้วเปลีย่นสว่นท่ี 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลอกไส้ความร้อนหรือ nozzle อดุตนัหรือไม่ ? 
:  ท าความสะอาดมนั 

   สกึหรอ 

 อุณหภมิู nozzle ไม่ร้อนขึน้ ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Desoldering gun cord assembly เชื่อมต่อถกูต้องหรือไม ่? 
:  เชื่อมต่อให้แน่น 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ไส้ความร้อนเสยีหายหรือไม่ ? 
:  เปลีย่นอนัใหม่ 


