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คู่มือกำรใช้งำน 

ทางบริษัทฯ  ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้ตดัสนิใจซือ้อปุกรณ์ “แฮ็กโกะ FR-810B SMD Rework Station” 
อุปกรณ์นีมี้ลกัษณะเดน่ตรงการควบคมุอุณหภมิูของลมร้อน และการแสดงผลด้วยระบบดิจิตอล 
โปรดอ่านคูมื่อฉบบันีก้่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FR-810B นี ้ พร้อมกบัจดัเก็บคูมื่อนีใ้ห้อยูใ่นท่ีสะดวกตอ่การ
ค้นหาเพื่อการอ้างอิง 

Instruction Manual 

SMD Rework Station 
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1.  รำยกำรชิน้ส่วนในหน่ึงกล่องและช่ือชิน้ส่วน 
โปรดตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมด
ดงัขา้งล่างน้ีไดบ้รรจุไวใ้นกล่อง 



2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 
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        ข้อควรระวัง 

อปุกรณ์นีมี้รูปลกัษณ์ท่ีเดน่จากชิน้สว่นพลาสตกิท่ีน าไฟฟ้าสถิตและการตอ่สายลงดนิของด้ามจบั  และตวัเคร่ืองตาม 
มาตรการเพ่ือป้องกนัอปุกรณ์ท่ีจะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต   ต้องแน่ใจวา่ได้ปฏิบตัติามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้ : 
1.  ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสตกิอ่ืนๆ ไมใ่ช่ฉนวน   ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน า   ดงันัน้เม่ือจะท าการเปล่ียนชิน้สว่น หรือ 
     ท าการซ่อมแซม  ให้ปฏิบตัด้ิวยความระมดัระวงัอย่างเพียงพอท่ีจะไมแ่ตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้า  หรือท าให้วตัถท่ีุเป็น  
     ฉนวนเสียหาย 
2.  ต้องแน่ใจวา่ตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดนิแล้วขณะท่ีใช้งานอยู่ 

* ปริมาตรกระแสลมเป็นอตัราท่ีเป่าตวัเปลา่ การวดัขณะใช้   
   nozzle ท่ีมีขนาดแตกตา่ง อาจลดปริมาตรกระแสลมสงูสดุ 
   ลง 

* อปุกรณ์นีป้้องกนัการคลายประจไุฟฟ้าสถิต 
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจเปล่ียนแปลงโดยไมต้่อง 
   แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

Pad ดดูจบัชิน้งาน 

(ไมไ่ด้ให้มา) 

เซนเซอร์นีต้รวจจบั 
อณุหภมูขิองลมร้อน 

Pad นีถ้กูตดิไว้บนปลาย 
ของ vacuum pipe 

การเคล่ือนท่ีของ vacuum pipe สามารถตรวจสอบจากตรงนี ้

ลกูบดิควบคมุความยาวของ Vacuum pipe 
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3.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 

ค าเตือน  และข้อควรระวงัถกูจดัวางไว้ ณ จดุวกิฤตในคู่มือการใช้งานฉบบันี ้ เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้งานเอาใจใส่รายการตา่งๆ ท่ีมีนยัส าคัญ  
โดยก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้: 

ค าเตือน  : ข้อผดิพลาดท่ีสอดคล้องกบัค าเตือนอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวติ 

ข้อควรระวงั  : ข้อผดิพลาดท่ีสอดคล้องกบัข้อควรระวงัอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บแก่ผู้ใช้งานหรือความเสียหายกบัอปุกรณ์ท่ี 
  เก่ียวข้อง ดงัสองตวัอย่างท่ีแสดงข้างลา่งนี  ้

ค ำเตือน 

เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีเกิดกบัตวัเคร่ือง  ห้ามปิดสวติช์เคร่ืองจนกวา่ป๊ัมจะหยดุท างานโดยอตัโนมตัเิม่ือเคร่ืองเย็นตวัลงภายหลงั
จากท่ีข้อความ              แสดงขึน้ 

เม่ือเปิดสวทิซ์เคร่ือง อณุหภมูขิองลมร้อนกบั nozzle จะมีความร้อนมากสดุๆ ท าให้มีอณุหภมูขิึน้สงูสดุถึง 600ºC (1120ºF) ต้องแน่ใจถึง
หวัข้อตอ่ไปนีเ้พ่ือหลีกเล่ียงการถกูไฟลวกหรือไหม้เท่าท่ีเป็นไปได้ 
 ห้ามเป่าลมร้อนเข้าหาตวับคุคลโดยตรงหรือสมัผสักบัชิน้สว่นโลหะท่ีอยู่ใกล้ nozzle 
 ห้ามน า nozzle เข้าใกล้หรือสมัผสักบัวตัถท่ีุสามารถตดิไฟ 
 แจ้งบคุคลอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีวา่เคร่ืองนีน้ัน้ร้อน และไมค่วรสมัผสัถกู 
 ปิดสวทิซ์เคร่ืองและปลอ่ยให้เคร่ืองเย็นตวัลงเม่ือท าการเปล่ียนชิน้สว่นหรือท าการจดัเก็บ FR-810B 
 เคร่ืองนีเ้หมาะส าหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะช่างเท่านัน้ 
 เคร่ืองนีส้ามารถใช้งานได้โดยเดก็ท่ีมีอายตุัง้แต ่8 ปีขึน้ไป รวมถึงบคุคลท่ีมีร่างกายไมป่กตหิรือมีอาการทางประสาทหรือมีความเส่ือม

หรือขาดประสบการณ์และความรู้ถ้าหากเขาได้รับการดแูลหรือแนะน าการใช้งานเก่ียวกับเคร่ืองนีใ้นทางท่ีปลอดภยัและเข้าใจถึง
อนัตรายตา่งๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

 เดก็ๆ ไมค่วรเลน่กบัเคร่ืองนี ้
 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาต้องไมก่ระท าโดยเดก็ซึ่งปราศจากการดแูล 

ข้อควรระวัง 

 ปิดสวทิซ์เคร่ืองเม่ือไม่ใช้งานหรือปลอ่ยเคร่ืองทิง้ไว้โดยไมใ่ส่ใจ 
 ห้ามแคะ handpiece กบัพืน้ท่ีแขง็หรือวตัถอ่ืุนๆ ท่ีท าให้เกิดการกระเทือนอย่างรุนแรง 
 ต้องแน่ใจวา่เคร่ืองได้ตอ่สายดนิแล้ว โดยต้องตอ่สายไฟเคร่ืองเข้ากบัเต้ารับท่ีลงดนิเสมอ 
 ห้ามท าการดดัแปลงเคร่ือง 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเท่านัน้ 
 อย่ายอมให้เคร่ืองแฮ็กโกะ FR-810B เกิดเปียก หรือใช้เคร่ืองด้วยมือท่ีเปียก 
 ถอดสายไฟเคร่ืองโดยการจบัท่ีตวัปลัก๊ไม่ใช่ท่ีสายไฟ 
 ต้องแน่ใจวา่บริเวณท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี 

เพื่อป้องกนัอบุติัเหต ุและความเสยีหายท่ีเกิดกบัแฮ็กโกะ FR-810B  ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏิบติัตามดงัข้อตอ่ไปนี ้: 

หมายเหต ุ : หมายเหต ุระบุขัน้ตอนหรือจดุท่ีส าคญัเพ่ือให้ปฏิบตัิตามท่ีอธิบายไว้ 
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4.  กำรติดตัง้แรกเร่ิม 

กำรควบคุมและกำรแสดงผล จอด้านหน้าของแฮ็กโกะ FR-810B ประกอบด้วยปุ่ มใช้งาน  5  ปุ่ ม 

- ใช้ปุ่ มนีเ้พ่ือเปิดหรือปิดเคร่ือง 
 การกดปุ่ มนีเ้ม่ือ force cool down bypass สามารถท างานได้ จะท า
ให้กระแสลมหยดุลงและสิน้สดุกระบวนการท าความเย็น 

- ใช้ปุ่ มนีส้ ำหรับกำรเปล่ียนคำ่ 
 การกดปุ่ มนีเ้ม่ือต้องใช้ Preset Mode จะท าให้หน้าจอของ preset 

selection screen แสดงขึน้ 

- ใช้ปุ่ มนีส้ ำหรับกำรเปล่ียนคำ่ 
 กดปุ่ มนีค้้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 วนิาที เพ่ือเข้าสู ่Offset Mode 

- ใช้ปุ่ มนีส้ ำหรับสิน้สดุกำรป้อนคำ่และกำรตรวจเช็คกำรตัง้คำ่ 
 กดปุ่ มนีค้้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 วนิาทีเพ่ือแสดงหน้าจอของ 

temp/timer screen 

- ใช้ปุ่ มนีเ้พ่ือตัง้แรงลม 
- เม่ือต้องกำรตัง้แรงลม ท่ำนอำจจะกดปุ่ ม       หรือ       เพ่ือสิน้สดุกำรตัง้  
  คา่แรงลมของท่าน 

ตดิตัง้ handpiece holder 

A. กำรประกอบ Station 

1. หมนุและคลายลกูบดิท่ีลอ็ค handpiece holder 
2. เล่ือน handpiece holder ไปตามร่องบน station ตามทิศทางของลกูศร หมนุลกูบดิเพ่ือ  
    ลอ็ค handpiece holder ให้เข้าท่ี 

*Handpiece holder สามารถถกูตดิตัง้ไว้ข้างใดข้างหนึ่งของ station โดยการ
ถอดแผน่ยึด handpiece holder ออกแล้วท าการตดิตัง้มนัในด้านตรงข้ามของ 
handpiece holder 

B. Handpiece 

ข้อควรระวัง 

Nozzle กบั Pad จะร้อนท่ีอณุหภมูสิงู  ท าให้เย็นลงก่อนท าการเปล่ียน 

หมำยเหตุ : 
Handpiece สามารถใช้งานกับ vacuum pipe control knob (L) ท่ีให้มา 
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กำรใช้ vacuum function operative nozzle 

1. กำรตดิตัง้ nozzle 
    a.  ยืด vacuum pipe โดยใช้ vacuum pipe control knob 
    b.  ร้อย vacuum pipe ทะลผุา่นรู nozzle แล้วตดิตัง้ nozzle 

4.  กำรติดตัง้แรกเร่ิม 

        ข้อควรระวัง 

 Vacuum pipe 
   ห้ามใช้แรงมากเกิน เม่ือไมใ่ช้ nozzle ให้ถอยร่น vacuum pipe ให้สัน้ท่ีสดุ 

2. กำรตดิตัง้ pad 
    a.  การตดิตัง้ pad 
    b.  ปรับแตง่ pad ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
          ปรับแตง่ vacuum pipe เพ่ือให้ pipe และ pad ย่ืนออกมาเลก็น้อยเท่าท่ีเป็นไปได้ 

        ข้อควรระวัง 

 Pad 
   Pad ไมส่ามารถใช้งานได้ตลอด เม่ือมนัเร่ิมเส่ือมให้ท าการเปล่ียน สืบเน่ืองจากสมัผสักบัอณุหภมูสิงู เป็นสาเหตใุห้เส่ือมสภาพ
เร็วขึน้  แฮ็กโกะขอแนะน าให้ท าให้มนัเย็นตวัลงหลงัใช้งาน 

กำรใช้ vacuum function inoperative nozzle {N51-01(G), N51-05(G)} 

a.  ถอยร่น vacuum pipe ให้สัน้ท่ีสดุ โดยใช้ vacuum pipe control knob 

        ข้อควรระวัง 

Nozzle แบบใหม ่N51-01/N51-05 มี pipe guard อยู่ภายใน 
nozzles เหลา่นีไ้มส่ามารถตดิเข้ากบัแฮ็กโกะ FR-801B เม่ือ 
vacuum pipe ถกูยืดออกอยู่ อย่าได้ฝืนใสโ่ดยใช้แรงมากเกิน 

b.  ขนัสกรูจบัยึด nozzle ให้แน่น 

        ข้อควรระวัง 

Nozzle ท่ีไมมี่ตวัอกัษร “G” บนตวั  nozzles เหลา่นีไ้ม่มีช่องวา่งท่ีให้ลม
ร้อนเป่าออกได้ การใช้มนักบัแฮ็กโกะ FR-810B อาจเป็นผลให้เกิด
อนัตราย 

หมำยเหตุ : 
ตวัอกัษร “G” ถกูพมิพ์ไว้บนตวั 
nozzle พร้อม pipe guard 



           ข้อควรระวัง 
เม่ือไมใ่ช้งาน ให้จดัวาง handpiece ไว้บน holder 
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4.  กำรติดตัง้แรกเร่ิม 

C.  กำรเช่ือมต่อสำยไฟและกำรเปิดเคร่ืองท ำงำน 

1. เสียบ power cord เข้าในเต้ารับท่ีอยู่ทางด้านหลงัของ station 
 

2. จดัวาง handpiece ไว้บน holder 
 

3. เสียบปลัก๊ปลายอีกด้านหนึ่งของ power cord เข้าในเต้ารับ 
    ผนงัท่ีตอ่สายดนิ 
 

4. เปิดสวทิซ์เคร่ือง            ข้อควรระวัง 
ผลติภณัฑ์นีป้้องกนัการคายประจขุองไฟฟ้าสถิต ต้องแน่ใจวา่
เคร่ืองได้ตอ่สายดนิแล้ว 

ขอบของ handpiece ต้อง
วางพกับนพืน้ท่ีวงกลมดงั
แสดงในรูป 

กำรใช้ nozzle แบบเก่ำท ำได้อย่ำงไร 
วางแนว projection part เพ่ือตดิตัง้ nozzle แบบเก้าเข้ากบั heater pipe 

           ข้อควรระวัง 
 Vacuum function inoperative nozzles (แบบเก่ำ) 

A1124B, A1130, A1131, A1132, A1133, A1134, A1142B, A1183, A1190, A1191, A1192, A1325 
Nozzle เหลา่นีไ้ม่สามารถตดิตัง้เข้ากบัแฮ็กโกะ FR-810B เม่ือ vacuum pipe ถกูยืดออกอยู่ อย่าได้ฝืนใสโ่ดยใช้แรงมากเกิน 
A1124, A1142 
อย่าได้ใช้ nozzles เหลา่นีก้ับแฮ็กโกะ FR-810B  nozzles เหลา่นีไ้มมี่ช่องวา่งท่ีให้ลมร้อนเป่าออกได้ การใช้มนักบัแฮ็กโกะ FR-

810B อาจเป็นผลให้เกิดอนัตราย 

มีสว่นนนู 2 ปุ่ มท่ีตา่งความสงูให้วางแนว
ของ nozzle screwing position ตรงกบั 
projection part ปุ่ มท่ีสงูกวา่บน pipe 

เม่ือมีการใช้ QFP nozzle ให้ถอดสกรู
ภายใน (M3 x 5) ออกจาก nozzle 

        ข้อควรระวัง 

เม่ือตดิตัง้ผดิทิศทางจะไมส่ามารถใส ่nozzle ได้เข้า
สดุและสามารถเป็นเหตใุห้ลมร่ัว 
ต้องแน่ใจวา่ได้ติดตัง้ nozzle ในทิศทางท่ีถกูต้อง 



5.  กำรใช้งำน 
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แรงลมที่เป่ำ 

1. เร่ิมท างาน 
    กดปุ่ ม “S” บน handpiece หรือปุ่ ม           บน station เพ่ือเร่ิมการเป่าลม  ลมร้อนถกูเป่าออกจากปลายท่อของ nozzle อณุหภมู ิ
    ของลมร้อนถกูควบคมุตามการตัง้อณุหภมู ิ

2. หยดุท างาน 
    กดปุ่ ม “S” หรือปุ่ ม           อีกครัง้ กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัไส้ความร้อนถกูปิดลงและการท าความเย็นได้เร่ิมต้นขึน้ เม่ืออณุหภมูิ
ลดลงถึง 100ºC (200ºF) หรือภายหลงัจาก1.5 นาทีของการท าความเย็น กระแสลมท่ีเป่าก็จะหยดุลงโดยอตัโนมตั ิจอจะแสดง
ข้อความ             ขึน้เพ่ือเป็นการแจ้งวา่ station พร้อมท่ีจะเร่ิมต้นท างานอีกครัง้ 

           ค ำเตือน 
ห้ามหยดุลมร้อนท่ีเป่าโดยการปิดสวทิซ์เคร่ือง 
ถ้าสวทิซ์เคร่ืองถกูปิดลงภายหลงัการใช้ จะไม่มีการท าความเย็น เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีเกิดกบัเคร่ือง ห้ามปิดสวทิซ์เคร่ือง
จนกวา่ข้อความ             ถกูแสดงขึน้บนจอ 

หมำยเหตุ : 
ภายหลงัจากการยอมรับคา่ส าหรับตวัเลขทกุตวัส าหรับอณุหภมู ิท่านจะมีทางเลือกเพ่ือตัง้เวลาโดยเร่ิมต้นจากตวัเลขหลกัร้อย 

กำรตัง้แรงลม 
การกดปุ่ ม AIR บน station ท าให้ LED ของ AIR ท่ีแสดงเร่ิมกระพริบและยอมให้ท่านท าการเปล่ียนแรงลม ช่วงการตัง้แรงลม 
คือ 1 ถึง 9 
ปริมาณลมจริงๆ อาจมีผลกระทบจากขนาดและรูปร่างของ nozzle(s) ท่ีใช้งาน 

ตัวอย่ำง : การเปล่ียนการตัง้แรงลมจาก 5 เป็น 7 

กดปุ่ ม กดปุ่ ม กดปุ่ ม 
2 ครัง้ หรือปุ่ ม 

เสร็จสิน้ 

กำรตัง้/กำรเปล่ียนอุณหภมูิและตัง้เวลำ 

คา่ท่ีตัง้จากโรงงาน : “อณุหภมู ิ300ºC” “ตััง้เวลา - - - (ไมมี่การตัง้)” 

ตัวอย่ำง : เม่ืออณุหภมูท่ีิตัง้คือ 300ºC และการตัง้เวลาคือ - - - 

1. กำรตัง้อุณหภูมิ (จำก 300ºC เป็น 450ºC) 

กดปุ่ ม      และค้างไว้ 
มากกวา่ 1 วนิาที 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม 

กดปุ่ ม กดปุ่ ม กำรตัง้ตัว
จับเวลำ 

กดปุ่ ม      หรือ 
5 ครัง้ 
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5.  กำรใช้งำน 

2. กำรตัง้เวลำ (จำก - - - เป็น 130 วนิำท)ี 

กดปุ่ ม       2 ครัง้ กดปุ่ ม กดปุ่ ม       3 ครัง้ 

กดปุ่ ม กดปุ่ ม ค่ำที่ตัง้แต่ละค่ำถูกแสดงขึน้เป็น
เวลำ 1 วินำทีเมื่อกำรเปล่ียน
สิน้สุดลง 

* เม่ือท่ำนต้องกำรออกจำกกำรตัง้เวลำ “- - -” 

เสร็จสิน้ 
กดปุ่ ม      1 ครัง้ 

Vacuum Function 
กดปุ่ ม V (Vacuum) บนด้าม ป๊ัมดดูเร่ิมท างาน 
และชิน้สว่นถกูจบัโดยการดดู 

* Timer function 
ในเคร่ืองนี ้ การตัง้เวลายอมให้ท่านท าการควบคมุเวลาระหวา่งท่ีลมร้อนเป่าออกไป  ไมว่า่โหมดใดโหมดหนึ่งในสองโหมดถกูเลือก
โดยการตัง้พารามเิตอร์ : Open Timing จะถกูเร่ิมนบัตัง้แตจ่ากเวลาท่ีอณุหภมูถิึงจดุท่ีอณุหภมูติัง้ไว้และ Close Timing จะถกูเร่ิม
นบัตัง้แตเ่ร่ิมท างาน 
ช่วงเวลาของการตัง้เวลาคือ 001 ถึง 999 วนิาที (เม่ือไม่ใช้ timer function ให้เลือก “- - -” เม่ือตัง้เวลาเป็น “000” ก็จะไมท่ างาน) 

Preset mode 
นอกจากขัน้ตอนการท างานท่ีได้อธิบายดงัข้างบน  แฮ็กโกะ FR-810B ได้รวมเอา preset mode ท่ียอมให้มีการเลือกอณุหภมู ิเวลา
และแรงลมท่ีเป่าจากทางเลือกท่ีท่านก าหนด (สามารถโปรแกรมได้ถึง 5 อณุหภมู ิ/ เวลา / แรงลมท่ีเป่า) ให้เข้าสู ่parameter setting 
เพ่ือเปล่ียนโหมด (โปรดอ้างอิงถึง [ 6 ตัง้พารามเิตอร์]) 

Preset settings แรกเร่ิม : 

หมายเลขแรกเร่ิมของ active presets ถกูตัง้ไว้ท่ีเลข 5 จากโรงงาน 
Preset ท่ีถกูเลือกตัง้ไว้ท่ี             จากโรงงาน 
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5.  กำรใช้งำน 

ตัวอย่ำง : การเปล่ียนการเลือก preset จาก preset หมายเลข 3 เป็นหมายเลข 1 

กำรควบคุมจะเร่ิมต้นกับกำรตัง้ preset อันใหม่ 

ขัน้ตอนส าหรับการท าการเปล่ียน preset อณุหภมู,ิ ตัง้เวลา และแรงลม เป็นวธีิเดียวกนักบั “การตัง้/การเปล่ียนอณุหภมูแิละตัง้
เวลา” กบั “การตัง้ของแรงลม” 

ข้อจ ำกัดของกำรเปล่ียนกำรตัง้ (Password function) 
มนัเป็นไปได้ท่ีจะจ ากดัการเปล่ียนการตัง้เฉพาะให้กบัแตล่ะเคร่ือง 
มีสามทางเลือกส าหรับการตัง้ password 
ป้อน parameter setting เพ่ือเปล่ียน mode (โปรดอ้างอิงถึง [ 6 การตัง้พารามเิตอร์]) 

Switch to the parameter setting mode 

Switch to the temperature setting mode 

Switch to the preset selection mode 

Make Temp/Time adjustments 

Make airflow adjustments 

0 : Open 1 : Partial 2 : Restricted 

ทา่นสามารถท าการเปลีย่นโดยไม่ตอ้งใส ่password 

ทา่นสามารถเลอืกว่าตอ้งใส ่password หรอืไม่กอ่นท าการเปลีย่น 

Password เป็นสิง่ทีต่อ้งการกอ่นท าการเปลีย่น 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม        2 ครัง้ 

*Preset selection screen 

กดปุ่ ม 

ให้เลือกและป้อนตวัอกัษร 3 ตวั ส าหรับตัง้ password จาก 6 ตวัทางขวามือ ตวัอกัษรส าหรับตัง้ 

ตัวอย่ำง : ขัน้ตอนส าหรับการเปล่ียนอณุหภมูท่ีิตัง้เม่ือเคร่ืองถกูจ ากดัสทิธ์ิโดย password (Password คือ AbC”) 

กดปุ่ ม      ค้างไว้ 
มากกวา่ 1 วนิาที 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม 

กดปุ่ ม       2 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       3 ครัง้ 

กดปุ่ ม            ข้อควรระวัง 
 ถ้าท่านป้อน password ไมถ่กูต้อง หน้าจอจะแสดง 3 ขีด ส าหรับให้ท่านท าการ
ป้อน password ใหม่ 

 ถ้าท่านป้อน password ไมถ่กูต้องซ า้ซ้อน หน้าจอจะกลบัสูห่น้าจอก่อนหน้านี  ้

password 
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Offset mode {กำรตัง้เป็นไปได้ภำยในช่วงระยะของ ±50ºC (90ºF)} 

5.  กำรใช้งำน 

เคร่ืองจะขยบัไปสูห่น้าจอการเปล่ียนการตัง้ส าหรับแตล่ะโหมดภายหลงัการป้อน password  โปรดเปล่ียนการตัง้ส าหรับแตล่ะโหมด
เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกลา่วถึงในคู่มือนี ้

           ข้อควรระวัง 
ถ้าคา่รวมของคา่ท่ีตัง้กบัค่า offset เกินกวา่ 600ºC  สว่นท่ีเกินในคา่ offset จะไมมี่ตอ่การท างาน 

ตัวอย่ำง : การเปล่ียนการตัง้ offset จาก 0ºC เป็น –30ºC 

กดปุ่ ม       ค้างไว้ 
มากกวา่ 1 วนิาที 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม 

กดปุ่ ม       3 ครัง้ กดปุ่ ม กดปุ่ ม 

ค่ำที่ตัง้แต่ละค่ำถูกแสดงขึน้เป็นเวลำ 2 วินำที ส ำหรับแต่ค่ำละค่ำที่เปล่ียนสิน้สุดลง 

ฟังก์ช่ันหลักตัวอื่นๆ 

Chain Presets function 
ในเคร่ืองนี ้เม่ือท่านเข้าสู ่“Preset mode” และ “Chain Preset function” 
ในการตัง้พารามิเตอร์และตัง้เวลาส าหรับ preset แตล่ะรายการ presets ท่ีมีให้มีช่ือเรียกเป็น “P-1” ถึง “P-5” โดยอนญุาตให้ท่าน
จ าลอง rework profile ได้ถึง 5 ระดบั 

Preset ท่ีถกูตัง้เป็น “000” ใน timer setting จะถกูข้ามไปและ preset ตวัตอ่ไปจะท างานตอ่โดยอตัโนมตัิ 

Auto sleep function 
เม่ือ handpiece ถกูวางไว้ในท่ีวางด้าม  automatic sleep function จะเร่ิมท างาน (โดยการตัง้คา่) การกดปุ่ ม START/STOP (HOT 
AIR) ในขัน้ตอนนีจ้ะไมท่ าให้เคร่ืองท างาน  ถ้า handpiece ถกูวางไว้ในท่ีวางด้ามขณะท่ีมนัก าลงัเป่าลมร้อน การเร่ิมของการท า
ความเย็นอตัโนมตัจิะถกูบงัคบัก่อนท่ีจะหยดุการใช้งาน 

           ข้อควรระวัง 
เม่ือท าการตดิตัง้ station อย่าได้วางวตัถท่ีุติดไฟไว้ด้านหลงัทางออกของ handpiece ถ้า handpiece ถกูวางใน holder ขณะท่ีลม
ร้อนยงัเป่าอยู่ อบุตัเิหตรุ้ายแรงดงัเช่น ไฟไหม้ อาจเกิดขึน้โดยลมร้อน 

Auto shutoff function 
Auto shutoff function ท างานเม่ือเคร่ืองอยู่นิ่งเฉย เป็นเวลา 30 นาที และมนัจะอตัโนมตัเิข้าสู่สถานะประหยัดพลงังาน 
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5.  กำรใช้งำน 

Forced cooling bypass function 

เม่ือฟังก์ชัน่นีถ้กูตัง้ให้ท างาน ถ้าท่านกดปุ่ ม “S” (ปุ่ ม          ) อีกครัง้ระหวา่งการท าความเย็น การท าความเย็นก็จะหยดุลง ฟังก์ชัน่นี ้
ถกูใช้เม่ืออณุหภมูท่ีิท างานนัน้ต ่าและท่านจะไมจ่ าเป็นต้องคอยจนกระทัง่มนัหยดุลงอตัโนมตั ิแตถ้่าอณุหภมูติัง้เป็น 380ºC หรือสงู
กวา่ฟังก์ชัน่นีก้็ไม่สามารถใช้งานได้ 

Check of settings 
ตัวอย่ำง : เม่ืออณุหภมูท่ีิตัง้เป็น 350ºC และการตัง้เวลาเป็น 150 วนิาที 

การกดปุ่ ม       หนึ่งครัง้ท าให้ท่านตรวจเช็คการตัง้ของอณุหภมูท่ีิตัง้               กบัเวลาท่ีตัง้               ในการตัง้ครัง้นี ้

6.  กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 

แฮ็กโกะ FR-810B มีพารามเิตอร์ดงัตอ่ไปนี ้

* จอแสดงขึน้เฉพาะเมือ่ “1:Preset mode” ถกูเลอืกใน setting mode 

** จอแสดงขึน้เฉพาะเมือ่ “1:Partial” ถกูเลอืกใน password setting 

*** จอแสดงขึน้เฉพาะเมือ่ “1:Partial” หรอื “2:Restricted” ถกูเลอืกใน password setting 

        ข้อควรระวัง 

โปรดอย่าใช้ฟังก์ชัน่นีท่ี้อณุหภมูสิงูๆ 

เปิดสวทิซ์เคร่ืองขึน้ขณะท่ีกดปุ่ ม        ไว้  ท าการตัง้โดยการเลือกหมายเลขพารามเิตอร์ท่ีต้องการ 
กดปุ่ ม        หรือ        เพ่ือเปล่ียนคา่ และกดปุ่ ม        เพ่ือให้ท างาน 



ค ำเตือน 

ก่อนท าการตรวจเช็คภายในเคร่ืองแฮ็กโกะ FR-810B หรือท าการเปลีย่นชิน้สว่นต้องแนใ่จวา่ได้ถอดสายปลัก๊เคร่ืองแล้ว 
ความผิดพลาดอาจเป็นผลถกูไฟฟ้าดดู 

   เคร่ืองไม่ท ำงำนเม่ือเปิดสวทิซ์ ฟิวส์ขาดหรือไม ่? 
ให้ตรวจสอบว่าท าไมฟิวส์ขาด แล้วจึงท าการเปล่ียนฟิวส์ 
ถ้าหากไม่สามารถหาสาเหตพุบหลงัการเปล่ียนฟิวส์ หากฟิวส์ยงั 
ขาดซ า้ให้สง่เคร่ืองไปซ่อม 

   ข้อควำม          ถูกแสดงขึน้ เซนเซอร์ขาดหรือไม ่? 
วดัคา่ความต้านทานของเซนเซอร์ เม่ือคา่ความต้านทานเป็น  

   เคร่ืองแล้ว 

∞ ให้เปล่ียนไส้ความร้อน รายละเอียดขัน้ตอนของการวดัคา่ 

   ข้อควำม          ถูกแสดงขึน้ ไส้ความร้อนขาดหรือไม ่? 
ตรวจสอบคา่ความต้านทานของไส้ความร้อน คา่ท่ีถกูต้อง 
ควรเป็นประมาณ 170Ω (±10% 120V) ท่ีอณุหภมูปิกต)ิ 
เม่ือคา่ความต้านทานไมไ่ด้อยู่ภายในช่วงดงักลา่วให้เปล่ียนไส้ 

   ข้อควำม          ถูกแสดงขึน้ พดัลมอาจขาด ให้เปล่ียนพดัลมเป็นตวัใหม่ 
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7.  กำรบ ำรุงรักษำ/กำรตรวจสอบ 

ความต้านทานได้อธิบายไว้ในคูมื่อท่ีตรงกนัใน  HAKKO 
Document Portal โปรดอ้างอิงถึงเอกสารดงักลา่ว 

ความร้อน รายละเอียดขัน้ตอนของการวดัค่าความต้านทานได้ 
อธิบายไว้ในคู่มือท่ีตรงกนัใน HAKKO Document Portal โปรด 
อ้างอิงถึงเอกสารดงักลา่ว 

6.  กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 

หลงัจากการเปล่ียนพารามเิตอร์ ให้กดปุ่ ม       ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 วนิาที จนกระทัง่            ถกูแสดงขึน้ ณ เวลานีท้่านสามารถ
สลบัเปล่ียนไปมาระหว่าง           กบั            โดยการกดปุ่ ม      (     )  ให้เลือก           ถ้าท่านเสร็จสิน้ท าการเปล่ียนหรือ           ถ้าท่าน
ต้องการกลบัไปท าการเปล่ียนอีก  ให้กดปุ่ ม       เพ่ือยืนยนัการเลือกของท่าน 

กำรเปล่ียนจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่ำ         ถูกแสดงขึน้และท่ำนได้กดปุ่ม     แล้ว โปรดทรำบว่ำกำรเปล่ียนใดๆ จะไม่
เกิดขึน้ถ้ำหำกท่ำนปิดสวทิซ์เคร่ืองขณะที่ท ำกำรเปล่ียน 


