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Instruction Manual 

SMD Rework Station with Vacuum Pickup 



1. รำยกำรชิน้ส่วนในหน่ึงกล่อง 
โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทัง้หมด 
ท่ีระบุไว้ข้างลา่งนีถ้กูบรรจุไว้ในบรรจุภณัฑ์ 
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*อปุกรณ์นีป้้องกนัการคลายประจไุฟฟ้าสถิต 
*รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

*แรงลมเป็นอตัราขณะที่ไหลอิสระ ข้อจ ากดัจาก nozzle ต่างๆ อาจลด 

อปุกรณ์นีป้ระกอบด้วยรูปลกัษณ์ท่ีเดน่ของชิน้สว่นพลาสตกิท่ีน าไฟฟ้าสถิตกบัการตอ่ลงดินของ handpiece และ station ตามมาตรการ 

1. ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสตกิอ่ืนๆ ไมใ่ช่ฉนวน ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน าขณะท าการเปล่ียนชิน้สว่นหรือท าการซ่อมแซมให้ปฏิบตัด้ิวย  

2. ต้องแน่ใจวา่ตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดนิขณะใช้งาน 

แรงลมสงูสดุลง 

2. รำยละเอียดทำงเทคนิค 

ข้อควรระวัง 

เพ่ือป้องกนัอปุกรณ์ท่ีจะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต ต้องแน่ใจวา่ได้ปฏิบตัติามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้:- 

    ความระมดัระวงัอย่างเพียงพอท่ีจะไมไ่ปแตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้าดงัเช่นท่ีกล่าวถึงหรือท าให้ฉนวนเกิดความเสียหาย 

รุ่นที่เข้ำกันได้ 



3. ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 
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ค าเตือน  และข้อควรระวงัถกูจดัวางไว้ ณ จุดวิกฤตในคูมื่อการใช้งานฉบบันี ้ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานเอาใจใสร่ายการตา่งๆ  

ค าเตือน   :   ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบัค าเตือนอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต 
ข้อควรระวงั   :   ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบัข้อควรระวงัอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บแก่ผู้ใช้งานหรือความเสยีหาย 

หมายเหต ุ  :   หมายเหตแุสดงถึงขัน้ตอนหรือจุดท่ีมีความส าคญักบักระบวนการท่ีก าลงัอธิบาย 

ค ำเตือน 

      กบัอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีมีนยัส าคญั  โดยก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้: 

ค ำเตือน 

เพื่อหลกีเลีย่งความเสยีหายท่ีเกิดกบัอุปกรณ์  ห้ามปิดสวิตช์เคร่ืองจนกวา่ป๊ัมจะหยดุเองโดยอตัโนมติั โดยการเย็นตวัลง 
ภายหลงัจากการใช้งาน 

หลงัเปิดสวิทซ์เคร่ือง อุณหภมิูของลมร้อนกบั nozzle จะมีความร้อนสดุๆ เข้าใกล้อุณหภมิูสงูสดุของ 600ºC (1120ºF) 
ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏิบติัตามดงันีเ้พื่อหลกีเลีย่งโอกาสท่ีเป็นไปได้ท่ีจะถกูไฟลวกหรือเกิดไฟไหม้ : 
 ห้ามเป่าลมร้อนเข้าหาตวับุคคลโดยตรง หรือสมัผสักบัชิน้สว่นโลหะท่ีอยูใ่กล้  nozzle 
 ห้ามใช้อุปกรณ์ใกล้ก๊าซไวไฟ หรือวตัถท่ีุสามารถติดไฟ 
 แจ้งบุคคลอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีท างานวา่อุปกรณ์นีร้้อน และไม่ควรสมัผสัถกู 
 เปิดสวิทซ์เคร่ืองและปลอ่ยให้เคร่ืองเย็นลงเม่ือท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือการจดัเก็บแฮ็กโกะ FR-811 
 เคร่ืองนีเ้หมาะส าหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะช่างเทา่นัน้ 
 เคร่ืองนีส้ามารถใช้งานได้โดยเด็กท่ีมีอายตุัง้แต ่8 ปีขึน้ไป รวมถึงบุคคลท่ีมีร่างกายไม่ปกติหรือมีอาการทางประสาท
หรือมีความเสือ่มหรือขาดประสบการณ์และความรู้ถ้าหากเขาได้รับการดแูลหรือแนะน าการใช้งานเก่ียวกบัเคร่ืองนี ้
ในทางที่ปลอดภยัและเข้าใจถึงอนัตรายตา่งๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 

 เด็กๆ ไม่ควรเลน่กบัเคร่ืองนี ้
 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาต้องไม่กระท าโดยเด็กซึง่ปราศจากการดแูล 

เพื่อป้องกนัอบุติัเหต ุและความเสยีหายท่ีเกิดกบัแฮ็กโกะ FR-811  ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏิบติัตามดงัข้อตอ่ไปนี ้: 

ข้อควรระวัง 

 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือไม่ใช้งานหรือเม่ือไม่ใสใ่จ 
 ด้ามท าการเคาะด้ามกบัพืน้แข็งหรือวตัถอ่ืุนๆ ท่ีท าให้กระทบกระเทือนอยา่งรุนแรง 
 ต้องแนใ่จวา่เคร่ืองได้ตอ่สายดินแล้ว และเช่ือมตอ่กบัเต้ารับท่ีลงดินเสมอ 
 ห้ามท าการดดัแปลงเคร่ือง 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 
 อยา่ปลอ่ยให้แฮ็กโกะ FR-811 เปียกหรือใช้มนัขณะท่ีมือเปียก 
 ถอดสายไฟเคร่ืองโดยการจบัท่ีตวัปลัก๊ไม่ใช่ที่สาย 
 ต้องแนใ่จวา่บริเวณท่ีท างานมีการะบายอากาศท่ีดี 



4. ช่ือชิน้ส่วนต่ำงๆ 
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1 อ้างอิงถึง “การเช่ือมตอ่กบั bottom Heater” ในหน้าที่ 44 

    Station 

 Power switch 
      สวิทซ์นีใ้ช้เปิดหรือปิดเคร่ือง 

 Control knob 
      การท างานของ control knob หลกัๆ มี 4 แบบ 

 หมนุ control knob ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลีย่นคา่หรือเปลีย่น
รายการท่ีเลอืก 

 กระดกเอียง control knob ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลือ่นต าแหนง่
ท่ีเลอืกหรือเปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

    (ตวัอยา่ง : เม่ือตวัเลขหลกัร้อยใน temperature setting screen  
    ก าลงักระพริบ กระดกเอียง 1 ครัง้ไปทางขวาจะเลือ่นต าแหนง่ท่ี 
    เลอืกไปท่ีตวัเลขหลกัสบิ) 
 กระดกเอียง control knob ขึน้หรือลงเพื่อเปลีย่นรายการท่ีเลอืก 
 การกดตรงกึ่งกลางของ control knob เพื่อยืนยนัการป้อนคา่ข้อมลู
ตา่งๆ และเพื่อสิน้สดุ input mode ส าหรับข้อมลูนัน้ๆ 

หมนุซ้ายหรือขวา กระดกเอียงซ้ายหรือขวา 

กระดกเอียงขึน้ การกดตรงกึ่งกลาง 
หรือลง 



4. ช่ือชิน้ส่วนต่ำงๆ 
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 ปุ่ ม S (START/STOP) 
 Manual mode 
    การกดปุ่ มนี ้1 ครัง้จะเร่ิมการเป่าลมร้อน 
    การกดปุ่ มนีซ้ า้จะเร่ิมการท าความเย็น และเม่ืออุณหภมิูลงถึง 100ºC หรือ 90 วินาที เร่ิมจากเวลาการท าความเย็นได้  
    ผา่นไป การเป่าลมก็จะหยดุลงโดยอตัโนมติั 
 Auto mode 
    การกดปุ่ มนี ้1 ครัง้จะเร่ิมโปรแกรม 
    การกดปุ่ มนีซ้ า้จะเร่ิมการท าความเย็น และเม่ืออุณหภมิูลงถึง 100ºC หรือ 90 วินาที เร่ิมจากเวลาการท าความเย็นได้  
    ผา่นไป การเป่าลมก็จะหยดุลงโดยอตัโนมติั 

 T/C connector (ลำเบลระบุอักษร “P”; ส ำหรับชิน้ส่วนนี)้ 
      เสยีบเทอร์โมคพัเปิ้ลเข้าใน T/C connector จากนัน้น าปลาย 
      สว่นหวัของเทอร์โมคพัเปิล้เข้าไปสมัผสัท่ีต าแหนง่ใดๆ ท่ีทา่น 
      ต้องการวดั 

ข้อควรระวัง 
ถ้าอุณหภมิูของเคร่ืองวดัมีคา่ต ่ากวา่อุณหภมิูภายในเคร่ือง
ทา่นจะเห็นอุณหภมิูภายในของเคร่ืองอยูบ่นหน้าจอ 

เม่ือท าการเลอืกชิน้สว่นนี ้“Part” (อ้างอิงถึง “การเลอืกเซนเซอร์” ในหน้าที่ 11) แฮ็กโกะ FR-811 สามารถท าการ
ควบคมุจากอณุหภมิูชิน้สว่นนีร้ะหวา่งท าการวดั 

หมำยเหตุ : 
 เทอร์โมคพัเปิล้ Ø0.1 มม. (B5127) ต้องแยกซือ้ตา่งหาก มนัถกูใช้ส าหรับการวดัอุณหภมิูในช่องวา่งและอ่ืนๆ ใน
ท่ีซึง่เทอร์โมคพัเปิล้ Ø0.2 มม. ไม่สามารถติดตัง้ 

 Heat-resistant tape (B5130; มี 100 แถบ) ต้องแยกซือ้ตา่งหาก มนัถกูใช้ส าหรับการติดเทอร์โมคพัเปิล้เข้ากบั
ชิน้งาน 

 ช่องเสียบอุปกรณ์ USB 
      อุปกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB สามารถเสยีบเข้ากบัช่องเสยีบนีแ้ละข้อมลูสามารถ 
      ถกูจดัเก็บ  อ่านจากอปุกรณ์นีแ้ละอ่ืนๆ 

ข้อควรระวัง 
 เม่ือใช้อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB ขอให้ระวงัเร่ืองไฟฟ้าสถิต 
 เม่ือใช้อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB ขอให้ระวงัโดยไม่เคาะอุปกรณ์นีก้บัวตัถหุรือท าตก 

 ปุ่ ม V (VACUUM) 
      การกดปุ่ มนีเ้พื่อสลบั vacuum pump ให้เปิด (ON) หรือปิด (OFF) 
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4. ช่ือชิน้ส่วนต่ำงๆ 

 ช่องเสียบ USB I/F 
      สายเคเบิล USB สามารถเสยีบเข้ากบัช่องเสยีบนีส้ าหรับเช่ือมตอ่กบั PC 
      โดยการเช่ือมตอ่แฮ็กโกะ FR-811 เข้ากบั PC  PC ก็จะสามารถใช้ส าหรับการ 
      ตัง้  ส าหรับท าการจดัเก็บหรือการอ่านข้อมลูตา่งๆ 
      (โปรดอ้างถึง “บทท่ี 7 การเช่ือมตอ่กบั PC” ในหน้าที่ 21) 

ข้อควรระวัง 
อุปกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB กบัสายเคเบิล USB ไม่สามารถใช้งานในเวลาเดียวกนั 

5. กำรติดตัง้แรกเร่ิม 

    กำรเช่ือมต่อ 

A. Station 

    1. เช่ือมตอ่ power cord เข้ากบั power receptacle ท่ีอยูท่างด้านหลงัของ  
        station 
    2. เช่ือมตอ่ thermocouple เข้ากบั T/C connector 
        (เม่ือใช้งานใน T/C mode) 

ข้อควรระวัง 
 ถ้าท าการเช่ือมตอ่ไม่ถกูต้อง ข้อผิดพลาดจะถกูแสดงขึน้ 
 มี T/C connectors ส าหรับทางด้าน handpiece (ระบุตวัอกัษร “P”) 
กบัทางด้าน bottom heater (ระบุตวัอกัษร “B”) ต้องแนใ่จวา่ได้เช่ือม 
ตอ่ thermocouple อยา่งถกูต้องกบั T/C connector 
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    3. เสยีบ power cord เข้ากบัเต้ารับท่ีผนงั 
        ตรวจเช็ควา่ power switch นัน้อยูท่ี่ต าแหนง่ OFF จากนัน้ถึงเสยีบ power cord 

5. กำรติดตัง้แรกเร่ิม 

ข้อควรระวัง 
เคร่ืองนีป้้องกนัไฟฟ้าสถิต ต้องแนใ่จวา่ได้ใช้เต้ารับผนงัท่ีตอ่สายดิน 

B. Handpiece 

ข้อควรระวัง 

Nozzle กบั pad จะถกูท าให้ร้อนท่ีอุณหภมิูสงูๆ  ท าให้เย็นลงก่อนท าการเปลีย่น 

หมำยเหตุ : 
Handpiece สามารถใช้ร่วมกบั vacuum pipe control knob (L) ท่ี
ให้มา 

    กำรใช้ vacuum function operative nozzle 
    1. กำรติด nozzle 
        a. ยืด vacuum pipe ให้ยาวออกโดยการใช้ vacuum pipe 
            control knob 
        b. สอด vacuum pipe ผา่นรูของ nozzle และติดตัง้ nozzle 

ข้อควรระวัง 
 Vacuum pipe 
    อยา่ได้ใช้แรงมากเกิน เม่ือไม่ได้ใช้ nozzle ให้หด vacuum  
    pipe ให้สัน้ท่ีสดุ 

    2. กำรติด pad 
        a. การติด pad 
        b. ปรับตัง้ pad ให้อยูใ่นต าแหนง่ท่ีเหมาะสม 
            ปรับตัง้ vacuum pipe เพื่อให้ pipe กบั pad ยื่นออกมาเพียงเลก็น้อยเทา่ที่เป็นไปได้ 

ข้อควรระวัง 
 Pad  
    Pad ไม่สามารถใช้งานยาวนาน เม่ือมนัมีการเสือ่มสภาพให้เปลีย่นมนั  สบืเน่ืองจากสมัผสักบัอุณหภมิูสงูเป็น 
    สาเหตใุห้มนัเสือ่มสภาพเร็วขึน้ แฮ็กโกะขอแนะน าให้ท ามนัให้เย็นตวัภายหลงัการใช้ 
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5. กำรติดตัง้แรกเร่ิม 

    กำรใช้ vacuum function inoperative nozzle {N51-01(G), N51-05(G)} 
     a. หด vacuum pipe ให้มีความยาวสัน้ท่ีสดุโดยการใช้ vacuum pipe control knob 

ข้อควรระวัง 
N51-01/N51-05 เป็น nozzle ตวัใหม่ท่ีมี pipe guard อยู่
ภายใน  nozzles เหลา่นีไ้ม่สามารถติดเข้ากบัแฮ็กโกะ FR-
811 เม่ือ vacuum pipe ถกูยืดยาวอยู ่อยา่ใช้แรงมากเกิน 

หมำยเหตุ : 
อกัษร “G” ถกูก ากบัไว้บน 
nozzle พร้อม pipe guard 

     b. กวดขนั nozzle mounting screw ให้แนน่ 

ข้อควรระวัง 
เม่ือไม่มีอกัษร “G” บน nozzle  nozzles เหลา่นีไ้ม่มีชอ่งวา่งเพื่อให้เป่าลมร้อนออก
การใช้แฮ็กโกะ FR-811 อาจเป็นผลให้เกิดอนัตราย 

    กำรใช้ nozzle รุ่นเดิมท ำได้อย่ำงไร 
     วางแนวสว่นท่ีนนูแล้วติด nozzle รุ่นเดิมเข้ากบั heater pipe 

มีสว่นท่ีนนู 2 จุดท่ีตา่งความสงู ให้
วางแนวต าแหนง่สกรูของ nozzle 
เข้ากบัจุดนนูท่ีสงูกวา่ของ pipe 

ข้อควรระวัง 
เม่ือติดในทิศทางที่ไม่ถกูต้อง จะไม่สามารถใส ่
nozzle เข้าได้สนิท และสามารถเป็นเหตใุห้ลมร่ัว
ออก ต้องแนใ่จวา่ได้ติด nozzle ในทิศทางที่
ถกูต้อง 

เม่ือใช้ QFP nozzle ให้ถอดสกรูภายใน (M3x5) ของ 
nozzle ออก 

ข้อควรระวัง 
 Vacuum function inoperative nozzles (Old nozzle) 
    A1124B, A1130, A1131, A1132, A1133, A1134, A1142B, A1183, A1190, A1191, A1192, A1325 
    Nozzles เหลา่นีไ้ม่สามารถติดเข้ากบัแฮ็กโกะ FR-811 เม่ือ vacuum pipe ถกูยืดยาวอยู ่อยา่ได้ใช้แรงมากเกิน 
    A1124, A1142 
    อยา่ได้ใช้ nozzles เหลา่นีก้บัแฮ็กโกะ FR-811  nozzles เหลา่นีไ้ม่มีช่องวา่งเพื่อให้เป่าลมร้อนออก การใช้มนั   
    กบัแฮ็กโกะ FR-811 อาจเป็นผลให้เกิดอนัตราย 
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5. กำรติดตัง้แรกเร่ิม 

    ประกอบ grip stan assembly 

C. Grip stand assembly 

     ท าการประกอบ grip stand assembly ตามขัน้ตอนในรูปข้างลา่งนี ้

เปล่ียนทิศทำงของ air guard 
    เปลีย่นทิศทางการจบัยดึของ air guard 

ข้อควรระวัง 
เม่ือคณุเปลีย่นการหนัทิศทาง โปรดปรับตัง้ air guard ไม่ให้ติดกบั ground 

D. กำรเช่ือมต่อทำงไฟฟ้ำและกำรเปิดเคร่ืองท ำงำน 

1.  เช่ือมตอ่ power cord เข้ากบั power receptacle ทางแผง 
     ด้านหลงัของเคร่ือง 
2.  จดัวาง handpiece บน grip stand assembly 
3.  เสยีบปลัก๊ power cord เข้ากบัเต้ารับผนงัท่ีลงดิน 
4.  เปิดสวิทซ์เคร่ือง ON 

ข้อควรระวัง 
 Vacuum pipe 
    อยา่ใช้แรงมากเกิน เม่ือไม่ใช้ nozzle ให้หด vacuum pipe  
    ให้มีความยาวสัน้ท่ีสดุ 

ข้อควรระวัง 
เม่ือไม่มีการใช้งาน ให้จดัวาง handpiece ไว้บน grip 
stand assembly 

ข้อควรระวัง 
แฮ็กโกะ FR-811 ป้องกนัการคลายประจุของไฟฟ้าสถิต และ
จ าเป็นท่ีต้องตอ่สายดินเพื่อความมีประสทิธิภาพ 

เม่ือทา่นจดัวาง handpiece ไว้บน grip stand 
assembly การใช้งานจะหยดุลง ในกรณีนีม้นัจะไม่มี
ผลเม่ือทา่นกดปุ่ ม S 
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5. กำรติดตัง้แรกเร่ิม 

E. กำรตัง้ Date & Time 

     เม่ือทา่นเปิดเคร่ืองท างานครัง้แรกให้ท าการตัง้วนัท่ี 

     ตัง้ตามขัน้ตอนดงันี ้

เปลีย่นการ
เลอืกหวัข้อ 

Enter 

เปลีย่นคา่ 

6. กำรใช้งำน 

    ตดิตัง้/ถอด 
    กำรติดตัง้ 

ป้อนตะกัว่เหลว (solder paste) ในปริมาณท่ีเหมาะสมกบั P.W.B. 
กำรดูดและกำรวำงชิน้ส่วน 
     ชิน้สว่นท่ีถกูดดูด้วย pads และชิน้สว่นท่ีถกูจดัวางบน P.W.B. 
 

กำรให้ควำมร้อน 
     ลมร้อนเป่าออกจาก nozzle เพื่อหลอมเหลวตะกัว่ 
 

กำรท ำควำมเย็น 
     ไส้ความร้อนหยดุท างาน การท าความเย็นเร่ิมต้นขึน้ 
 

ยก handpiece ขึน้ 
     ต้องแนใ่จวา่ตะกัว่ได้แข็งตวัแล้วก่อนการยก handpiece ขึน้ 
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    กำรถอด 

ติด nozzle กบั pad บนชิน้สว่นท่ีจะท าการถอด 
กำรให้ควำมร้อน 
     ลมร้อนเป่าออกจาก nozzle เพื่อหลอมเหลวตะกัว่ 
 

กำรถอดชิน้ส่วน 
     ยก handpiece ขึน้และถอดชิน้สว่นออกจาก P.W.B. 
 

กำรปล่อยชิน้ส่วนที่ถอด 
     ปลอ่ยชิน้สว่นท่ีถอดแล้วปิดตวัดดู 
 

กำรท ำควำมเย็น 
     ไส้ความร้อนหยดุท างาน การท าความเย็นเร่ิมต้นขึน้ 

6. กำรใช้งำน 

ข้อควรระวัง 
ตะกัว่คงหลงเหลอือยูบ่น P.W.B. (แผ่นพิมพ์ลายวงจร)
จะเสือ่มสภาพลง ให้ใช้ตวัดดูตะกัว่หรือ Wick เพื่อก าจดั
ตะกัว่ที่หลงเหลอือยู ่

เก่ียวกบัการตัง้ การตัง้บางอยา่งสามารถด าเนินการโดยตรงจาก top screen และการตัง้บางอยา่งถกูตัง้โดยการเปิด 
menu screen 

A. Mode selection 
    2 modes สามารถถกูเลอืกบนแฮ็กโกะ FR-811 ตามท่ีมนัจะถกูใช้งานได้อยา่งไร 
    หน้าจอมีความแตกตา่งส าหรับ mode ท่ีแตกตา่ง 

ตวัอยา่ง : หน้าจอแสดง MANUAL mode กบั AUTO mode 

ตรวจเช็ค mode 

หน้าจอแสดงของ bottom heater 
connection 

โดยการเช่ือมตอ่ thermocouple (อ้างอิงหน้าที่ 4), 
อุณหภมิูจะถกูแสดงขึน้ 

    กำรถอด 

เก่ียวกบัการตัง้ การตัง้บางอยา่งสามารถด าเนินการโดยตรงจาก top screen และการตัง้บางอยา่งถกูตัง้โดยการเปิด 
menu screen 
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6. กำรใช้งำน 

    หน้ำจอแสดงระหว่ำงกำรใช้งำน 

        ระหว่างการใช้งาน bottom heater       จะถกูแสดงขึน้ทางขวามือของ BTM ในลกัษณะเดียวกนั 

    Mode selection 

ใน top screen หมนุ control knob ให้เลือ่น 
     เคอเซอร์ไปยงั AUTO หรือ MANUAL 

ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control  
     knob 

 

ใน menu screen หมนุ control knob ให้ 
     เลือ่นเคอเซอร์ไปยงั MODE CHANGE 

ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control  
     knob 
 
ใน menu screen หมนุ control knob เพื่อ 
     เลอืก AUTO หรือ MANUAL 
ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control  
     knob หน้าจอแสดงจะกลบัคืนสู ่menu  
     screen 

ข้อควรระวัง 
เม่ือแฮ็กโกะ FR-811 ก าลงัท างาน  การเปลีย่น mode ไม่สามารถด าเนินการได้ 
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6. กำรใช้งำน 

หมำยเหตุ : 
เม่ือเลอืกรายการแล้ว ถ้าไม่มีการด าเนิน 
การควบคมุภายในประมาณ  4  วินาที 
หน้าจอแสดงจะกลบัคืนสู ่normal screen 

ใน top screen  กระดกเอียง control knob ขึน้หรือลงเพื่อสลับไปมำระหว่ำง handpiece selection กับ 
   bottom heater selection ของหน้ำจอแสดง 

หมำยเหตุ : 
การสลบัไปมาไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงกึ่งกลางของการเปลีย่นการตัง้ 

    Bottom heater display screen 

*    Mode สามารถตัง้เป็น T/C mode ในซึง่อุณหภมิูของ 
     แผน่วงจรถกูวดัโดยการใช้ thermocouple หรือ POWER  
     mode ในซึง่ output power ถกูท าการควบคมุ 
**  เม่ือเลอืกเป็น POWER mode การตัง้ก็จะเป็น output 
     power 
*** เม่ือเลอืกเป็น T/C mode ก็สามารถตัง้ startup rate 

เม่ือท าการกดปุ่ ม S (บน station) บนหน้าจอแสดงของ bottom heater, bottom heater works/stop 
    (อ้างอิงถึง “     วิธีกำรเช่ือมต่อของ bottom heater” ในหน้าที่ 44) 

B. กำรตัง้ MANUAL mode 
    ใน top screen สามารถขยบัเลือ่นเคอเซอร์ไปยงัรายการส าหรับซึง่สามารถเปลีย่นการตัง้โดยการหมนุ control knob  
    ไปทางซ้ายหรือขวา รายการท่ีซึง่สามารถท าการตัง้มีดงันี ้: 
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6. กำรใช้งำน 

1. Menu screen 
    ใน menu screen  การหมนุ operation knob ไปทางซ้ายหรือขวาจะเป็นการเลือ่นเคอเซอร์ ถ้าทา่นขยบัเลือ่น 
    เคอเซอร์ไปยงัรายการท่ีต้องการและกดปุ่ มตรงกลางของ operation knob ทา่นก็จะสามารถด าเนินการตัง้ส าหรับ 
    แตล่ะรายการ 

ข้อควรระวัง 
ข้อจ ากดัท่ีก าหนดโดย nozzles ตา่งๆ อาจลดอตัราการเพิ่มขึน้ของอุณหภมิู 

หมำยเหตุ : 
เม่ือ “- -” ถกูตัง้  ramp rate จะไม่มีการควบคมุและการใช้ก าลงัไฟฟ้าจะเป็นปกติ 

* RAMP RATE (อตัราการเพิ่มขึน้ของอุณหภมิู) setting 
  Ramp rate ของการเร่ิมต้นขึน้ของอุณหภมิูสามารถตัง้อยูร่ะหวา่ง 1ºC กบั 10ºC (ตอ่วินาที) 

ด าเนินการควบคมุโดยการใช้  
handpiece sensor 

ด าเนินการควบคมุ 
โดยการใช้ thermocouple sensor 

Sensor (ภายใน) 
เลอืก TOP เลอืก PART 

* Sensor selection (เลอืก TOP หรือ PART) 

การเปลีย่น modes  (อ้างอิงถึง “      Mode selection” ในหน้าที่ 10) 
การตัง้ตา่งๆ ของ hot air (handpiece) heater 

การเปล่ียน modes (MANUAL หรือ AUTO) 

การตัง้คา่ตา่งๆ ของ hot air (handpiece) heater 
การจดัเก็บโปรไฟล์ท่ีอยู่ใน station ไปยงัอปุกรณ์จดัเกบ็ข้อมลู USB เก่ียวกบัโปรไฟล์ 
ท่ีจดัเก็บอยู่ในอปุกรณ์เก็บข้อมลู USB เข้าใน station (ไมใ่ช้ใน Manual mode) 
ไปยงั Top screen 

การเลือก sensor (เลือก TOP หรือ PART) 

การตัง้ Ramp rate (01 ถึง 10º C/s, “- -”) 

ไปยงั menu screen 

“L” จะถกูแสดงขึน้เม่ือ “PART” ถกูเลือก 



5. กำรเลือก Timer mode 
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6. กำรใช้งำน 

2. กำรตัง้อุณหภมู ิ
    ช่วงอุณหภมิูตัง้แต ่50 ถึง 600ºC (120 ถึง 1120ºF) 
    ถ้าทา่นตัง้คา่นอกเหนือช่วงการตัง้อุณหภมิู จอแสดงจะกลบัสูต่ าแหนง่ตวัเลขหลกัร้อย และทา่นต้องป้อนคา่ที่ถกูต้อง 

ข้อเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีได้อธิบายขัน้ตอนตามข้างบน แฮ็กโกะ FR-811 รวม preset mode ท่ีอนญุาตการ
เลอืกอุณหภมิูจากทางเลอืกใช้ท่ีทา่นก าหนด (มีถึง 5 คา่การตัง้อุณหภมิูท่ีตัง้สามารถโปรแกรมได้ 

เลอืกหมายเลข preset ด้วย 

ขัน้ตอนส าหรับการท าการเปลีย่นคา่ตา่งๆ ของอณุหภมิู preset นัน้เหมือนกบั “2. การตัง้อุณหภมิู” ให้ป้อนการ
ตัง้พารามิเตอร์เพื่อเปลีย่น mode (อ้างอิงถึง “8. การตัง้พารามิเตอร์” ในหน้าที่ 28) 

3. กำรตัง้อุณหภมูิ offset 
    การตัง้ท่ีท าได้จะอยูภ่ายในช่วง ±50ºC (90ºF) 

ข้อควรระวัง 
ถ้าจ านวนรวมของคา่ที่ตัง้และคา่ offset ท่ีเกิน 600ºC  สว่นท่ีเกินในคา่ offset จะไม่มีประสทิธิผล 

4. กำรตัง้ Timer 

6. กำรตัง้ Airflow 
    ช่วงระยะของการตัง้ air flow คือ 001 ถึง 100(%) 

    ช่วงระยะของการตัง้เวลา คือ ตัง้แต ่001 ถึง 999 และ “- - -(∞)” 

    Open timer 

    การนบัเร่ิมต้นจากการกระตุ้นให้ท างาน 

    การนบัเร่ิมต้นจากอุณหภมิูขึน้สงูถึงคา่ที่ตัง้ 
    Close timer 

ตัง้ตามขัน้ตอนการใช้งานดงันี ้

    Open timing กบั Closed timing modes 
    การตัง้ timer mode สามารถสลบัไปมาระหวา่ง  

เลอืกต าแหนง่และ 
หมายเลข preset 

เปลีย่นคา่และ 
เลอืกรายการ Enter 
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6. กำรใช้งำน 

C. กำรตัง้ AUTO mode 
     ใน top screen สามารถเลือ่นเคอเซอร์ไปยงัรายการส าหรับการตัง้ท่ีสามารถท าการเปลีย่นได้โดยการหมนุ operation   
     knob ไปทางซ้ายหรือขวา รายการตา่งๆ นี ้ซึง่สามารถท าการตัง้ตามขัน้ตอนดงันี ้: 

ตัง้ตามขัน้ตอนการใช้งานดงันี ้

เลอืกต าแหนง่ Enter 
เปลีย่นคา่และ 
เลอืกรายการ เลอืกรายการ 

(หน้า 17) 

1. Menu screen 
    ใน menu screen  การหมนุ operation knob ไปทางซ้ายหรือขวาจะเป็นการเลือ่นเคอเซอร์  ถ้าทา่นเลือ่นเคอเซอร์ 
    ไปยงัรายการที่ต้องการและกดปุ่ มตรงกลางของ operation knob ทา่นก็จะสามารถท าการตัง้ตา่งๆ ส าหรับแตล่ะ 
    รายการ 

การเปลีย่น modes  (อ้างอิงถึง “      Mode selection” ในหน้าที่ 10) 

การตัง้ตา่งๆ ของ hot air (handpiece) heater 

การเปล่ียน modes (MANUAL หรือ AUTO) 

การตัง้คา่ตา่งๆ ของ hot air (handpiece) heater 
ส าหรับการอ่าน/การบนัทึกโปรไฟล์โดยการใช้อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB 

ไปยงั Top screen 

การเลือก sensor (เลือก TOP หรือ PART) 

การตัง้ “Change on the fly” 
เวลาของ hot air operation 

ไปยงั menu screen 
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6. กำรใช้งำน 

    กำรเลือก sensor (เลือก TOP หรือ PART) 
     อ้างอิงถึง “Sensor selection” ในหน้าท่ี 13 

    กำรตัง้ “Change on the fly” 
     ท าการเลอืก ON หรือ OFF ส าหรับ “Change on the fly” function 

เลือก ON ส ำหรับ “Change on the fly” function 

การอ่าน/การบนัทกึโปรไฟล์ในอุปกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB 
     เลอืกการอ่านโปรไฟล์ท่ีจดัเก็บในอุปกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB หรือการบนัทกึโปรไฟล์เข้าในอุปกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB 
     (รายการนีไ้ม่สามารถเลอืกได้หากไม่ได้เสยีบใสอุ่ปกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB ไว้) 

    เวลำของ hot air operation 
    ตัง้เวลาส าหรับการท างานของ hot air 
    Temp : เม่ือ bottom heater ขึน้ถึงอุณหภมิูท่ีตัง้จุดท่ี hot air ท างาน 
    0 see : Bottom heater กบั hot air จะท างานในเวลาเดียวกัน 
     เมื่อท่ำนเลือก POWER mode ใน PRE ZONE SET (อ้ำงอิงถึงหน้ำที่ 18) กำรตัง้นีไ้ม่สำมำรถท ำได้ 
         ตัวอย่ำงกำรใช้งำน โปรดอ้ำงอิงถงึหน้ำที่ 19 

“Change on the fly” ยอมให้ท ำกำรตัง้และบนัทึกส ำหรับแต่ละโซน 
ส ำหรับรำยละเอียด โปรดอ้ำงอิงถึงหน้ำที่ 27 

ตรวจเช็คอุณหภมิูท่ีบนัทกึ 
ข้อควรระวัง 

โปรไฟล์ปัจจุบนัเขียนมากเกิน 

เลอืก Enter 

ตัง้ตามการท างานดงันี ้

ถ้าต้องการ Y เพื่อบนัทกึการตัง้อุณหภมิูท่ีเปลีย่น หรือถ้าไม่ต้องการ N เพื่อไม่บนัทกึมนั 
ภายหลงัการใช้งานเสร็จสิน้ ต้องการบนัทกึการตัง้อุณหภมิูท่ีเปลีย่นท่ีจะท าการตรวจเช็คหรือไม่ 

การเปลีย่นคา่ แสดงขึน้เม่ือคา่ถกูเปลีย่น 

ระหวา่งการท างาน มนัจะเปลีย่นอุณหภมิูท่ีตัง้ 
ให้ด าเนินการตามการใช้งานดงันี ้

ภายในช่วงระยะอุณหภมิูท่ีซึง่สามารถท าการเปลีย่นได้ 
คือ 25ºC จากท่ีแรกเร่ิม 

เปลีย่นคา่ 
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6. กำรใช้งำน 

2. Profile setting 
    การกดตรงกลางของ operation knob ขณะท่ีเลอืกอุณหภมิูจะเปลีย่นไปยงั profile setting screen 

ตัง้ตามการท างานดงันี ้

ขณะท่ีอุณหภมิูถกูเลอืก 

กำรตัง้ดังต่อไปนีส้ำมำรถท ำกำรเปล่ียนได้จำกหน้ำจอนี ้: 

การหมนุไปยงั setting screen จะแสดงขึน้ดงัข้างลา่งนี ้

หรือ Enter 
เปลีย่นรายการ 
ท่ีเลอืก 

ใสช่ื่อโปรไฟล์ 
เลอืก opened time หรือ closed timer 

ใสค่วามคิดเห็น 
Bottom heater settings 

การตัง้โซน 1 
การตัง้โซน 2 
การตัง้โซน 3 
การตัง้โซน 4 
การตัง้โซน 5 
การตัง้โซน 6 

อ่านข้อมลูตวัอยา่งส าหรับ Demo mode 
คดัลอกโปรไฟล์ท่ีต้องการไปยงัโปรไฟล์อ่ืน 
ไปยงั Top screen 
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6. กำรใช้งำน 

RENAME (ใส่ช่ือโปรไฟล์) 
     จ านวนอกัษรสงูสดุ 10 ตวัอกัษรท่ีสามารถใสเ่ป็นช่ือโปรไฟล์ ตวัอกัษรท่ีสามารถใสเ่ป็นอกัษร ASCII (ไม่มี “.”) ถ้า 
     หากทา่นเลอืกใส ่“   ” หลงัจากนัน้ตวัอกัษรก็จะหายไป 

เม่ือการเลอืกเป็น AUTO mode  bottom heater จะท างานจนกระทัง่โปรไฟล์ท าเสร็จสมบูรณ์ 

2 เม่ือตัง้เป็น “- -”  ramp rate จะไม่ถกูควบคมุและก าลงัไฟฟ้าปกติถกูน ามาใช้ 
1 เม่ือท าการเลอืก POWER mode  การตัง้ของ START TMG (อ้างอิงถึงหน้าที่ 16) นัน้ท าไม่ได้ 

TIMER MODE (เปล่ียนวิธีกำรนับถอยหลัง) 
     Timer mode setting สามารถที่จะสลบัไปมาระหวา่ง Opened timing กบั Closed timing modes 

COMMENT (ใส่ควำมคิดเห็น) 
     จ านวนอกัษร 100 ตวัที่สามารถใสส่ าหรับความคิดเห็น ตวัอกัษรท่ีสามารถใสเ่ป็นอกัษร ASCII (ไม่มี “.”)  
     ถ้าหากทา่นเลอืกใส ่“   ” หลงัจากนัน้ตวัอกัษรก็จะหายไป 

PRE ZONE SET (กำรตัง้ bottom heating settings) 
     การตัง้ตา่งๆ ของ bottom heater สามารถด าเนินการได้ 
     ล าดบัแรก เลอืก bottom heater function ให้ ON หรือไม่ก็ OFF 

    เมื่อเลือกเป็น ON 
     เม่ือ ON ถกูเลอืก การตัง้ตา่งๆ ตอ่ไปนีส้ามารถด าเนินการได้ 

เม่ือเลอืกเป็น POWER mode : 1 

เลอืก POWER mode หรือ T/C mode 

เม่ือเลอืกเป็น T/C mode : 

Output power setting (001 ถึง 100%) 

เวลาส าหรับโยกย้ายไปยงัโซนตอ่ไป 

(50 ถึง 250ºC) 
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6. กำรใช้งำน 

ตัวอย่ำง : 

เลือก เลือก 

ข้อควรระวัง 
เม่ือการตัง้ไม่ได้เช่ือมเข้ากบั bottom heater ในขณะท่ี ON  แฮ็กโกะ FR-811 จะไม่ท างาน 
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6. กำรใช้งำน 

ZONE 1 SET (กำรตัง้โซน 1) 

ZONE 6 SET (กำรตัง้โซน 6) 
     การด าเนินการตัง้ hot air  หวัข้อท่ีเหมือนกนันีส้ามารถท าการตัง้ส าหรับแตล่ะโซน 
     ล าดบัแรก ท าการเลอืกวา่ selection zone function จะ ON หรือ OFF หรือไม ่

    เมื่อเลือกเป็น ON 
     เม่ือ ON ถกูเลอืก การตัง้ตา่งๆ ตอ่ไปนีส้ามารถด าเนินการได้ 

* เม่ือตัง้เป็น “- -”  ramp rate จะไม่ถกูควบคมุและก าลงัไฟฟ้าปกติจะถกูน ามาใช้ 

ข้อควรระวัง 
ถ้าหากทา่นป้อนคา่นอกเหนือช่วงของการตัง้อณุหภมิู จอแสดงจะกลบัสูส่ถานะรอคอยการตัง้อีกครัง้ 

11 DEMO MODE (อ่ำนข้อมูลตัวอย่ำงส ำหรับ demo) 
     การตัง้งา่ยๆ ส าหรับ demo  ซึง่ประกอบภายในเคร่ืองท่ีจะด าเนินการโหลด 

12 PROFILE COPY (คัดลอกข้อมูลโปรไฟล์ใดๆ ไปยังโปรไฟล์อ่ืน) 
     คดัลอกข้อมลูโปรไฟล์ใดๆ ไปยงัโปรไฟล์อ่ืน 

3. Profile number setting 
    เลอืกท่ีตัง้ของช่ือโปรไฟล์ ทา่นสามารถท าการเลอืกหมายเลขโปรไฟล์โดยการหมนุ control knob 

4. Offset temperature setting 
    โปรดอ้างอิงถึง “3. การตัง้อณุหภมิู Offset” ในหน้าที่ 14 

5. Timer mode selection 
    โปรดอ้างอิงถึง “5. การเลอืก Timer mode” ในหน้าที่ 14 
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7. กำรเช่ือมต่อกับ PC 

เม่ือทา่นเช่ือมตอ่แฮ็กโกะ FR-811 เข้ากบั PC ท่านสามารถถ่ายโอนข้อมลูซึง่กนัและกนั 

เช่ือมเข้ากบั PC 

    เงื่อนไขกำรเช่ือมต่อ 
     การใช้งานซอฟต์แวร์ท่ีมาด้วยกบัเคร่ืองจะต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้
     OS : Windows 7 
             Microsoft .Net Framework 4.5 

    กำรติดตัง้ Driver 
     เม่ือท าการเช่ือมตอ่แฮ็กโกะ FR-811 เข้ากบั PC มนัมีความจ าเป็นต้องติดตัง้ driver 
     ขอให้ท าตามขัน้ตอนดงัข้างลา่งเพื่อติดตัง้ driver 

ข้อควรระวัง 
ทา่นต้องได้สทิธ์ิเพ่ือท าการ logged in กบัผู้ดแูลระบบเพื่อติดตัง้ driver 

     1. เช่ือมตอ่แฮ็กโกะ FR-811 เข้ากบั PC โดยการใช้สายเคเบิลและเปิดสวิทซ์เคร่ืองแฮ็กโกะ FR-811 ท่ี ON 
     2. การติดตัง้จะเร่ิมต้นขึน้ แตม่นัจะไม่สามารถท าให้เสร็จสมบูรณ์ตามปกติ 
     3. คลกิขวาท่ี “CENTE” ใน “Other devices” บน Control Panel > Hardware and Sound > Device Manager 
         เพื่อเปิดเมนทูางขวาและคลกิท่ี “Update driver software” 
     4. เลอืก “Browse my computer for driver software” 
     5. เลอืกรวม CD ณ ปลายทางการ browse 
     6. เลอืก “Install this driver software” 
     7. ภายหลงัสกัครู่การติดตัง้จะเสร็จสมบูรณ์และ “HAKKO USB Device” จะถกูเพิ่มเข้ากบั Device Manager” 



 - 22 - 

7. กำรเช่ือมต่อกับ PC 

    กำรตระเตรียมเพื่อใช้ PC software 
     แฮ็กโกะ FR-811 PC Software ถกูสร้างขึน้ด้วยการใช้ Visual Studio 2013 C++ ถ้าหาก Visual Studio 2013++  
     runtime ไม่ได้ถกูติดตัง้บนคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ก็จะรันไม่ถกูต้อง ให้ติดตัง้ runtime ตามขัน้ตอนข้างลา่งนี ้

     1. ให้รัน “vcredist_x86.exe” ท่ีอยูบ่น CD 
     2. ใส ่check ใน checkbox และคลกิ “Install” 
     3. คอยจนกระทัง่การติดตัง้เสร็จสิน้ 

         * ผู้ ติดตัง้ Microsoft Visual studio 2013 C++ รวมใน CD-ROM ท่ีให้มาจะถกูแสดงขึน้เป็นภาษาองักฤษ ถ้าหาก  
           ทา่นต้องการภาษาอ่ืน ให้เลอืกภาษาในเว็บไซด์ตอ่ไปนี ้โปรดดาวน์โหลดไฟล์ 
               Visual C++ Redistributable Package ส าหรับ Visual Studio 2013 
               Microsoft website : http://www.microsoft.com/ 
               ภายหลงัการดาวน์โหลดไฟล์ ให้รัน “vcredist_x86.exe” 

    กำรใช้ PC Software 
     คดัลอกแฮ็กโกะ FR-811 PC Software file “FR-811_PCSoftware.exe” ใสใ่นโฟลเดอร์ใดๆ ในคอมพิวเตอร์ของ 
     ทา่น เม่ือ FR-811_PCSoftware ถกูรันครัง้แรก “Files” โฟลเดอร์จะถกูสร้างในโฟลเดอร์เดียวกนัขึน้เป็น software  
     FR-811_PCSoftware จะเก็บ graph data และอ่ืนๆ ในโฟลเดอร์ “Files”  PCSoftware สามารถถกูใช้ตามขัน้ตอน 
     ตอ่ไปนี ้

     1. แนใ่จวา่อุปกรณ์ถกูเช่ีอมตอ่กบั PC ด้วยการใช้ USB cable ให้เปิดสวิทซ์เคร่ืองแฮ็กโกะ FR-811 ท่ี ON 
     2. “P” ถกูแสดงขึน้บนหน้าจอทางมมุขวาลา่งของแฮ็กโกะ FR-811 

ข้อควรระวัง 
เม่ือ “P” ไม่ปรากฏขึน้ แสดงวา่มนัเช่ือมตอ่ไม่ถกูต้อง หรือ driver software อาจจะถกูติดตัง้ไม่ถกูต้อง 

     3. คลกิ 2 ทีซ้อนท่ี software “FR811_PCSoftware.exe” และเร่ิมให้มนัท างาน 
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7. กำรเช่ือมต่อกับ PC 

    กำรตัง้และหน้ำจอใช้งำน 

A.  กำรตัง้ 
การอ่าน existing files 
     ไฟล์ตา่งๆ ท่ีจดัเก็บใน PC สามารถเปิดได้ 
     ไฟล์เดียวสามารถจดัเก็บเต็มท่ีถึง 50 โปรไฟล์      

ข้อควรระวัง 
ข้อมลูโปรไฟล์ท่ีเปิดอยูท่ัง้หมดบน PC จะถกูเขียนไว้มาก 
มาย ต้องระมดัระวงัอยา่ได้ลบโปรไฟล์ท่ีทา่นต้องการ 
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7. กำรเช่ือมต่อกับ PC 

การสร้างไฟล์ใหม่ 
     สร้างไฟล์ใหม่ ซอฟต์แวร์จะถามวา่จะจดัเก็บโปรไฟล์ปัจจุบนัหรือไม ่เลอืก              เพื่อบนัทกึมนั หรือ  
     ไม่บนัทกึมนั 

ใสช่ื่อไฟล์ 
     ใสช่ื่อของไฟล์ท่ีสร้าง ตวัอกัษรท่ีซึง่สามารถท าการใสเ่ป็น ASCII นอกเหนือจาก “.” 

การเลอืกโปรไฟล์ 
     เลอืกโปรไฟล์ส าหรับซึง่ทา่นต้องการใช้ด าเนินการตัง้จากกลุม่โปรไฟล์ในไฟล์ท่ีสร้างขึน้ 

กำรสร้ำงไฟล์ใหม่ 
1.  เลอืกโปรไฟล์และคลกิมนั 2 ทีซ้อน 

2.  ใสช่ื่อโปรไฟล์ใหม่ คลกิปุ่ ม                  หนึง่ครัง้ 
     เพื่อสิน้สดุขัน้ตอน 

3.  ข้อมลูโปรไฟล์ใหม่ถกูสร้างขึน้ เปลีย่นการตัง้ตามต้องการ ส าหรับรายการซึง่สามารถถกูเปลีย่นให้ด ู“Zone  
     settings (soldering iron heater)” บนหน้า 25 หรือ 11 “Zone setting (bottom heater)” บนหน้า 26 

ใสค่วามเห็น 
     สามารถใสค่วามเห็นได้สงูสดุ 100 ตวัอกัษร ตวัอกัษรซึง่สามารถท าการใสเ่ป็น ASCII นอกเหนือจาก “.” 

ตัวอย่ำง) ใส่ช่ือไฟล์หรือโปรไฟล์ท ำอย่ำงไร 
ใส ่board name ส าหรับช่ือไฟล์และ part name ส าหรับช่ือ 
โปรไฟล์ 
สิง่นีท้ าให้เข้าใจได้งา่ยขึน้วา่ไฟล์ท่ีเลอืกส าหรับ board ไหน 
และโปรไฟล์ไหนส าหรับ part ไหน 

ถ้าหากเงื่อนไขระหวา่งการใช้งาน ข้อควรระวงั อ่ืนๆ ท่ีถกูใสเ่ป็น
ความเห็น ความบกพร่องสามารถถกูป้องกนัไว้ 
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7. กำรเช่ือมต่อกับ PC 

การอพัโหลดเข้าแฮ็กโกะ FR-811 

ตรวจเช็คตรงนีเ้พ่ืออพัโหลดทัง้หมด 50 โปรไฟล์ 

ตรวจเช็คตรงนีเ้พ่ืออพัโหลดแตล่ะบลอ็กของ 10 โปรไฟล์ 

2. คลกิ                 เพือ่อพัโหลดข้อมลู 

ดาวน์โหลดเข้า PC 

ข้อควรระวัง 
ขณะท่ีการอพัโหลดก าลงัด าเนินการในขัน้ตอนและจุดหมายปลาย 

ตรวจเช็คโปรไฟล์ท่ีท่านต้องการอพัโหลด
ใน Upload screen 

ตรวจเช็คโปรไฟล์ท่ีท่านต้องการดาวน์โหลด
ในหน้าจอของดาวน์โหลด 

การลบข้อมลูโปรไฟล์ท่ีเลอืก 

การอ่าน demo mode 

การเลอืกโซน (soldering iron heater) 

     1. เพื่ออพัโหลดข้อมลูโปรไฟล์ท่ีสร้างขึน้เข้าแฮ็กโกะ FR-811 ให้คลกิ 

     1. ดาวน์โหลด profile เข้า PC คลกิ 
     2. คลกิ                 เพือ่อพัโหลดข้อมลู 

ทางทัง้หมดของข้อมลูโปรไฟล์จะถกูเขียนมากเกิน  ต้องแนใ่จวา่มีการ 
ตรวจวดัดงัเช่น การบนัทกึข้อมลูโปรไฟล์ท่ีจ าเป็นก่อนหน้าอ่ืนๆ เพื่อหลกี 
เลีย่งการเขียนมากเกินความจ าเป็นของข้อมลูโปรไฟล์จากข้อผิดพลาด 

     เพื่อเคลยีร์โปรไฟล์ท่ีเลอืกปัจจุบนั คลกิ 

     เพื่ออ่านโปรไฟล์ภายใน (เลอืกจาก 3 แบบ) คลกิ 

     ทา่นสามารถตัง้รายการท่ีก าหนดข้างลา่งส าหรับโซน 1 ถึงโซน 6 ส าหรับสถานะดงัเช่น setting ranges อ่ืนๆ 
     ขอให้อ้างอิงถึงหน้า 20 
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7. กำรเช่ือมต่อกับ PC 

11 การตัง้โซน (bottom heater) 
     การตัง้ตอ่ไปนีส้ าหรับ bottom heater สามารถท าการตัง้ได้ 

     ใน T/C mode ทา่นสามารถตัง้ RAMP RATE และอุณหภมิู ใน POWER mode ทา่นสามารถตัง้ Power และ Timer 
     ส าหรับสถานะดงัเช่น setting ranges และอ่ืนๆ โปรดอ้างอิงหน้า 18 

12 Displaying graph 
     ระหวา่งการใช้งาน ข้อมลูอุณหภมิูท่ีแท้จริงจะถกูแสดงขึน้บนกราฟ 

B.  กำรใช้งำน 
13 Clearing graph 
     เพื่อล้างกราฟท่ีแสดงอยู ่คลกิ 

14 Saving graph (CSV) 
     ถ้า “    csv capture” ถกูตรวจเช็คก่อนหน้านี ้กราฟนีส้ามารถถกูบนัทกึใน CSV format 

15 Starting graph charting 
     เพื่อเร่ิม graph charting คลกิ 

19 Displaying graph 
     เพื่อสไลด์ Guide line เข้าใน set time 
     ให้เลือ่นสไลเดอร์ 

18 Showing guide line 
     ถ้า “    Guide” ถกูตรวจเช็ค 
     การตัง้ปัจจุบนัจะถแูสดงขึน้เป็นกราฟ 

16 Stopping graph charting 
     เพื่อหยดุ graph charting คลกิ                     ถ้า “    csv capture” ถกูตรวจเช็คซอฟต์แวร์จะถามวา่ต้องการบนัทกึ 

17 Saving graph image (BMP) 
     เพื่อบนัทกึ image (bmp) ของกราฟที่แสดง คลกิ 

     ข้อมลู ณ เวลานีใ้น csv format หรือไม่ 

ข้อควรระวัง 
ถ้า profile set ใน PC นีไ้ม่ได้อพัโหลดเข้ากบัแฮ็กโกะ FR-811 การใช้งานจริงๆ จะไม่ถกูแสดงขึน้  ท างานขัน้ตอนใน  
 “Upload to HAKKO FR-811” บนหน้า 25 เพื่ออพัโหลดข้อมลูเข้าเคร่ือง 
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7. กำรเช่ือมต่อกับ PC 

5. Profile ท่ีเปลีย่นแล้วสามารถใช้ส าหรับถอดชิน้สว่นจากแผน่บอร์ดภายใต้สภาวะท่ีเหมือนกนัหลงัจากนีเ้ป็นต้นไป  

4. ตระเตรียมบอร์ดท่ีแตกตา่งและท าการถอดชิน้สว่นท่ีเหมือนกนัด้วยการใช้ profile set ในขัน้ตอนท่ี 3   ถ้าคา่ที่วดัได้ 
    จริงมีความแตกตา่งจากอณุหภมิูท่ีคาดหวงั ให้ใช้ “C.O.F.” เพื่อเปลีย่นอุณหภมิูท่ีตัง้ส าหรับแตล่ะโซน (โปรดอ้างอิง 
    ถึงหน้า 16 ส าหรับการเปลีย่นการตัง้) 

3. เม่ือการถอดถกูด าเนินการตามการตัง้  temperature graphs ส าหรับชิน้สว่นกบัไส้ความร้อนของหวัแร้งบดักรีจะถกู 
    แสดงขึน้ทัง้คู่ดงัข้างลา่งซ้าย เลอืก “TOP” ใน “Sensor selection” และตัง้ profile จาก heater temperature graph 

ตวัอยา่งของการใช้ C.O.F. (Change on the fly) 
1. เลอืก “PART” ใน “Sensor selection” (อ้างอิงถึงหน้า 13) และติดเทอร์โมคพัเปิลเข้ากบัชิน้สว่น 

2. มองหาสภาวะอุณหภมิูส าหรับถอดชิน้สว่น 
    และท าการตัง้ profile setting 
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8. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
    Parameter setting 
     แฮ็กโกะ FR-811 มีพารามิเตอร์ดงัตอ่ไปนี ้: 

กดและค้าง control knob ไว้ขณะท่ีท าการเปิดสวิทซ์เคร่ือง 

*    “ON” 
**    ON 
       CUSTOM 
       OFF 
*** “CUSTOM”  

:  ถกูเลอืก 
:  ทา่นไม่สามารถท าการเปลีย่นโดยปราศจากการใส ่password 
:  ทา่นสามารถท าการเลอืกวา่ต้องการใส ่password หรือไม่ เพื่อท าการเปลีย่น 
:  ทา่นสามารถท าการเปลีย่นโดยปราศจากการใส ่password 
:  ถกูเลอืก 
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8. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
    Temp Mode 
     อุณหภมิูท่ีแสดงสามารถสลบัไปมาระหวา่งองศาเซลเซียสกบัองศาฟาเรนไฮต์ 

    Sleep 
     เลอืกวา่ทา่นต้องการจะให้ auto sleep function ท างานหรือไม ่

    ShutOff Set 
     ตัง้เวลาให้เคร่ืองปิดอตัโนมติั 

    Air ShutOff 
     ระบุวา่จะให้ฟังก์ชัน่นีส้ามารถท างานได้หรือไม่ท่ียอมให้ทา่นเร่งออกจากการท าความเย็นก่อนท่ีจะจบลงภายหลงั 
     การท างานเสร็จ การเร่งออกจากการท าความเย็นท่ียงัมีอุณหภมิูสงูอาจเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหายก่อนก าหนดของ  
     ไส้ความร้อน อยา่ใช้ฟังก์ชัน่นีย้กเว้นงานท่ีใช้อุณหภมิูต ่า 

    Preset 
     การตัง้อุณหภมิูสามารถสลบัไปมาระหวา่ง normal mode กบั preset mode 
     ถ้าเลอืก preset mode ทา่นจะถกูถามหาก number ของ preset เพื่อใช้ส าหรับการโปรแกรม 

    TC B Alert 
     เปิดใช้งาน TC B alert เพื่อหยดุการควบคมุไส้ความร้อนถ้าหากอุณหภมิูล้มเหลวที่จะขึน้ถึงระดบัท่ีต้องตดัสนิใจ 
     ลว่งหน้าภายหลงัช่วงเวลาที่ระบุท่ีเป็นไปตามการเร่ิมต้นของการควบคมุ Heater power alert function จะไม่ท างาน 
     ถ้าหาก timer ถกูตัง้เป็น “- - -” 

    Lock Mode 
     เลอืก “ON”, “CUSTOM” หรือ “OFF” ส าหรับ password setting ถ้าการเลอืกเป็น “ON” ให้ท าการตัง้ password  
     ถ้าการเลอืกเป็น “CUSTOM” ให้เลอืกวา่ต้องการใช้ password function หรือไม่ เม่ือเข้าใน setting modes ตา่งๆ  
     และตัง้ password 

การตัง้ดงัตอ่ไปนีส้ามารถเลอืก password 
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8. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
    Date & Time 
     การตัง้วนัท่ีและเวลา 

    Contrast 
     เพื่อหน้าจอแสดงนัน้ตอ่การมองเห็น ปรับแตง่ความคมชดั 

    Initial Reset 
     กลบัการตัง้คืนสูส่ถานะแรกเร่ิม บางสว่นกลบัคืนสูก่ารตัง้นอกจาก Profile เพื่อกลบัสูส่ถานะแรกเร่ิม 

    Temp Mode 
     1. หมนุ control knob เลอืก “Temp Mode” 

     2. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

     3. ºC กบั ºF จะถกูแสดงสลบัไปมา 

     4. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

หรือ เปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

เลอืก “ºC” หรือ “ºF” 
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8. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
    Sleep 
     1. หมนุ control knob เลอืก “Sleep” 

     2. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

     3. ON กบั OFF จะถกูแสดงสลบัไปมา 

     4. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

หรือ เปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

เลอืก “ON” หรือ “OFF” 

    ShutOff Set 
     1. หมนุ control knob เลอืก “Shut Off” 

     2. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

     3. ตัง้เวลาของ shut-off 
         (Shutoff set function จะไม่ท างาน 
         ถ้าหาก timer ถกูตัง้เป็น “- - -”) 

     4. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

หรือ เปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

ตัง้เวลา 
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8. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
    Air ShutOff 
     1. หมนุ control knob เลอืก “Air ShutOff” 

     2. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

     3. ON กบั OFF จะถกูแสดงสลบัไปมา 

     4. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

หรือ เปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

เลอืก “ON” หรือ “OFF” 

    Preset 
     1. หมนุ control knob เลอืก “Preset” 

     2. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

     3. ON กบั OFF จะถกูแสดงสลบัไปมา 

     4. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

หรือ เปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

เลอืก “ON” หรือ “OFF” 

     เม่ือการเลอืกเป็น “ON” 

     6. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

ตัง้ preset number 

     5. ถ้าเลอืกเป็น preset mode ทา่นจะถกูถามหา 
         number ของ preset เพื่อส าหรับใสโ่ปรแกรม 
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8. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
    TC B Alert 
     1. หมนุ control knob เลอืก “TC B Alert” 

     2. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

     3. ตัง้เวลาของ TC B Alert 
         (TC B Alert function จะไม่ท างาน 
         ถ้าหาก timer ถกูตัง้เป็น “- - -”) 

     4. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

หรือ เปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

ตัง้เวลา 

    Lock Mode 
     1. หมนุ control knob เลอืก “Lock Mode” 

     2. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

     3. ตัง้ Lock Mode 

     4. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

หรือ เปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

เลอืก “ON” , “CUSTOM” หรือ “OFF” 

         (เม่ือการเลอืกเป็น “CUSTOM” หรือ “ON” โปรดอ้างอิงถึงหน้า 34) 
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8. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
    1 เมื่อกำรเลือกเป็น “CUSTOM” : 
     5. เลอืกรายการท่ีทา่นต้องการเปลีย่นการตัง้ 

     6. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

     7. Lock กบั Free จะถกูแสดงสลบัไปมา 

     8. เลอืก Exit ภายหลงัการตัง้ กดตรงกลางของ control knob 

หรือ เปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

เลอืก “Lock” หรือ “Free” 

    2 เมื่อเลือก “ON” (ภำยหลังกำรตัง้ “CUSTOM”) : 

     10. ภายหลงัการเลอืก หลงัจากนัน้ขยบัไปยงัตวัอกัษรตวัถดัไป 

     11. เลอืกตวัอกัษร 

     12. ภายหลงัการเลอืก หลงัจากนัน้ขยบัไปยงัตวัอกัษรตวัถดัไป 

เลอืกตวัอกัษร 

เลอืกตวัอกัษร 

     13. เลอืกตวัอกัษร 

     14. ภายหลงัการตัง้ กดตรงกลางของ control knob 

เลอืกตวัอกัษร 

         ถ้าทา่นเลอืก Lock ทา่นจะต้องท าการใส ่password 
         เม่ือเข้าสูห่น้าจอของการตัง้ 

         เลอืกและป้อน 3 ตวัอกัษรส าหรับ password จาก 6 ตวัอกัษร (A-F) 
     9. ใส ่password 

ขยบัระหวา่งตวัอกัษร 

ขยบัระหวา่งตวัอกัษร 
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8. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
    Date & Time 
     1. หมนุ control knob เลอืก “Date & Time” 

     2. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

     3. การตัง้ของวนัท่ีและเวลา 

     4. ภายหลงัการตัง้ กดตรงกลางของ control knob 

หรือ เปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

ตัง้วนัท่ีและเวลา เปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

    Contrast 
     1. หมนุ control knob เลอืก “Contrast” 

     2. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

     3. ปรับตัง้ความคมชดั 

     4. ภายหลงัการตัง้ กดตรงกลางของ control knob 

หรือ เปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

ปรับตัง้ความคมชดั 



 - 36 - 

8. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
    Initial Reset 
     1. หมนุ control knob เลอืก “Initial Reset” 

     2. ภายหลงัการเลอืก กดตรงกลางของ control knob 

หรือ เปลีย่นรายการท่ีเลอืก 

     3. เลอืก “PARTIAL” หรือ “ALL” 
         เม่ือทา่นไม่ต้องการด าเนินการตัง้คา่แรกเร่ิมใหม่ 
         เลอืก “CANCEL” 

     4. ภายหลงัการตัง้ กดตรงกลางของ control knob 

เลอืก “PARTIAL” หรือ “ALL” 

9. ผังกำรกระจำยอุณหภูมิ (Temperature Distribution Chart) 

ข้อควรระวัง 
 ผงัเหลา่นีไ้ม่ได้ก าหนดคณุสมบติัอุณหภมิูและมีไว้ส าหรับใช้อ้างอิงเทา่นัน้ 
 ผงัการกระจายอุณหภมิูส าหรับแฮ็กโกะ 850 หรือ 850B ไม่ควรน ามาใช้กบัแฮ็กโกะ FR-811.  แฮ็กโกะ FR-811 ใช้
ป๊ัมและระบบควบคมุท่ีแตกตา่ง เม่ือทา่นใช้แฮ็กโกะ FR-811 ต้องแนใ่จวา่ได้อ้างอิงกบัผงัการกระจายอณุหภมิูท่ี
แสดงไว้ข้างลา่งนี ้

 อุณหภมิูของลมร้อนอาจจะขึน้ไม่ถึงอณุหภมิูท่ีตัง้ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบของ nozzle กบัแรงลมท่ีตัง้ ในกรณีนีใ้ห้ลด
อุณหภมิูท่ีตัง้หรือแรงลมลง 
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9. ผังกำรกระจำยอุณหภูมิ (Temperature Distribution Chart) 

    สภาวะการทดสอบ : วดัท่ีจุดหา่ง 1 มม. (0.04 นิว้) จาก nozzle โดยใช้เคร่ืองบนัทกึ 
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9. ผังกำรกระจำยอุณหภูมิ (Temperature Distribution Chart) 
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9. ผังกำรกระจำยอุณหภูมิ (Temperature Distribution Chart) 
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ข้อควรระวัง 
การเปลีย่นไส้ความร้อนนัน้อนัตรายมาก ต้องแนใ่จวา่ได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองท่ี OFF และต้องระมดัระวงัตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
เม่ือท าการเปลีย่นไส้ความร้อน 

10. กำรบ ำรุงรักษำ/กำรตรวจสอบ 

A.  กำรถอดไส้ควำมร้อน 

ข้อควรระวัง 
เม่ือท าการเปลีย่นไส้ความร้อน โปรดระมดัระวงั อยา่ใช้แรงมากเกินจนท าให้ชิน้สว่นดงัเช่น vacuum pipe นัน้งอ 

1. ถอดสกรู 4 ตวัที่ยดึ heater pipe เข้ากบั handpiece  ถอด heater pipe ออก 

ข้อควรระวัง 
ให้จบัต้องไส้ความร้อนด้วยความระมดัระวงั อยา่ได้สมัผสัถกูไส้ความร้อน 

2. ถอด mica ออกจากด้านในของ heater pipe 

3. ถอดสว่นเช่ือมตอ่และถอดสว่นประกอบไส้ความร้อนออก 

โปรดอ้างอิงถึงข้อแนะน ารวมถึงชิน้สว่นอะไหล ่

B.  กำรวัดค่ำควำมต้ำนทำน 
 คา่ความต้านทานไส้ความร้อนปกติ 
      เช่ือมตอ่โอห์มมิเตอร์คลอ่มระหวา่งขัว้คอนเน็ทเตอร์ (a) 

 คา่ความต้านทานเซนเซอร์ปกติ 
      เช่ือมตอ่โอห์มมิเตอร์คลอ่มระหวา่งขัว้คอนเน็ทเตอร์ (b) ถ้าคา่ความต้านทานเป็น ∞  ให้เปลีย่นชิน้สว่นนี ้

      คา่ที่ถกูต้องอยูร่ะหวา่งประมาณ : 14Ω (±10% 100-110V), 17Ω  (±10% 120V), 41Ω  (±10% 220-240V) 
      ถ้ามีคา่ที่ไม่ถกูต้องขอให้เปลีย่นชิน้สว่นนี ้
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   Sensor Error (S-E) ข้อบกพร่องนีเ้กิดขึน้เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีเซนเซอร์จะเสยี (ความ
บกพร่องเกิดภายในวงจรเซนเซอร์) ข้อความ “S-E” แสดงขึน้และ
เคร่ืองปิดตวัลง 

11. กำรแจ้งข้อบกพร่อง 

เม่ือซอฟต์แวร์จบัข้อบกพร่องภายในแฮ็กโกะ FR-811 ตรวจพบข้อบกพร่อง ข้อความถกูแสดงขึน้เพื่อเตือนผู้ใช้งานให้
ทราบ โปรดด ู“แนวทางแก้ไขปัญหา” ส าหรับขัน้ตอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

   Heater Error (H-E) ข้อบกพร่องนีเ้กิดขึน้เม่ืออุณหภมิูของลมร้อนก าลงัตกลง  ถึงแม้ไส้
ความร้อนจะยงัท างานอยู ่ ข้อความ “H-E” แสดงขึน้เพื่อแจ้งความ
เป็นไปได้ท่ีไส้ความร้อนบกพร่อง 

   Fan Error (F-E) ข้อบกพร่องนีเ้กิดขึน้เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีพดัลมบกพร่อง  
ข้อความ “F-E” แสดงขึน้และเคร่ืองปิดตวัลง 

   Bottom heater Error (BHE) ข้อบกพร่องนีเ้กิดขึน้เม่ือการเช่ือมตอ่กบั bottom heater มีความไม่
สมบูรณ์  ข้อความ “BHE” แสดงขึน้เพื่อแจ้งความเป็นไปได้ท่ีไส้
ความร้อนบกพร่อง 
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12. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

ค ำเตือน 
ก่อนท าการตรวจเช็คภายในเคร่ืองแฮ็กโกะ FR-811 หรือท าการเปลีย่นอะไหล ่ต้องแนใ่จวา่ได้ถอดสายไฟเคร่ือง  ความ
ผิดพลาดในทางปฏิบติัอาจเป็นผลให้ถกูไฟฟ้าดูด 

    เคร่ืองไม่ท ำงำน ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม่ ? 
:  ตรวจสอบวา่ท าไม่ฟิวส์ถึงขาด จากนัน้จึงท าการเปลีย่นฟิวส์     เมื่อเปิดสวิทซ์เคร่ืองแล้ว 
   แตถ้่าฟิวส์ยงัขาดอีก ให้สง่เคร่ืองไปซอ่ม 

    “S-E” ถูกแสดงขึน้ ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  เซนเซอร์ขาดหรือไม่ ? 
:  วดัคา่ความต้านทานของเซนเซอร์ เม่ือคา่ความต้านทานเป็น 
   ∞ ให้เปลีย่นไส้ความร้อน 

    “H-E” ถูกแสดงขึน้ ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ไส้ความร้อนขาดหรือไม่ ? 
:  วดัคา่ความต้านทานของไส้ความร้อน เม่ือคา่ความต้านทาน 
   ไม่อยูภ่ายในช่วงปกติ ให้เปลีย่นไส้ความร้อน 

ตรวจเช็ค :  ต าแหนง่การวดัของเทอร์โมคพัเปิลไม่เหมาะสมหรือเทอร์โมคพั 
   เปิลถกูติดตัง้ไม่ถกูต้อง 

แก้ไข :  ติดตัง้เทอร์โมคพัเปิลให้เหมาะกบัต าแหนง่ท่ีวดั 

แก้ไข :  พดัลมอาจจะเสยี ให้เปลีย่นพดัลมด้วยอนัใหม่     “F-E” ถูกแสดงขึน้ 

    เมื่อกดปุ่ ม S แต่เคร่ือง ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  การตัง้ไม่ได้เช่ือมตอ่กบั bottom heater ในช่วงของ “ON” 

:  เช่ือมตอ่มนั 
    ไม่ท ำงำน (Auto mode)    หรือไม่ ? 

แก้ไข :  มีความเป็นไปได้ท่ีข้อมลูอยูใ่นสภาพเสยีหาย หรืออยูใ่น     Profile ไม่สำมำรถอ่ำนได้ 
   ฟอร์แมตท่ีอ่านไม่ได้ โปรดเตรียมฟอร์แมตของข้อมลูท่ีอ่านได้     จำกอุปกรณ์ USB เกิดกำร 

    ผิดพลำดจำก Profile 

    “BHE” ถูกแสดงขึน้ ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Selector switch ปิดอยูห่รือไม่ ? 
:  เปิด selector switch 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ไส้ความร้อนไหม้หรือไม่ ? 
:  วดัคา่ความต้านทานของไส้ความร้อน ถ้าไส้ความร้อนขาดให้ 
   เปลีย่นอนัใหม่ 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  การตัง้ส าหรับการเตือนพลงังานไส้ความร้อนอยูต่ ่าเกินหรือไม่ 

:  เปลีย่นการเตือนพลงังานไส้ความร้อนตัง้ให้การตัง้มีความ 
   (ตัง้เวลาสัน้เกิน) ? 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ต าแหนง่ของการวดัส าหรับเทอร์โมคพัเปิลไม่เหมาะสมหรือ 

:  ติดตัง้เทอร์โมคพัเปิลให้อยูใ่นต าแหนง่ท่ีเหมาะสมของการวดั 
   เทอร์โมคพัเปิลถกูติดตัง้ไว้ไม่เหมาะสมหรือไม ่? 

   เหมาะสม 
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13. รำยกำรชิน้ส่วน 
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13. รำยกำรชิน้ส่วน 

   รำยกำรบรรจุของ Bottom heater (แยกจ ำหน่ำย) 

ข้อควรระวัง 
โปรดแนใ่จวา่ได้เช่ือมตอ่ bottom heater เข้าสายจ่ายไฟชุดเดียวกนักบัแฮ็กโกะ FR-811 ความผิดพลาดในทางปฏิบติั
อาจเป็นเหตใุห้การท างานไม่เสถียรและ/หรือเสยีงรบกวนเกิดขึน้ 

    กำรเช่ือมต่อกับ bottom heater 

Bottom heater (แยกจ าหนา่ย) สามารถเช่ือมตอ่กบัแฮ็กโกะ FR-811 ด้วย connecting cable 
การตัง้ของ bottom heater ถกูตัง้ด้วยแฮ็กโกะ FR-811 

อ้างอิงถึง “     MANUAL mode” กบั “     AUTO mode” ส าหรับค าแนะน าการตัง้ 
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13. รำยกำรชิน้ส่วน 

กำรประกอบเข้ำกับเคร่ืองอื่นๆ 

แฮ็กโกะ FR-811 สามารถประกอบเข้ากบัเคร่ืองดงัตอ่ไปนี ้รวมถึงตอ่กบั bottom heaters ส าหรับการใช้งานเป็นดงั
ระบบรีเวิร์ค ส าหรับรายละเอียดการใช้ โปรดอ้างอิงกบัคูมื่อการใช้งานส าหรับแตล่ะเคร่ืองนัน้ 

ตวัอยา่ง : การประกอบของแฮ็กโกะ FR-811, Grip Fixture L, bottom heater และ board holder 
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13. รำยกำรชิน้ส่วน 

    อุปกรณ์เสริม 

เคร่ืองท่ีใช้ประกอบเข้ากบัแฮ็กโกะ FR-811 

อุปกรณ์เสริม 
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13. รำยกำรชิน้ส่วน 

    อุปกรณ์เสริม (Nozzle) 


