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คู่มือการใช้งาน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ตัดสินใจซ้ือแฮ็กโกะ FR-830 Preheater  โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้
ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FR-830  และให้เก็บรักษาคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่สะดวกต่อการค้นหาส าหรับการใช้อ้างอิง 

Instruction Manual 

PREHEATER 

1.  รายการและชื่อชิ้นส่วนในกล่อง 
โปรดตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการท้ังหมดท่ีระบุไว้ 

ข้อควรระวัง 

ดังข้างล่างน้ีได้บรรจุไว้ในกล่อง 
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 รักษาระยะห่างอย่างน้อยสุด 10 มม. ระหว่าง  PWB  กับ  Hot air outlet 
 ห้ามปิด  hot air outlet  ขณะที่ลมร้อนเป่าออกมาจากข่องออก 
 อย่าเป่าลมร้อนเข้าใน  hot air outlet  โดยตรงเมื่อใช้อุปกรณ์ด้านบน 
 ห้ามปิดสวิทซ์เคร่ืองจนกว่าจะเย็นตัวลงจนสนิทภายหลังที่ไส้ความร้อนปิดตัวลง 
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2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

3.  ค าเตือน  ข้อควรระวัง  และหมายเหตุ 

ค าเตือน  ข้อควรระวัง  และหมายเหตุ  ถูกจัดวางไว้ในจุดวิกฤตในคู่มือการใช้งานฉบับนี้  เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานเอาใจใส่
หัวข้อต่างๆ ที่มีนัยส าคัญ  โดยก าหนดความหมายไว้ดังต่อไปนี้ : 
       ค าเตือน     :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับค าเตือนอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต 
       ข้อควรระวัง  :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับข้อควรระวังอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บกับผู้ใช้งานหรือความเสียหายกับ
         อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
       หมายเหต ุ    :  หมายเหตุ ระบุขั้นตอนหรือจุดที่ส าคัญเพื่อให้ปฏิบัติตามที่อธิบายไว้ 

*  ความสูง (ส)  คือ  ระยะที่วัดจากด้านใต้ขาไปยังด้านบนสุดของ  hot air outlet 
*  เคร่ืองนี้ป้องกันการคลายประจุไฟฟ้าสถิต  ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินเคร่ืองระหว่างการใช้งาน 
*  รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 การป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต 
อุปกรณ์นี้มีรูปลักษณ์ที่เด่นจากชิ้นส่วนพลาสติกที่น าไฟฟ้าสถิตและการต่อสายลงดินของด้ามจับ  และตัวเคร่ืองตาม 
มาตรการเพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่จะท าการบัดกรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต   ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามค าแนะน า
ดังต่อไปนี้ : 
1.  ด้ามจับและชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ไม่ใช่ฉนวน   ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นตัวน า   ดังนั้นเมื่อจะท าการเปล่ียนชิ้นส่วน หรือ 
     ท าการซ่อมแซม  ให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอที่จะไม่แตะต้องชิ้นส่วนไฟฟ้า  หรือท าให้วัตถุที่เป็น  
     ฉนวนเสียหาย 
2.  ต้องแน่ใจว่าตัวเคร่ืองได้รับการต่อสายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู่ 

แฮ็กโกะ  FR-830 Preheater 
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ข้อควรระวัง 
เม่ือเปิดสวิตช์เคร่ือง  อุณหภูมิของ hot air outlet จะเริ่มขึ้นจาก 150 ถึง 300°C  (302 ถึง 572°F)  เพื่อ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บกับบุคลากรหรือความเสียหายแก่สิ่งของในบริเวณพื้นที่ท างาน  ขอให้ปฏิบัติตาม
ดังต่อไปนี้ 
 ห้ามแตะต้องส่วนใดส่วนหนึ่งของ hot air outlet หรือบริเวณใกล้เคียง 
 ห้ามใช้อุปกรณ์ใกล้กับก๊าซไวไฟ หรือวัตถุที่สามารถติดไฟ 
 ห้ามพ่นสเปรย์สารไวไฟหรือฟลักให้กับ hot air outlet หรือ air inlet 
 ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าใน hot air outlet หรือ air inlet 
 ห้ามใช้เคร่ืองในบริเวณพื้นที่ที่ปิดหรือใช้ขณะที่  hot air outlet  และ  air inlet  ถูกอุดอยู่ 
 แจ้งให้บุคคลอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท างานว่าเคร่ืองสามารถให้อุณหภูมิที่สูง และควรพิจารณาถึงอันตรายที่มี 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเมื่อไม่ต้องการใช้งานหรือปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ใส่ใจ 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเมื่อท าการเปล่ียนชิ้นส่วนหรือจัดเก็บแฮ็กโกะ FR-830 
 ห้ามใช้งานแฮ็กโกะ FR-830 ในบริเวณใกล้เคียงกับส่ิงของใดๆ ซึ่งสามารถหลุดเข้าในช่องลมเข้าและเป็นสาเหตุของ

การเกิดไฟไหม้ (ดังเช่นฝุ่นหรือความสกปรก) 
 อุปกรณ์นี้ไม่มีจุดมุ่งหมายส าหรับการใช้งานโดยบุคคลที่ร่างกายเส่ือมสมรรถนะ (รวมถึงเด็ก) มีอาการทางประสาท

หรือความจ าเส่ือมหรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นแต่ได้รับการดูแลหรือแนะน าเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์นี้โดย
บุคคลที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัย 

 เด็กๆ ควรได้รับค าแนะน าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเล่นกับอุปกรณ์นี้ 

    ผลิตภัณฑ์น้ีถูกรับรองให้ใช้เป็นเคร่ืองอุ่น PWB การใช้งานท่ีผิดอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจบ็ 

 อย่าใช้แฮ็กโกะ  FR-830  นอกเหนือจากการใช้อุ่นชิ้นงาน 

 อย่าเป่าลมเข้าใน  hot air outlet  จากทางด้านบน 

 เพื่ออายุการใช้งานให้ยาวนานเต็มที่  การใช้งานต่อเนื่องต้องไม่เกินหนึ่งช่ัวโมง 

 ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินแฮ็กโกะ  FR-830  และเชื่อมต่อกับเต้ารับที่ลงดินเสมอ 

 ห้ามท าการดัดแปลงแฮ็กโกะ  FR-830 

 ใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของแฮ็กโกะ 

 อย่าท าให้แฮ็กโกะ  FR-830  เปียกหรือใช้มันขณะที่มือยังเปียก 

 ถอด  power cord  โดยการจับที่ตัวปล๊ักไม่ใช่ที่สายไฟ 

 ขณะที่ใช้งานแฮ็กโกะ  FR-830  อยู่  อย่าท าการใดๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ร่างกายบาดเจ็บ หรือส่ิงของเสียหาย 
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    การจัดเตรียม 
     จัดวาง  PWB  ไว้ด้านบน  FR-830 
     (ดังภาพอ้างอิงทางขวามือ) 

4.  การใช้งาน 

     ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจว่าได้รักษาระยะห่าง 10 มม. หรือช่องว่าง
กว้างมากกว่านั้น ระหว่าง  PWB  กับ  hot air outlet 

    เปิดเคร่ืองท างาน 
     1. เสียบ  power cord  เข้าในเต้ารับ 
     2. เปิด  power switch 
         หลอดไฟติดสว่างขึ้นเป็นสีเขียว พร้อมกับลม ณ   
         อุณหภูมิห้องถูกเป่าออกมา 

     ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจว่า  hot air outlet  และบริเวณใกล้เคียงของ
มันไม่มีการอุดตันก่อนท าการเปิด  power switch 

     3. ต้ังอุณหภูมิของลมร้อนที่ต้องการ 
     4. กดปุ่ม  START/STOP  เพื่อเร่ิมการอุ่นความร้อน 
         หลอดไฟติดสว่างขึ้นเป็นสีแดง ลมร้อนถูกเป่าออก   
         จาก  hot air outlet  เมื่ออุณหภูมิร้อนคงที่แล้ว 
         หลอดไฟจะเร่ิมต้นกระพริบ 

    ภายหลังเสร็จสิ้นการท างาน 
     1. กดปุ่ม  START/STOP  เพื่อหยุดการอุ่นชิ้นงาน 
         การท างานของ  heater   หยุดลงพร้อมกับการ 
         ระบายความร้อนของเคร่ืองเร่ิมต้นขึ้น  หลอดไฟ 
         เร่ิมกระพริบช้าลงเป็นสีเขียว ภายหลังจากเคร่ือง 
         เย็นตัวลงเรียบร้อยแล้ว หลอดไฟติดสว่างขึ้นเป็น 
         สีเขียว และเคร่ืองพร้อมที่จะท างานใหม่อีกคร้ัง 
     2. ต้องแน่ใจว่าเคร่ืองได้เย็นตัวลงเรียบร้อยแล้วก่อน 
         การปิดสวิทซ์เคร่ือง  

    Temperature Offset Function 
     เมื่อท าการต้ัง  temperature offset  ต้องแน่ใจว่าได้ 
     วัดลมร้อน ณ จุดห่างประมาณ 5 มม. เหนือจุดศูนย์ 
     กลางของ  hot air outlet 

     ข้อควรระวัง 
ถ้าท่านพยายามเพื่อต้ัง temperature offset ด้วย knob 
ขณะต้ังอุณหภูมิไว้ที่ 150ºC หรือ 300ºC   ที่อุณหภูมินี้
ท่านจะไม่สามารถต้ัง  offset  ทางด้านลบ(-)  หรือทาง 
ด้านบวก(+) ได้ตามล าดับ 

     ข้อควรระวัง 
Temperature offset function จะไม่ท างานจนกว่า
อุณหภูมิจะคงที่แล้ว 
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4.  การใช้งาน 
    Temperature Offset Function (ต่อเนื่อง) 
     1. หมุนปรับ temperature adjusting knob ที่ 250ºC 
         และคอยจนกระทั่งอุณหภูมิที่วัดได้คงที่ 
     2. ภายหลังจากที่อุณหภูมิคงที่ กดปุ่ม START/STOP 
         เป็นเวลา 3 วินาที สีของหลอดไฟจะเปล่ียนเป็นสีส้ม 
     3. หมุน knob เพื่อให้อุณหภูมิที่วัดได้แสดงเป็น 250ºC 
         ช่วงระยะของ temperature offset เร่ิมจาก -50ºC 
         ถึง +50ºC  ซึ่งสัมพันธ์กับการต้ังค่าแรกเร่ิม  เมื่อ  
         อุณหภูมิถูกต้ัง offset ที่ +10ºC  ช่วงระยะของ 
         temperature offset คือ เร่ิมจาก -60ºC ถึง +40ºC 
     4. กดปุ่ม START/STOP อีกคร้ัง หลอดไฟสว่างกลับ 
         เป็นสีแดง ซึ่งแสดงว่าการควบคุมอัตโนมัติของ  
         heater ได้เร่ิมต้นขึ้นแล้ว หมุน knob ไปยังอุณหภูมิ 
         ที่ต้องการต้ังส าหรับการอุ่นชิ้นงาน 

     ข้อควรระวัง 
ถ้าท่านพยายามเพื่อต้ัง temperature offset ที่เกินกว่า 
+/-50ºC หลอดไฟก็จะเร่ิมต้นกระพริบ  temperature 
offset ก็จะไม่สามารถต้ังได้ขณะที่หลอดไฟก าลัง
กระพริบอยู่ 

     ข้อควรระวัง 
เคร่ืองจะเปล่ียนเป็น normal operation mode โดย
อัตโนมัติเว้นแต่ว่าได้หมุน knob ภายใน 90 วินาที 
ภายหลังจากเข้าสู่ temperature offset mode 

5.  การแจ้งข้อบกพร่อง 
เมื่อข้อบกพร่องถูกตรวจพบ หลอดไฟที่อยู่ทางหน้าปัทม์เคร่ืองเร่ิมกระพริบขึ้นในรูปแบบการแจ้งข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 

    ไส้ความร้อนบกพร่อง 
     รูปแบบการกระพริบของหลอดไฟ : 

มีสองสาเหตุที่ไส้ความร้อนบกพร่องจะเกิดขึ้น 
 ไส้ความร้อนบกพร่องเกิดขึ้นเมื่อลมร้อนถูกเป่าเข้าใน 

     air outlet และระบบการป้องกันไส้ความร้อนถูก 
     กระตุ้นให้ท างาน 
     ไส้ความร้อนบกพร่องสืบเนื่องจากการท างานของ  
     ระบบป้องกันถูกรีเซ็ทโดยอัตโนมัติเมื่อท าการปิด 
     สวิทซ์เคร่ืองและเคร่ืองก าลังระบายความร้อน 
 ไส้ความร้อนบกพร่องเกิดขึ้นถ้าไส้ความร้อนขาดและ 

     อุณหภูมิจะไม่สูงขึ้น โปรดดู “ 7. แนวทางการแก้ไข 
     ปัญหา ” 

    เซนเซอร์บกพร่อง 
     รูปแบบการกระพริบของหลอดไฟ : 

เซนเซอร์บกพร่องเกิดขึ้น 
ถ้าหากเซนเซอร์ขาด 
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5.  การแจ้งข้อบกพร่อง 
    ความร้อนสูงเกินบกพร่อง 
     รูปแบบการกระพริบของหลอดไฟ : (กระพริบเร็ว) 

ความร้อนสูงเกินบกพร่อง เมื่ออุณหภูมิเคร่ืองสูงเกิน
ผิดปกติ 
เมื่อเคร่ืองเย็นอยู่ ข้อบกพร่องจะถูกลบล้างโดยอัตโนมัติ
และฟังก์ชั่นของเคร่ืองจะกลับคืนปกติ 

    ระบบบกพร่อง 
     รูปแบบการกระพริบของหลอดไฟ : 

เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นกับระบบควบคุม 
ระบบบกพร่องจะเกิดขึ้น 

6.  การบ ารุงรักษา 
ขจัดฟลักต่างๆ หรือเศษหลงเหลืออื่นๆ ที่อาจติดอยู่กับ  hot air outlet  โดยการเช็ดถูมันออก 

7.  แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ค าเตือน 
 ก่อนท าการตรวจเช็คภายในเคร่ืองแฮ็กโกะ  FR-830  หรือท าการเปล่ียนชิ้นส่วน  ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปล๊ักออกแล้ว  

ความผิดพลาดอาจเป็นผลให้ถูกไฟดูด 
 ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาภายหลังจากที่ตัวเคร่ืองได้เย็นตัวลงเรียบร้อยแล้ว 

    เคร่ืองไม่ท างาน 
    เม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ืองแล้ว 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม่ ? 
:  สืบสวนว่าท าไมฟิวส์ถึงขาด จากนั้นจึงเปล่ียน 
   ฟิวส์ 

    หลอดไฟแจ้งว่าไส้ความร้อน 
    เกิดบกพร่อง 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ไส้ความร้อนขาดหรือไม่ ? 
:  ปิดสวิทซ์เคร่ือง 
   (ไส้ความร้อนบกพร่องจะถูกรีเซ็ท  เมื่อสวิทซ์ 
   ถูกปิดลง) 
   เปิดสวิทซ์เคร่ืองใหม่อีกคร้ัง หลังจากนั้นหลอด 
   ไฟติดสว่างเป็นสีเขียวและลม ณ อุณหภูมิห้อง 
   (ลมเย็น) ถูกเป่าออกมา ต้องแน่ใจว่าเคร่ืองนั้น 
   เย็นตัวลงสนิทจริงๆ   (ที่อุณหภูมิห้อง)  จากนั้น 
   กดปุ่ม START/STOP ถ้าหากลมร้อนไม่ถูกเป่า 
   ออกมาและหลอดไฟแสดงไส้ความร้อนบกพร่อง 
   อีก  ให้ตรวจเช็คค่าความต้านทานของชิ้นส่วน 
   ไส้ความร้อน 
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7.  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ลมถูกเป่าเข้าภายในเคร่ืองจากภายนอก ? 

:  ปิดสวิทซ์เคร่ือง 
   (ไส้ความร้อนบกพร่องจะถูกรีเซ็ท  เมื่อสวิทซ์ 
   ถูกปิดลง) 
   เปิดสวิทซ์เคร่ืองใหม่อีกคร้ัง หลังจากนั้นหลอด 
   ไฟติดสว่างเป็นสีเขียวและลม ณ อุณหภูมิห้อง 
   (ลมเย็น) ถูกเป่าออกมา ต้องแน่ใจว่าเคร่ืองนั้น 
   เย็นตัวลงอย่างสนิท  (ที่อุณหภูมิห้อง)  จากนั้น 
   กดปุ่ม START/STOP 
   เมื่อหลอดไฟเร่ิมกระพริบเป็นสีแดงในสถานะ 
   normal operation และลมร้อนเร่ิมเป่าออกมา 
   ระบบป้องกันถูกรีเซ็ท  ท าให้สามารถใช้งาน 

   (ระบบการป้องกันถูกกระตุ้นให้ท างาน) 

   เคร่ืองได้ 

    หลอดไฟแสดงเซนเซอร์บกพร่อง ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  เซนเซอร์ขาดหรือไม่ ? 
:  วัดค่าความต้านทานของเซนเซอร์ 

    หลอดไฟแสดงความร้อนสูงเกิน 
    บกพร่อง 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  เคร่ืองร้อนเกินหรือไม่ ? 
:  เมื่อตัวเคร่ืองเย็น ความบกพร่องจะถูกลบล้าง 
   โดยอัตโนมัติ และฟังก์ชั่นของเคร่ืองจะกลับคืน 
   ปกติ 
   ให้ใช้งานแฮ็กโกะ  FR-830  ในสภาพแวดล้อม 
   และวิธีการที่ไม่เป็นสาเหตุให้เคร่ืองเกิดความ 
   ร้อนสูงเกิน 

แก้ไข :  ปัญหาที่เกิดบกพร่องกับระบบควบคุม 
   โดยไม่ใส่ใจกับสถานะการท างานถึงแม้ว่า 
   เคร่ืองก าลังท างานอยู่หรือท่านเพิ่งได้เปิดสวิทซ์ 
   เคร่ืองก็ตาม ให้ปิดการใช้งานเคร่ืองทันที ถอด 
   สายปล๊ักออก และหลังจากนั้นให้ติดต่อตัวแทน 
   ขายแฮ็กโกะของท่าน 

    หลอดไฟแสดงระบบบกพร่อง 

ให้ปรึกษาตัวแทนจ าหน่ายในพื้นที่ของท่าน  ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรณีพบปัญหาอื่นๆ 
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8.  การตรวจสอบไส้ความร้อน/เซนเซอร์ 

     ข้อควรระวัง 
วัดความต้านทานของไส้ความร้อนและเซนเซอร์เมื่ออุณหภูมิเคร่ืองอยู่ ณ 
อุณหภูมิห้อง 

    วัดความต้านทานของไส้ความร้อน วัดความต้านทานของไส้ความร้อน  ภายหลังจากการถอดขั้วต่อ
ออกจากไส้ความร้อน 
ความต้านทานของไส้ความร้อน :   25 ถึง   30Ω (100-120V) 
ความต้านทานของไส้ความร้อน : 100 ถึง 110Ω (220-240V) 
ถ้าค่าความต้านทานแตกต่างจากตัวเลขดังข้างบน ให้เปล่ียนไส้
ความร้อนอันใหม่ 
(ส าหรับขั้นตอนในการเปล่ียน ให้ดูคู่มือการเปล่ียนที่ให้มาพร้อม
อะไหล่) 

    วัดความต้านทานของเซนเซอร์ วัดความต้านทานของเซนเซอร์  ภายหลังการถอดขั้วต่อออกจาก
เซนเซอร์ 

ถ้าค่าความต้านทานเป็น  ∞  ให้เปล่ียนเซนเซอร์อันใหม่ 
(ส าหรับขั้นตอนในการเปล่ียน ให้ดูคู่มือการเปล่ียนที่ให้มาพร้อม
อะไหล่) 
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9.  อุปกรณ์เสริม 

    สวิทซ์เสริมภายนอก 

สวิทซ์เสริมภายนอกส าหรับใช้ด้วยมือ หรือเท้ามีไว้ให้
เลือกใช้  ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้าตัวเคร่ืองที่  START/
STOP preheating 

    อุปกรณ์เสริม  extension pipe 

อุปกรณ์เสริม extension pipe ถูกเลือกใช้เมื่อต้องการ
ให้ลมร้อนเป่าออกตรงเฉพาะบริเวณที่ต้องการ 

    อุปกรณ์เสริม  external lid 

ถ้าใช้งาน  FR-802  หรือ  FR-803B 
ให้ใช้อุปกรณ์เสริม external lid กับ extension pipe 
ปิดก้ันลมร้อนที่ก าลังเป่าเข้าใน air inlet เมื่อ FR-830 
ไม่ได้ใช้งานอยู่ 
ความผิดพลาดดังกล่าว อาจท าให้เคร่ืองเสียหาย 

     ข้อควรระวัง 
ห้ามปิด  hot air outlet 
ขณะที่ลมร้อนก าลังเป่าออกจาก outlet 
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10.  รายการชิ้นส่วน 
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10.  รายการชิ้นส่วน 


