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1. รายการบรรจุหีบห่อ 

●รายการบรรจุหีบห่อ
HAKKO FT-802 station ........................................... 1
HAKKO FT-8004 ...................................................... 1
Power cord ................................................................. 1
Wire material indicator seal  ................................... 1

Hexagon wrench (1.27mm) ..................................... 1
Instruction Manual ................................................... 1
Hexagon socket set screw (M2.5x2.5) .................... 2

Handle

HAKKO
FT-802 station

HAKKO FT-8004

Blade (not included)

Power cord
Hexagon wrench

Power switch

Receptacle
Plug

Hexagon socket set screw (×2)

Handle holder

Instruction Manual

Lead adjuster

THERMAL WIRE STRIPPER

FT-802

Power receptacle

Blade removal plate

Wire material 
indicator seal

2. รายละเอียดทางเทคนิค

กำลังไฟที่ใช้ 76W
 • HAKKO FT-802

กำลังไฟที่ใช้
ความยาวสายไฟ
ความยาว (ไม่รวมสายไฟ/ใบมีด)
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ/ใบมีด)

72w (20V)
1.6 ม. (5.3 ฟุต)
153 มม. (6.0 นิ้ว)
47 ก. (0.10 ปอนด์)

 • HAKKO FT-8004 (Handle)

Output
ขนาดภายนอก

น้ำหนัก

AC 20V
76(W) x 159(H) x 161(D) มม.
(3.0 x 6.3 x 6.3 นิ้ว)
1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

 • Station

หมายเหตุ :

*รายละเอียดทางเทคนิคและการออกแบบอาจเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ผลิตภัณฑ์ไดร้บัการป้องกันจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต

 ข้อควรระวงั
ผลิตภัณฑ์น้ีรวมลักษณะเดน่ อย่างเช่น ชิน้ส่วนที่เป็นพลาสตกิที่นำาไฟฟ้า และการตอ่สายดนิกับ Handpiece กับ Station 

ตามมาตรการเพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่จะทำาการบัดกรจีากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต โปรดแน่ใจวา่ไดป้ฏิบัตติามคำาแนะนำาตอ่ไปน้ี :
1. ดา้มจับและชิน้ส่วนพลาสตกิอื่นๆ ไม่ใช่ฉนวน ชิน้ส่วนเหล่าน้ีเป็นตวันำา เมื่อทำาการการเปลี่ยนชิน้ส่วนหรอืทำาการซ่อมแซม 

ให้ทำาดว้ยความระมัดระวงัอย่างเพียงพอที่จะไม่แตะตอ้งชิน้ส่วนไฟฟ้าหรอืทำาให้วตัถุที่เป็นฉนวนเสียหาย
2. ตอ้งแน่ใจวา่ตวัเครือ่งไดร้บัการตอ่สายดนิแล้วขณะที่ใช้งานอยู่

กรณุาตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจวา่อุปกรณ์ทุกชิน้ตาม รายการดา้นล่างไดบ้รรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์
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3. คำาเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุุ

คำาเตือน ข้อควรระวงั และหมายเหตุถูกแสดงไวใ้นจุดสำาคัญของคู่มือน้ีเพ่ือให้ผู้ใช้งานเอาใจใสต่่อสิง่ท่ีมีนัยสำาคัญ 
โดยมีคำาจำากัดความดังต่อไปน้ี :

  คำาเตือน  : การไม่ปฏิบัตติามคำาเตอืนอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรอืเสียชีวติได้
  ข้อควรระวงั :  การไม่ปฏิบัตติามข้อควรระวงัอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บตอ่ผู้ใช้หรอืสรา้งความเสียหายตอ่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหต ุ: หมายเหตแุสดงถึงขัน้ตอนหรอืจุดที่มีความสำาคญักับกระบวนการที่ไดอ้ธิบายไว้

  คำาเตือน

ภายหลังจากเปิดสวทิซ์เครือ่ง อุณหภูมิของ blade 
สามารถขึน้สูงสุดท่ี 800°C (1472°F) การจับต้องท่ีไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟลวกหรอืไฟไหม้ 
ต้องแน่ใจวา่ได้ปฏิบัติตามข้อควรระวงัล่วงหน้าดังต่อไปน้ี : 
อุปกรณ์น้ีถูกกำาหนดให้ใช้เป็นเครือ่งลอกฉนวนสายไฟด้วยความรอ้นเท่าน้ัน 
การใช้งานท่ีผิดวตัถุประสงค์อาจทำาให้เครือ่งเสยีหายหรอืเกิดบาดเจ็บได้ 

  อย่าแตะตอ้ง blade หรอืส่วนที่เป็นโลหะใกล้กับ blade 
 ห้ามนา blade เข้าใกล้หรอืสัมผัสกับวตัถุที่ตดิไฟ 
 แจ้งบุคลากรในพืน้ที่ให้ทราบวา่เครือ่งน้ันรอ้นและไม่ควรไปสัมผัสถูก 
  ปิดสวทิซ์เครือ่งเมื่อไม่ใช้งานหรอืปล่อยทิง้ไว ้
  ปิดสวทิซ์เครือ่งเมื่อทาการเปลี่ยนชิน้ส่วนหรอืจัดเก็บแฮ็กโกะ FT-802
  จัดวางดา้มไวบ้น handle holder เมื่อไม่ใช้แฮ็กโกะ FT-802
  เครือ่งน้ีเหมาะสำาหรบัใช้บนเคาน์เตอรห์รอืโตะ๊ปฏิบัตงิานเท่าน้ัน
  เด็กอายุ 8 ปีขึน้ไปและผู้ที่มีความบกพรอ่งทางรา่งกาย 
ประสาทสัมผัส หรอืจิตใจ หรอืขาดประสบการณ์ และความรูค้วามสามารถใช้อุปกรณ์น้ีได ้
หากไดร้บัการควบคมุดแูลหรอืชีแ้นะในเรือ่งการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง 
 ห้ามเด็กเล่นอุปกรณ์น้ี 
 ห้ามเด็กทำาความสะอาดและบำารงุรกัษาอุปกรณ์โดยปราศจากการควบคมุดแูล  

ต้องแน่ใจวา่ปฏิบัติตามวธีิการต่อไปน้ีเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุหรอืความเสยีหายต่อเครือ่ง FT-802

  ข้อควรระวงั
 ห้ามใช้แฮ็กโกะ FT-802 สาหรบังานประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการลอกฉนวนสายไฟ 
 ห้ามเคาะ blade กับโตะ๊ทำางานเพื่อกำาจัดเศษฉนวนที่ลอกออก การทำาเช่นน้ีจะทำาให้ blade เสียหาย 
 ห้ามดดัแปลงแฮ็กโกะ FT-802 
  อย่าปล่อยให้แฮ็กโกะ FT-802 อยู่ในสภาพเปียก หรอืใช้งานดว้ยมือที่เปียก 
  สืบเน่ืองจากมีควนัเกิดขึน้เมื่อมีการใช้เครือ่งลอกฉนวนสายไฟ ตอ้งแน่ใจวา่พืน้ที่ทำางานมีการระบายอากาศที่ด ี
  ใช้อะไหล่แท้ของแฮ็กโกะเท่าน้ัน
  ถอดสายไฟเครือ่งและสายไฟหัวแรง้โดยการจับที่ตวัปลั๊กไม่ใช่ที่สายไฟ
  ขณะที่ใช้งานแฮ็กโกะ FT-802 ห้ามทาการใดๆ ซ่ึงอาจเป็นเหตใุห้รา่งกายบาดเจ็บหรอืพิการ 
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4. การตั้งค่าแรกเริ่ม

①	 หยุดช่ัวครู ่
เพื่อพิจารณารสูลักเกลียวของดา้มจับแล้วขันสกรตูวัหนอน
เบ้าหกเหลี่ยม

②	 ใส่ blades โดยให้หน้าแปลนยึดตดิของ blades 

ล็อคเข้ากับ FT-8002 ดว้ย
การผสานรอยหยัก V และรอ่งตวั V ที่ดา้นหลังของ blades 
ให้ผสานเข้ากัน

 หมายเหตุ :

Blades จะไม่รอ้นยกเวน้แตว่า่ blades ทัง้คูไ่ดถู้กใส่สุดเข้าที่ 
ตอ้ง
แน่ใจวา่ไดใ้ช้ blades เป็นคู่

③	 ยึด blades ไวด้ว้ยน้ิวมือเพื่อให้ปลายส่วนที่คมของ blades
ไม่ทำางาน 
ขันสกรตูวัหนอนเบ้าหกเหลี่ยมดว้ยประแจหกเหลี่ยม
เพื่อยึด blades ให้แน่น

ประแจหกเหลี่ยม

ร่องตัว V

สกรูตัวหนอนเบ้าหกเหลี่ยม 
(M2.5x2.5)

①	 ปิดสวทิซ์เครือ่งและรอจนกระทั่ง blades เย็นตวัลง 

②	คลายสกรดูว้ยประแจหกเหลี่ยมและถอด blades 
ดว้ยการใช้
Blade remove plate บนตวัเครือ่ง

 ข้อควรระวงั
* เมื่อดงึ blades ออกหรอืใส่ ตอ้งแน่ใจวา่ไดปิ้ดสวทิซ์เครือ่ง 

แล้ว
* ก่อนดงึ blades ออก ตรวจเช็ควา่ blades ไดเ้ย็นลงแล้ว 

อย่างเพียงพอ

4-1-3 Blade holder

Blades ที่ถอดออกสามารถจัดวางไวใ้นที่วางดงัแสดงทางขวา
ให้จัดเก็บประแจหกเหลี่ยมไวใ้นตำาแหน่งตามลูกศรชี ้

 หมายเหตุ :

โปรดเก็บ blades ที่ถอดออกไวใ้น blade holder

4-1 Blades
4-1-1 การติดตัง้ Blades

4-1-2 การถอด Blades Blade removal plate

Blade removal plate
Blade guard
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4. การตัง้ค่าแรกเริม่ (ต่อ)

จอแสดงผล

สวิทซ์เครื่อง

PVC
PE
PA
PVDF
ETFE
SI
PTFE

วัสดุ

① เปิดสวิทซ์เครื่อง
②                จะสว่างขึ้น 2 วินาที
③ ไฟค่า output ท่ีแสดงจะกระพริบ 

หลังจากอุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน
 และคงท่ี  ค่าท่ีแสดงจะเปล่ียนจากไฟกระพริบเป็นไฟสว่าง
 เคร่ืองพร้อมใช้งานเม่ือค่าท่ีแสงดเป็นไฟสว่าง

* ให้ปรับตัวค่า output 
ตามตารางแสดงชนิดวัสดุของสายไฟดังนี้ี้

ENTER

เพิ่มค่าที่
แสดงขึ้น

ลดค่าที่
แสดงขึ้น

กดปุ่มนี้ค้างไว้จะเข้า
สู่โหมด 
ปรับเปลี่ยนค่า 
Output 
กดเพื่อเสร็จสิ้นการป้
อนข้อมูลและจบโหม
ดป้อนข้อมูล

10
10
20
30
40
45
55

ค่า Output (%)

หมายเหตุ :

คา่ Output อาจแตกตา่งจากคา่ที่แสดงในตารางดา้นบนโดยขึน้อยู่
กับองคป์ระกอบของสายไฟและเส้นผ่านศนูย์กลางของสายไฟ
นอกจากน้ีอาจจำาเป็นตอ้งตัง้คา่ให้สูงขึน้โดยขึน้กับการออกซิเดช่ัน
ของ blades และการดแูลรกัษา

  ข้อควรระวงั

* คา่เริม่ตน้จากโรงงานถูกตัง้ไวท้ี่ 50%
* เน่ืองจาก blades จะรอ้นขึน้ โปรดวางตวัดา้มไวบ้น 

handle 
Holder เมื่อไม่ไดใ้ช้งาน

ตัวอย่าง : เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า Output จาก 50% 
เป็น 65%

① กดปุ่ม       ,       หรือปุ่ม [ENTER] เป็นเวลา 2 
วินาทีหรือนานกว่านั้น 
ตัวเครื่องจะเข้าสู่โหมดการเปลี่ยน Output 
และค่าที่แสดงจะ เปลี่ยนเป็นไฟกระพริบ

② กดปุ่ม       หรือ       เพื่อให้สิ้นสุดการตั้งค่า 
หลังจากค่าที่ท่านต้องการแสดงขึ้น กดปุ่ม 
[ENTER] ตัวเครื่องจะ 
พร้อมใช้งานเมื่อค่าที่แสดงเปลี่ยนจากไฟกระพริบ
เป็นไฟสว่างติด

อุณหภูมิคงที่

กดปุ่ม       3 ครั้ง
และกดปุ่ม [ENTER]

5-2 การตัง้ค่า/การเปล่ียนค่า Output

4-2 Station
①	 เช่ือมต่อสายไฟเครื่องเข้ากับช่องเสียบสายทางด้านหลังของตัวเครื่อง

②	 วาง HAKKO FT-8004 บน handle holder โดยหงาย blades ขึน้

③	 เสียบปลั๊กตวัดา้มเข้ากับเตา้รบั

④	 เสียบปลัก๊สายไฟเครือ่งเข้ากบัเตา้รบั

Handle holder

plug Receptacle
5. วิธีการใช้งาน 
5-1 การทำางานและการแสดงผล (สวทิซ์และปุ่มการทำางาน)
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①	 เปิด insulating cover ทางดา้น handle cover L 
(ดา้นเดยีวกับสัญลักษณ์
HAKKO กับ FT-8004) และถอดสกรจูากทางดา้น 
handle cover L

②	ถอด handle cover L ออก
③	จัดวางรตูดิตัง้ของ lead adjuster ให้ตรงกับรตูดิตัง้ 

handle cover L
 ใส่สกรแูละขันให้แน่น

④	 เสียบเขีย้วดา้นฐานของ insulating cover ใน handle 
cover ให้แน่น

⑤  ตดิ handle cover L เข้ากับตวัดา้มปรบัความยาวของ 
lead adjuster
และขันสกรใูห้แน่น

หมายเหตุ :

โปรดให้ความสนใจกับทิศทางของ blades เมื่อตดิตัง้ lead 
adjuster (ดรูปูดงัตอ่ไปน้ี)
ตดิ lead adjuster จนกระทั่งปลายของ adjuster plate 
ขนานกับผิวหน้า ของ blade

สามารถถอด lead adjuster ออกขณะที่ handle cover 
ตดิอยู่กับตวัดา้มได้

5-3 Handle
5-3-1 การติดตัง้ Lead adjuster

หมายเหตุ:

คา่ Output มีคา่ระหวา่ง 5% ถึง 100% คา่ Output สามารถปรบัตัง้ไดค้ราวละ 5% หาก Output คอื 80% หรอืน้อยกวา่
จะปรากฏ               เมื่อ Handpiece ถูกวางบน Station ที่ระบุวา่ตวัจับเวลาเริม่ตน้สำาหรบัการตัง้คา่ Auto 
sleep ที่กำาหนดโดยพารามิเตอร ์02   หากกด       ,       หรอื “Enter” ขณะที่               แสดงอยู่  คา่ Output 
ปัจจุบันจะถูกแสดงขึน้  หาก Output มีมากกวา่ 80% จะปรากฏ               ขึน้ เมื่อ Handpiece ถูกวางบน Station 
สำาหรบัรายละเอียดเพิ่มเตมิ ดหูน้าที่ 10

①

②

③

④

⑤

Lead adjuster

Handle cover L

Insulating cover

ความสัมพันธ์ของการแสดงผลและอุณหภูมิของ blade เมื่อตวัดา้มถูกวางบน Station

Output ฟังก์ช่ัน Sleep การแสดงผล อุณหภูมิของ blade
80% หรอื
น้อยกวา่

ON       --> : เหมือนกับคา่ Output -->
: 50% ของคา่ Output

OFF เหมือนกับคา่ Output
80% หรอืมากกวา่ ON 50% ของคา่ Output

OFF 50% ของคา่ Output
สำาหรบัการตัง้คา่พารามิเตอรข์องฟังก์ช่ัน  Auto sleep ดหูน้าที่ 10
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Lead Adjuster 
เป็นเครือ่งมือสำาหรบัการตัง้คา่ความยาวการปอกสาย
ปรบัตัง้ระยะห่างระหวา่งปลาย blade และ adjuster plate 
ตามความ
ยาวของสายไฟที่ตอ้งการปอกโดยเลื่อน lead adjuster
(สามารถปรบัตัง้ความยาวการปอกสายไฟไดต้ัง้แต ่1 ถึง 35 
มม.)

1 ถึง 35 มม.

Adjuster plate

5. วธีิการใช้งาน (ต่อ)

①	จัดวางปลายสายไฟในแนวเดยีวกับ lead adjuster

②	หนีบสายไฟดว้ย blades ตามขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของสายที่

③	กระจายความรอ้นในบรเิวณที่หนีบให้เท่ากันโดยหมุนสายไฟและ

     blades

④	ดงึ blades ตรงไปทางปลายสายไฟเพื่อปอกออก

5-3-2 วธีิการใช้ Lead Adjuster

5-3-3 การปอกสายไฟ
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6.  การตั้งพารามิเตอร์
เพ่ือให้เครือ่งน้ีสะดวกต่อการใช้งานมากย่ิงขึน้ HAKKO FT-802 มีค่าพารามิเตอรท่ี์สามารถปรบัตัง้ได้ดังต่อไปน้ี
การตัง้ค่าพารามิเตอรส์ามารถปรบัเปล่ียนได้เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการใช้งานของท่าน

•  การตั้งรหัสผ่าน
การตั้งรหัสผ่านจะทำให้ท่านล็อคการตั้งค่า Output 
และค่าพารามิเตอร์

•  การตั้งค่า High Output
สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชั่นการทำงาน High Output
สำหรับ Output ของ blade

•  การตั้งค่าการจำกัดค่าด้านสูงของ Output
การจำกัดค่าด้านสูงของ Output
สำหรับ blade สามารถตั้งค่าได้เพื่อป้องกันการตั้งค่า
Output สูงเกินกว่าค่าที่จำกัดไว้

*  หากการปอกกระทำได้ยากเนื่องจากส่วนประกอบและ
เส้นผ่าศูนย์กลางของลวด ให้ใช้โหมด Output สูง 

•  การตั้งค่าเปิด/ปิด Auto Sleep
สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชั่นการทำงาน Auto Sleep ได้

•  การตั้งค่าระยะเวลา Auto Sleep
Auto Sleep จะลดค่า Output จากที่ตั้งไว้ลงประมาณ 50%
และจะลดอุณหภูมิของ blade ลงเพื่อการประหยัดพลังงาน 

•  การตั้งค่าเปิด/ปิดการหยุดทำงานอัตโนมัติิ
สามารถตั้งให้ฟังก์ชั่นการหยุดทำงานอัตโนมัติทำงานหรือไ
ม่ทำงานได้้

•  การตั้งค่าระยะเวลาการหยุดทำงานอัตโนมัติิ
หลังจากครบตามเวลาที่ตั้งได้ Output
จะถูกปิดการทำงานและอุปกรณ์จะเข้าสู่โหมด Stand by

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

～

～

～

～

หรือ
: เปิดการทำงาน

: ปิดการทำงาน

: เปิดการทำงาน

(นาที)

: เปิดการทำงาน

(นาที)

: เปิดการทำงานบางส่วน

: ปิดการทำงาน

: เปิดการทำงาน

: ปิดการทำงาน

: เปิดการทำงาน

: เวลาเริ่มทำงาน

: เวลาเริ่มทำงาน

: ปิดการทำงาน

: เปิดการทำงาน

: เปิดการทำงาน

(3 หลัก)

*1. “การตั้งค่า High output” และ “การตั้งค่าการจำกัดค่าด้านสูงของ Output” จะแสดงเมื่อเลือก “1” หรือ “2” ใน “การตั้งค่ารหัสผ่าน”
*2. “การตั้งค่าระยะเวลา Auto sleep” จะแสดงเมื่อเลือก “1” ใน “การตั้งค่าเปิด/ปิด Auto Sleep”
*3. “การตั้งค่าระยะเวลาการหยุดทำงานอัตโนมัติ” จะแสดงเมื่อเลือก “1” ใน “การตั้งค่าเปิด/ปิดการหยุดทำงานอัตโนมัติ”

หมาเลขพารามิเตอร์ จอแสดงผล LED รายละเอียดการตั้งค่า ค่าเริ่มต้น

การตั้งรหัสผ่าน

การตั้งค่าการจำกัดค่
าด้านสูงของ Output*1

การตั้งค่าเปิด/ปิด 
Auto Sleep

การตั้งค่าเปิด/ปิดกา
รหยุดทำงานอัตโนมัติ

การตั้งค่าระยะเวลาก
ารหยุดทำงานอัตโน
มัติ*3

การตั้งค่าระยะเวลา
เปิด/ปิด Auto 
Sleep*2

การตั้งค่า High 
Output*1

6-1 ตารางการตัง้ค่าพารามิเตอร์
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①กดปุ่ม       และ       ค้างไว้ในขณะเปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่โหมดการอินพุทพารามิเตอร์

ผังการไหลโหมดการอินพุทค่าพารามิเตอร์
ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่ออินพุทค่าพารามิเตอร์

หลังจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ กดปุ่ม [ENTER] และค้างไว้ขณะที่ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ถึง 
3 อยู่

④ หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น            และตัวอุปกรณ์จะถามว่าต้องการจะออกจากโหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์ หรือไม่ 
ให้เลือก           และกดปุ่ม [ENTER] เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์ 

ท่านสามารถเปลี่ยนค่าที่แสดงระหว่าง            และ             โดยกดปุ่ม       หรือ      เมื่อเลือก             
หน้าจอปัจจุบันจะข้ามไปที่หน้าจอการเลือกหมายเลขพารามิเตอร์ ② อีกครั้ง
 

หมายเหตุ:

②เลือกหมายเลขพารามิเตอร์

ในตอนแรก พารามเตอร์หมายเลข             จะกระพริบ เปลี่ยนหมายเลขพารามิเตอร์ไปยังพารามิเตอร์ที่
ต้องการตั้งค่าโดยกดปุ่ม       หรือ
กดปุ่ม       จะแสดงหมายเลขตามลำดับดังนี้

การกดปุ่ม       จะแสดงหมายเลขของขั้นตอนย้อนกลับ
การเลือกหมายเลขพารามิเตอร์ และการกดปุ่ม [ENTER] จะเปลี่ยนหน้าจอเพื่อให้แสดงค่าพารามิเตอร์

③เลือกพารามิเตอร์

ค่าที่ตั้งไว้ปัจจุบันจะแสดงขึ้นในตอนแรกเปลี่ยนไปยังค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการโดยการกดปุ่ม       หรือ  
กดปุ่ม [ENTER] เพื่อกลับไปยังโหมดเลือกหมายเลขพารามิเตอร์

（　　　➡　　　）➡　　　➡（　　　）➡　　　➡（　　　）

6.  การตัง้พารามิเตอร ์(ต่อ)

6-2 ขัน้ตอนการตัง้ค่าพารามิเตอร์
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กดปุ่ม       3 ครั้ง

กดปุ่ม       2 ครั้ง

กดปุ่ม       3 ครั้ง

เปิดเครื่องขณะที่กดปุ่ม       หรือ       ค้างไว้

กดปุ่ม       2 ครั้ง

1. วิธีการตั้งค่า (เมื่อเปิดการใช้งานรหัสผ่าน)

ตัวอย่าง หากตั้งรหัสผ่านเป็น             ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การตั้งรหัสผ่าน

การตั้งรหัสผ่านจะทำให้ล็อคค่า Output หรือค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ได้
ตั้งรหัสผ่านโดยการเลือกตัวอักษรรวมกัน 3 ตัวจากตัวอักษรทั้งหมด 6 ตัว ดังนี้   
การตั้งรหัสผ่านมี 3 ระดับ

หมายเหตุ :

กลับสู่
หน้าจอปกติ

หรือ

กดปุ่ม [ENTER] ค้างไว้

: ปิดการทำงาน (ไม่ล็อค)
: เปิดการทำงานบางส่วน (การตั้งพารามิเตอร์จะถูกล็อคโดยรหัสผ่าน แต่ค่า Output 

จะไม่ถูกล็อคและสามารถเปลี่ยนแปลงได้  
   โดยไม่สามารถตั้งค่า Output ให้สูงกว่าค่าด้านสูงของ Output ที่จำกัดไว้)
: เปิดการทำงาน (รายละเอียดการตั้งค่า Output และค่าพารามิเตอร์จะถูกล็อคทั้งหมดโดยรหัสผ่าน)

กดปุ่ม [ENTER] กดปุ่ม       2 ครั้ง

กดปุ่ม       3 ครั้ง (เพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าจอสำหรับใส่รหัสผ่าน)

กดปุ่ม [ENTER]

กดปุ่ม [ENTER] กดปุ่ม       3 ครั้ง กดปุ่ม [ENTER]

กดปุ่ม [ENTER] กดปุ่ม [ENTER]

การตั้งค่าพารามิเตอร์

2. วิธีการอินพุทข้อมูล (กรณีที่เปิดการใช้งานรหัสผ่านอยู่ให้ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้เดิมในตัวอย่างคือ             )

กดปุ่ม       หรือ       หรือปุ่ม [ENTER] ค้าง ไว้ 2 วินาที
การตั้งค่า Output

กดปุ่ม [ENTER]

กดปุ่ม [ENTER] หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์
หรือการตั้งค่า Output ตามลำดับ 
สำหรับวิธีการตั้งค่าให้ดูที่ 
“การตั้งค่า/การเปลี่ยนค่า Output” หรือ 
“การตั้งค่าพารามิเตอร์”

หากเปิดการใช้งานรหัสผ่านอยู่ จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า Output 
หรือโหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์
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การตั้งค่าเปิด/ปิด Auto Sleep

เปิดหรือปิดการทำงานของฟังก์ชั่น Auto Sleep
ตั้งฟังก์ชั่น auto sleep สามารถประหยัด output โดยประมาณ 50% ด้วยการลดอุณหภูมิ blade และการกินกำลังไฟลง 
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยยืดอายุของ blades เมื่อเปิดการทำงานฟังก์ชั่น Auto Sleep 
จะทำงานจนถึงระยะเวลาตามที่กำหนดไว้หลังจากวางตัวด้ามไว้บน handle holder
การกำหนดระยะเวลาให้ Auto Sleep ทำงานตั้งค่าได้ใน             : “การตั้งค่าระยะเวลา Auto Sleep” 

การตั้งค่าการจำกัดค่าด้านสูงของ Output

การจำกัดค่าด้านสูงของ Output สำหรับ blade สามารถตั้งค่าได้ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถตั้งค่าที่สูงกว่าค่าจำกัดด้านสูงได้
ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานเมื่อโหมดการตั้งรหัสผ่านถูกตั้งไว้ที่             (ทำงานบางส่วน) หรือ     (ทำงาน)
หากพารามิเตอร์ถูกตั้งไว้ที่             ค่า Output สูงสุดที่ตั้งได้คือ 80 การตั้งค่าสามารถปรับตั้งได้เพิ่มขึ้นคราวละ 5%
(ค่าเริ่มต้นถูกตั้งไว้ที่ 100%)

เพื่อที่จะให้ได้ค่าสูงสุดที่ตั้งได้มากกว่า 100 ควรตั้งค่า high output ของพารามิเตอร์              ให้เป็น
            จากนั้นต้องเปลี่ยน                
การตั้งค่าการจำกัดค่าด้านสูงของ Output พารามิเตอร์             ก่อนเปลี่ยนค่าสูงสุดที่ตั้งได้ด้วย

การตั้งค่า High Output

เปิดหรือปิดฟังก์ชั่นการทำงาน High Output
ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานเมื่อโหมดการตั้งรหัสผ่านถูกตั้งไว้ที่             (ทำงานบางส่วน) หรือ             (ทำงาน)
เมื่อฟังก์ชั่น High Output ทำงาน มันเป็นไปได้ที่จะตั้งค่าที่สูงกว่าค่าปกติที่กำหนดใน                   
การตั้งค่าการจำกัดค่าด้านสูงของ Output
เมื่อฟังก์ชั่น High Output ทำงาน ค่าจำกัดด้านสูงที่สามารถตั้งค่าได้สูงสุดกับการตั้งค่าจำกัดด้านสูงของ output  
พารามิเตอร์สูงสุด             จะเป็น 120 (เมื่อการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ค่าสูงสุดสำหรับทั้งคู่คือ 100)

: ปิดการทำงานฟังก์ชั่น High Output
: เปิดการทำงานฟังก์ชั่น High Output  

: ปิดการทำงาน  Auto Sleep
: เปิดการทำงาน  Auto Sleep

หมายเหตุ :

เมื่อตั้งการตั้งค่า output ที่ 85 หรือสูงกว่า โดยไม่คำนึงถึงการตั้งเปิด/ปิดการทำงานของฟังก์ชั่น auto 
sleep การจัดวางตัว
ด้ามไว้บน handle holder จะกระตุ้นให้ฟังก์ชั่น auto sleep ตื่นตัวขึ้น

หมายเหตุ :

6.  การตัง้พารามิเตอร ์(ต่อ)

 คำาเตือน
อุณหภูมิสูงที่ 105% - 120% อาจทำาให้อายุของ blade สัน้ลงหรอื blade จะเรอืงแสงสีแดง
วางตวัดา้มไวบ้น handle holder เมื่อไม่ใช้งาน HAKKO FT-802
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การตั้งค่าระยะเวลา Auto Sleep

ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานเมื่อการตั้งค่าเปิด/ปิด Auto Sleep ถูกตั้งไว้ที่              (เปิดการทำงาน)
ตั้งเวลาจนกระทั่งให้ฟังก์ชั่น Auto Sleep ทำงานภายหลังจากวางตัวด้ามไว้บน handle holder เมื่อตั้งเวลาไว้ที่     
Auto Sleep จะทำงานทันทีที่วางตัวด้ามไว้บน handle holder

หน้าจอ :             แสดงสว่างขึ้น
 ～ : เปิดการทำงานการหยุดทำงานอัตโนมัติ

(ค่าที่ตั้งไว้แสดงถึงระยะเวลาที่การหยุดทำงานอัตโนมัติจะเริ่มทำงานหลังจากอยู่ในโหมด Sleep) 
สามารถตั้งระยะเวลาการหยุดทำงานอัตโนมัติในช่วงคราวละ 1 นาที (ค่าเริ่มต้นถูกตั้งไว้ที่ 15 นาที 
และระยะเวลาที่ตั้งได้ 
 คือ 30 นาที)

การตั้งค่าเปิด/ปิดการหยุดทำงานอัตโนมัติ

ตั้งเปิดหรือปิดการหยุดทำงานอัตโนมัติ
เมื่อเปิดการทำงาน การหยุดทำงานอัตโนมัติจะเริ่มทำงานจนถึงเวลาตามที่กำหนดไว้ภายหลังที่เครื่องได้เข้าสู่ Auto 
Sleep หลังจากที่วางตัวด้ามไว้บน handle holder
สามารถตั้งค่าระยะเวลาให้การหยุดการทำงานอัตโนมัติทำงานได้ใน             : 
“การตั้งค่าระยะเวลาการหยุดทำงานอัตโนมัติ”

การตั้งค่าระยะเวลาการหยุดทำงานอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานเมื่อการตั้งค่าระยะเวลาการหยุดทำงานอัตโนมัติถูกตั้งไว้ที่             (เปิดการทำงาน)
เมื่อถึงเวลาตาที่กำหนดไว้โดยไม่มีการกระทำใดๆ หลังจากวางด้ามไว้บน handle holder  
ฟังก์ชั่นการหยุดทำงานอัตโนมัติจะเริ่มทำงาน ค่า Output จะเป็น 0 และเครื่องจะเข้าสู่โหมด Stand by

10 นาที 20 นาที0

: ปิดการทำงานการหยุดทำงานอัตโนมัติ
: เปิดการทำงานการหยุดทำงานอัตโนมัติ

ตัวอย่าง : Auto Sleep ตั้งไว้ที่ 10 นาที และการหยุดทำงานอัตโนมัติตั้งไว้ที่ 20 นาที
เมื่อวางด้านไว้บน handle holder

ระยะเวลาจนกระทั่ง 
Auto Sleep เริ่มทำงาน อยู่ในโหมด Sleep

หยุดทำงานอัตโนมัติ

หน้าจอ :             แสดงสว่างขึ้น
          ～           สามารถตั้งระยะเวลา Auto Sleep ได้ในช่วงละ 1 นาที (ค่าเริ่มต้นถูกตั้งไว้ที่ 15 นาที 
และระยะเวลาสูงสุดที่ตั้งได้คือ 30 นาที)
หมายเหตุ : ฟังก์ชั่น Auto Sleep จะไม่ทำงานนอกจากจัดวางตัวด้ามไว้บน handle holder เมื่อฟังก์ชั่น auto 

sleep กำลังทำงาน เครื่อง
จะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อยกตัวด้ามขึ้นจาก handle holder

 ข้อควรระวงั
* อย่าปล่อยให้เครือ่งอยู่ในโหมดหยุดการทำางานอัตโนมัตเิป็นเวลานาน หากจะไม่ใช้เครือ่งเป็นเวลานานโปรดปิดสวทิซ์เครือ่ง

หมายเหตุ :

ฟังก์ช่ันการหยุดทำางานอัตโนมัตจิะไม่ทำางานหากดา้มไม่ไดถู้กวางอยู่บน handle 
holder ฟังก์ช่ันการหยุดทำางานอัตโนมัตทิำางานหลังจากเครือ่งหน่ึงปิดครัง้ 
แล้วให้เปิดสวทิซ์เครือ่งใหม่เพื่อเริม่ตน้ใช้งานเครือ่งอีกครัง้
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7. การบำารุงรักษา

ถึงแม้ว่า blades จะถูกออกแบบมาให้ทนต่อการเกิดออกซิเดชั่น 
แต่ในกรณีที่เกิดออกซิเดชั่นขึ้นกับ blades 
และทำให้ท่านไม่สามารถปอกสายไฟได้อย่างราบรื่นให้ใช้แปรงลวดแปรงเบา
ๆ บน blades เพื่อกำจัดชิ้นออกไซด์ออก 

การปล่อยให้เครื่องอยู่ในสภาวะ No load เป็นเวลานานพร้อม blades 
ที่ร้อนสูง อาจทำให้ผิวหน้าเกิดออกซิเดชั่นและเป็นผลให้อายุการใช้งานของ 
blades ลดลงเนื่องจากมีโหลดเข้าสู่ไส้ความร้อนมากเกินไป 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงาน Auto Sleep และวาง Handle 
ไว้บน handle holder  

เกี่ยวกับ blades
① การดูแลรักษา

② การหยุดใช้งานชั่วคราว

① ไส้ความร้อน

② วิธีตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่อ
     อยู่หรือไม่

③ วิธีการเปลี่ยนฟิวส์

ตรวจเช็คว่าไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับไฟฟ้าเกิดขึ้นในไส้ความร้อน 
วัดความต้านทานที่อุณหภูมิปกติ (15 ถึง 25 องศาเซลเซียส) ค่าปกติคือ 3.5
Ω±10% หากค่าความต้านทานที่วัดได้ผิดปกติให้เปลี่ยน blades ใหม่

ติดตั้ง blades ปกติ (ที่มีความต้านทานในไส้ความร้อนปกติ) ใน Handle 
ทั้งสองข้าง และวัดค่าความต้านทานระหว่างขาคอนเนทเตอร์

ความต้านทานระหว่างขา 1 และ ขา 5 : 6.2Ω ถึง 8.0Ω

หากค่าความต้านทานอยู่นอกเหนือจากค่าข้างบนให้เปลี่ยน HAKKO 
FT-8002 ตัวใหม่

วัดค่าความต้านทานส่วนของไส้ความร้อน

1. ถอดสายไฟเครื่องออกจากช่องเสียบสาย

2. ดึงกลักฟิวส์ออก

3. เปลี่ยนฟิวส์ตัวที่ใช้ด้วยฟิวส์ตัวใหม่

4. ประกอบกลักฟิวส์เข้าที่เดิม

1

5

  คำาเตือน

เวน้แตร่ะบุเป็นอย่างอื่น 
โปรดตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจวา่ไดปิ้ดสวทิซ์เครือ่งและถอดปลั๊กออกแล้วในขณะที่กำาลังทำาขัน้ตอนดงัตอ่ไปน้ี

เครือ่งน้ีควรได้รบัการดูแลรกัษาเป็นระยะๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานในสภาพท่ีเหมาะสมเป็นเวลานาน  
เน่ืองจากอัตราการใช้พลังงานของเครือ่งท่ีแตกต่างกันตามอุณหภูมิท่ีใช้งาน ฯลฯ ให้ดูแลรกัษาอุปกรณ์ตาม
สภาพการใช้งาน

  คำาเตือน

เน่ืองจากอุณหภูมิของปลาย blades ปอกสายสามารถขึน้ไดสู้งมากโปรดปฏิบัตงิานอย่างระมัดระวงั 
ตอ้งปิดสวทิซ์เครือ่งและถอดปลั๊กก่อนทำาการดแูลรกัษาทุกครัง้เวน้แตจ่ะมีการระบุไวเ้ป็นพิเศษ

8. การตรวจสอบ
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9. การแก้ไขปัญหา

  คำาเตือน

  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดถ้อดปลั๊กสายไฟเครือ่งแล้วก่อนการซ่อม มิฉะน้ันอาจทำาให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

อาการ

เครื่องไม่ทำงานแม้ว่าได้เปิ
ดสวิทซ์เครื่องแล้ว

 ไฟกระพริบ

สาเหตุ

สายไฟเครื่องหรือปลั๊กเชื่อมต่อหลุดหรื
อไม่ ?

ฟิวส์ขาดหรือไม่ ?

ได้ใส่ blades เข้าจนสุดแล้วหรือไม่ ?

สายไฟเชื่อมต่อหลุดหรือไม่ ?
ไส้ความร้อนขาดหรือไม่ ?

การแก้ไข

ตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้ฟิวส์ขาดและเปลี่
ยนฟิวส์ตัวใหม่ 
หากฟิวส์ที่เปลี่ยนใหม่ขาดอีกครั้ง 
โปรดนำเครื่องเข้าซ่อม

ใส่ blades ให้สุดจนถึงขอบ

อ้างอิงชิ้นส่วนที่ไม่เชื่อมต่อของสายไฟเชื่อ
มต่อ และการขาดของไส้ความร้อน

ปิดและเปิดสวิทซ์เครื่องอีกครั้ง 
หากยังคงมีอาการเดิมเกิดขึ้นแม้ว่าได้ปิดแ
ละเปิดสวิทซ์เครื่องอีกครั้งแล้ว 
โปรดนำเครื่องเข้าซ่อม

ต่อสายไฟเครื่องและสายไฟเชื่อมต่อ

แสดงสว่างขึ้น

FT8004-81
B5242
B5243

1
2
3

HAKKO FT-8004
Lead adjuster w/o-ring,screw,stopper
Sleeve assembly

มาพร้อมกับสกรูตัวหนอนเบ้าหกเหลี่ยมและประแจหกเหลี่ยม

●ตัวปอกสาย

2
3

1

รายละเอียดทางเทคนิคลำดับที่ ชื่อชิ้นส่วนหมายเลขช้ินส่วน

10. หมายเลขชิ้นส่วน



●Station

ชื่อชิ้นส่วน
Wire stripper blade/Straight
Wire stripper blade/18-28AWG
Wire stripper blade/26-38AWG

รายละเอียดทางเทคนิค
●Blade

1 2 3

AWG 26
AWG 30
AWG 36AWG 38

AWG 32
AWG 28

AWG 28
AWG 24
AWG 20

AWG 18
AWG 22
AWG 26

ลำดับที่
1
2
3

หมายเลขชิ้นส่วน
G4-1601
G4-1602
G4-1603

SEMS screw
M3×18 (2)

1

2

3

4

SEMS screw
M3×6

หมายเลขชิ้นส่วน
B5244
B5245
B2419
B2421
B2422
B2424
B2425
B2426
B2436
B3508
B3550
B3616
B3011
B2987

ลำดับที่
1
2
3

4

ชื่อชิ้นส่วน
Blade removal plate w/screw
Handpiece holder w/screw 2PCS
Power cord/3 core & American plug
Power cord/3 cored wire with no plug
Power cord/3 core & BS plug
Power cord/3 core & European plug
Power cord/3 core & BS plug
Power cord/3 core & Australian plug
Power cord/3 core & Chinese plug
Power cord/3 core & American plug
Power cord/3 core & SI plug
Power cord/3 core & BR plug
Fuse/250V-2A
Fuse/250V-1A

รายละเอียดทางเทคนิค

for HAKKO FT-802
120V USA

India
220V KC 230V CE
230V CE U.K.

Taiwan, Philippines, Thailand, Vietnam

100-127V
220-240V

10. หมายเลขชิน้สว่น (ต่อ)

OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800)88-HAKKO 
                              4  2  5  5  6
http://www.hakkousa.com
HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
http://www.hakko.com.hk
E-mail:info@hakko.com.hk
SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
http://www.hakko.com.sg
E-mail:sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates. 
http://www.hakko.com

HEAD OFFICE
4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466
http://www.hakko.com  E-mail:sales@hakko.com  
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