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SOLDERING POT 
คู่มือการใช้งาน 

Instruction Manual 

ทางบริษทัฯ ขอขอบพระคุณท่ีท่านไดต้ดัสินใจซ้ือแฮ็กโกะ FX-301B (Soldering Pot)  โปรด 
อ่านคู่มือการใชง้านฉบบัน้ีก่อนการใชง้านแฮก็โกะ  FX-301B  และใหเ้ก็บคู่มือฉบบัน้ีไวใ้นท่ี 
สะดวกส าหรับการใชอ้า้งอิง 

1. รายการและช่ือช้ินส่วนในหน่ึงกล่อง 
โปรดตรวจเชค็เพื่อใหแ้น่ใจว่ารายการทั้งหมด 
ท่ีแจง้ไวด้งัขา้งล่างน้ีไดบ้รรจุไวใ้นบรรจุภณัฑ์ 

2. รายละเอียดทางเทคนิค 

การกินก าลังไฟ 
ช่วงอุณหภูมิ 
ขนาดอ่างตะก่ัว 
ปริมาตรตะก่ัวที่หลอมเหลว 
น ้าหนัก 
(ไม่รวมตะก่ัวและสายไฟ) 
ขนาดภายนอก 

ส่ีเหลี่ยมขนาด 50 x 50 มม. ส่ีเหลี่ยมขนาด 75 x 75 มม. 
100V-200W, 110V-260W, 120V-290W, 220V-240W, 230V-260W, 240V-280W 
200 - 450 °C (400 ~ 840 °F) 200 - 380 °C (400 ~ 750 °F) 

50(ก) x 50(ย) x 40(ส) มม. (2.0 x 2.0 x 1.7 น้ิว) 75(ก) x 75(ย) x 52.5(ส) มม. (3.0 x 3.0 x 2.1 น้ิว) 
0.85 กก. (1.87 ปอนด)์ 1.2 กก. (2.64 ปอนด)์ 

1.7 กก. (3.74 ปอนด)์ 

143(ก) x 100(ส) x 220(ย) มม.  (5.6 x 4.0 x 6.7 น้ิว) 
* อ่างตะกัว่ส่ีเหลี่ยมเฉพาะขนาด 50 x 50 มม. เท่านั้น ท่ีมาพร้อมกบัผลิตภณัฑ์ 
* อ่างตะกัว่ส่ีเหลี่ยมขนาด 75 x 75 มม. เป็นอุปกรณ์เสริม 
* แบบและรายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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3. ค าแนะน าเร่ืองความปลอดภัย 
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ค าเตือน ขอ้ควรระวงั และหมายเหตุ  ถูกวางไว ้ณ ต าแหน่งร้ายแรงในคู่มือฉบบัน้ี เพื่อแจง้ใหผู้ใ้ชมี้ความสนใจในรายการท่ีมีนยัส าคญั 
โดยก าหนดความหมายไวด้งัน้ี : 

ค าเตือน  : 

ขอ้ควรระวงั  : ขอ้ผิดพลาดที่สอดคลอ้งกบัขอ้ควรระวงัอาจเป็นผลใหเ้กิดบาดเจ็บแก่ผูใ้ชอุ้ปกรณ์ หรือความเสีย 
หายกบัส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัสองตวัอยา่งขา้งล่างน้ี 

ขอ้ผิดพลาดที่สอดคลอ้งกบัค าเตือนอาจเป็นผลใหเ้กิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต 

เม่ือเปิดเคร่ืองใหท้  างาน อุณหภูมิของตะกัว่หลอมเหลวในอ่างตะกัว่อยูป่ระมาณท่ี 450°C / 842°F  ก่อนท าการเปลี่ยนอ่างตะกัว่  ตอ้ง 
แน่ใจว่าไดถ้อดสายไฟเคร่ืองแลว้ปล่อยใหต้ะกัว่และตวัเคร่ืองเยน็ลงถึงอุณหภูมิหอ้ง 

โปรดปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัดงัต่อไปน้ีก่อนเพื่อใหแ้น่ใจว่าปลอดภยั 

ข้อควรระวงั 
ตะกัว่ท่ีหลอมเหลวอยูใ่นอ่างตะกัว่มีอนัตรายเน่ืองจากมนัมีอุณหภูมิประมาณ 450°C / 842°F หมอ้ที่รองรับก็มีอุณหภูมิที่สูงเหมือน 
กนัเม่ือเปิดเคร่ืองใหท้  างาน การใชท่ี้ผิดวิธีอาจถูกไฟลวกหรือไฟไหม ้โปรดแน่ใจว่าไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัดงัต่อไปน้ีก่อน 

วางเคร่ืองน้ีไวบ้นโต๊ะเหลก็ท่ีมีความแขง็แรงสูง  ไม่ใชม้นัใกลก้บักระดาษหรือวตัถุอื่นๆ ท่ีติดไฟ 
แจง้บุคคลอื่นๆ ในพื้นท่ีใหท้ราบว่าเคร่ืองมนัร้อนและไม่ควรแตะตอ้งถูก 
ไม่ใส่น ้าในอ่างตะกัว่เพราะการท าเช่นน้ีจะท าใหต้ะกัว่กระเดน็ออกนอกอ่างตะกัว่ 
ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือไม่ใชห้รือไม่ไดใ้ส่ใจ 
ก่อนท าการเปลี่ยนช้ินส่วนหรือเกบ็เคร่ือง ตอ้งแน่ใจว่าไดปิ้ดสวิทซ์เคร่ืองและปล่อยใหเ้คร่ืองเยน็ตวัลงถึงอุณหภูมิหอ้ง 

โปรดปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัดงัต่อไปน้ีก่อนเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุหรือความเสียหายกบัเคร่ือง 

หา้มใช ้ FX-301B  ส าหรับการใชง้านอื่นๆ นอกเหนือจากการบดักรี 
หา้มท าการดดัแปลง  FX-301B 
ใชเ้ฉพาะอะไหล่แทข้อง  HAKKO  เท่านั้น 
อยา่ปล่อยให ้ FX-301B  เปียก หรือใชเ้คร่ืองดว้ยมือที่เปียก 
ตอ้งแน่ใจว่าพื้นท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี เพราะการบดักรีท าใหเ้กิดควนั 
อยา่ท าส่ิงท่ีนอกเหนือท่ีระบุ เพราะอาจเป็นอนัตราย 

ค าเตอืน 

ค าเตอืน 

อุปกรณ์น้ีมิไดต้อ้งการใหบุ้คคลท่ีร่างกายไม่ปกติ (รวมถึงเดก็) มีอาการทางประสาทหรือความจ าเส่ือมหรือขาดประสบการณ์ 
และความรู้  ยกเวน้แต่ไดรั้บการดูแลหรือแนะน าเกี่ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภยั  
เดก็ควรไดรั้บการดูแลเพื่อใหแ้น่ใจว่าไม่มีการเล่นกบัอุปกรณ์น้ี 



4. การติดตั้งตอนแรก 
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1. ติดตั้ง J-shaped, waste collector เขา้กบัตวัเคร่ือง (การติดตั้งทั้ง 
    สามทิศทางเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดประสงคก์าร 
    งานของท่าน) 

2. ตดัแท่งตะกัว่ออกเป็นช้ินเลก็ๆ และใส่ทั้งหมดลงในอ่างตะกัว่ 
    (solder bath) 

3. เสียบ  power cord  เขา้กบัเตา้รับท่ีผนงั 

ขอ้ควรระวงั 

ตอ้งแน่ใจว่า  power switch  ถูกปิดอยูก่่อนท าการเสียบปลัก๊ 

5. การใช้งาน 

การแสดงผลและการใช้งาน 

การแสดงผล 
จอดา้นหนา้ของหมอ้ตม้ตะกัว่แฮ็กโกะ  FX-301B  มีการ 

เพิ่มค่าทางจอแสดงผลตามความเหมาะสม 

ลดค่าทางจอแสดงผลตามความเหมาะสม 

กดปุ่มน้ีคา้งไว ้ 1  วินาที  หรือมากกว่าจะเขา้สู่ 
Temperature setting mode หากเกิดกดปุ่มน้ีนาน 
นอ้ยกว่า  1  วนิาที     ค่าอุณหภูมิท่ีตั้งไวปั้จจุบนั 
จะยงัคงแสดงผล   ใน  input mode ใหป้้อนค่าที่ 
ตอ้งการและออกจาก  data input mode 

กดปุ่มน้ีคา้งไว ้ 1  วินาที หรือมากกวา่ จะเขา้สู่ 
offset input mode  หากเกิดกดปุ่มน้ีนานนอ้ยกว่า 
1  วินาท ี    ค่า offset ท่ีตั้งไวปั้จจุบนัจะยงัคงแสดงผล 

การใช้งาน 

1. เปิดสวิทซ์เคร่ือง ON 

2. ค่าอุณหภูมิท่ีตั้งไวจ้ากโรงงานแสดงผลข้ึน 
* อุณหภูมิท่ีตั้งไวจ้ากโรงงานคือ 350 °C 

3. การควบคุมอุณหภูมิเร่ิมท างานเพื่อท าใหอุ้ณหภูมิสูงข้ึน 

หมายเหตุ : 
การแสดงผลจะกระพริบเม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ือง ON หรือ 
เม่ือก  าลงัท าการเปลี่ยนค่าท่ีตั้งไว ้ การเกิดการกระพริบ 
น้ีเพราะวา่การควบคุมอุณหภูมิอยูร่ะหว่างการด าเนิน 
การอุณหภูมิปัจจุบนัจะแสดงผลในช่วงเวลาสั้นๆ ควบคุมดงัต่อไปน้ี : 



6. การตั้ง  PARAMETERS 
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ก่อนการเปลีย่นอุณหภูมทิี่ตั้งไว้ 

FX-301B  ออกจากโรงงานพร้อมค่าท่ีตั้งไวด้งัน้ี : 

การเลือกการแสดงผล 
อุณหภูมิ °C หรือ °F 
การตั้งชนิดของตะกัว่ 
การตั้งแบบของอ่างตะกัว่ 
การตั้งเวลา 

1 C 
2 1 
3 1 
4 0 

°C 

Sn-Pb(ดีบุกกบัตะกัว่) 
ส่ีเหลี่ยม 50 x 50 
OFF หรือไม่ท างาน 

การเข้าสู่  parameter  ต่างๆ 

1. การเลือกการแสดงผลอุณหภูมิ °C หรือ °F 

2. การตั้งชนิดของตะกัว่ 
เม่ือชนิดของตะกัว่ใกลเ้คียงกบัการใชง้านตามรายการ 
ที่แสดงไวท้างดา้นขวา       การควบคุมอุณหภูมิจะถูก 
ด าเนินการส าหรับชนิดของตะกัว่นั้น 

FX-301B น้ีมี  parameter  ส่ีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) การเลือกการแสดงผลอุณหภูมิ  °C  หรือ  °F 
2) การตั้งชนิดของตะกัว่ 
3) การตั้งแบบของอ่างตะกัว่ 
4) การตั้งเวลา 

เม่ือคุณเขา้สู่  parameter setting mode  ล าดบัขั้นตอนการตั้งค่า 
จะเร่ิมท างานตามค าสั่งดงัต่อไปน้ี  ภายหลงัท่ี  parameter  ทั้ง 
หมดไดถู้กตั้งแลว้  ค่าอุณหภูมิท่ีตั้งแสดงผลไวจ้ะเร่ิมกระพริบ 
และอุณหภูมิของอ่างตะกัว่เร่ิมสูงข้ึน 

1. ปิดสวิทซ์เคร่ือง OFF 

2. กดและคา้งปุ่ม          และ          ไวพ้ร้อมกนั  จากนั้นเปิด 
    สวิทซ์เคร่ือง ON 

3. เม่ือท่านเขา้สู่  parameter setting mode,              จะถูก 
    แสดงผลข้ึน 

4. กดปุ่ ม          หรือ          เพื่อเลือก               ส าหรับ °C หรือ 
                ส าหรับ °F      ภายหลงัการตรวจเชค็การเลือกผลที ่
    แสดง กดปุ่ม            ภายหลงัการตั้งหน่วยของอุณหภูมิเพื่อ  
   ใชใ้หเ้ขา้สู่  solder type selection mode 

กดปุ่ม         หรือ          เพื่อเลือกหมายเลขตามชนิดตะกัว่ของ 
ท่านดงัน้ี 

ภายหลงัการตั้งหน่วยของอุณหภูมิเพื่อใชใ้หเ้ขา้สู่ solder type 
selection mode 

Sn-Pb (ดีบุก กบัตะกัว่) 
Sn-Ag-Cu (ดีบุก, เงิน กบัทองแดง) 
Sn-Cu (ดีบุก กบัทองแดง) 

Sn (ดีบุก) 

ภายหลงัการตรวจเชค็การเลือกผลที่แสดงใหก้ดปุ่ ม 

หมายเหตุ : 
ชนิดของตะกัว่ถูกก  าหนดไวต้ามการจ าแนกอยา่งหยาบๆ 
โปรดเลือกรายการท่ีใกลเ้คียงกบัชนิดตะกัว่ของท่าน 
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3. การตั้งแบบของอ่างตะกัว่ 
ในตวัเคร่ือง  FX-301B  นั้น  ขนาดของอ่างตะกัว่ส่ีเหลี่ยม 
คือ 50 x 50  ส่วนอา่งตะกัว่ส่ีเหลี่ยมขนาด 75 x 75 นั้น มี 
จ าหน่ายตามสั่งเพื่อสนองความตอ้งการของงานท่าน 

4. การตั้งนาฬิกาจบัเวลา 
เคร่ืองมีความสามารถตรวจเชค็เวลาปัจจุบนัท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยการกดปุ่ม 

การเปลีย่นและการรีเซ็ทท าได้อย่างไร 

ตั้งขนาดของอ่างตะกัว่ตามท่ีท่านจะใช ้

ส่ีเหลี่ยม 50 x 50 : ช่วงของอุณหภูมิท่ีตั้ง 200-450 °C / 
400-840 °F 

ส่ีเหลี่ยม 75 x 75 : ช่วงของอุณหภูมิท่ีตั้ง 200-380 °C / 
400-750 °F 

กดปุ่ ม         หรือ          เพื่อเลือกหมายเลขตามขนาดอ่างตะกัว่ 
ของท่านตามที่แสดงไวข้า้งบน  ภายหลงัจากตรวจเชค็การเลือก 
ผลที่แสดง กดปุ่ ม   

ส าหรับ  OFF  หรือไม่ท างาน 

ส าหรับค่าระหว่าง  10  กบั  9990  ชัว่โมง 

เลือกการแสดงผล              และจากนั้นกดปุ่ม         ท่านจะ 
ด าเนินการต่อเพื่อป้อนเวลาท่ีตอ้งการตั้ง 

เวลาสามารถตั้งไดใ้นหน่วยของชัว่โมงช่วงละ  10  ชัว่โมง 
ระหว่าง              กบั              (10  กบั  9,990  ชัว่โมง) 
ภายหลงัจากการป้อนค่าเวลา  กดปุ่ ม  

หมายเหตุ : 
ภายหลงัเสร็จส้ินการตั้งเวลา              จะถูกแสดงข้ึนสัญญาณ 
เตือนจะเร่ิมตน้ดงั   จากนั้นไส้ความร้อนของอ่างตะกัว่จะปิด 
ตวัเอง   เพื่อตั้งสัญญาณเตือน และอื่นๆ ใหม่  ใหปิ้ดสวิทซ์ 
เคร่ือง OFF  จากนั้นใหเ้ปิดใหม่ ON ทนัทีอีกคร้ัง  นาฬิกาจะ 
ถูกตั้งใหม่ตามเวลาท่ีตั้งไวด้งัขา้งบน  ภายหลงัจากเวลาท่ีตั้ง 
ครบตามท่ีตั้ง  ไส้ความร้อนส าหรับอ่างตะกัว่จะปิดลง 

การเปลี่ยนเวลาท่ีตั้ง ............ ป้อนค่าระหว่าง 001 ~ 999 

การรีเซ็ทเวลาท่ีตั้ง ............... ในกรณีของการรีเซ็ทเวลาท่ีตั้ง 
(ในช่วงกลางของการตั้งเวลา)  
โปรดเปลี่ยนเป็นค่าอื่นอีกคร้ัง  
และป้อนค่าที่ตอ้งการต่อไป  

การป้อนค่าเวลาที่ตอ้งการ 

6. การตั้ง  PARAMETERS 



7. การเปลี่ยนการตั้งอุณหภูมิ 
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การเปลีย่นการตั้งอุณหภูม ิ
FX-301B  ไดมี้การตั้งอุณหภูมิล่วงหนา้ไวท่ี้ 350 °C จาก 
โรงงาน 

ตวัอยา่ง : 350 °C  ถึง 400 °C 

1. ตรวจเชค็ว่าค่าที่แสดงผลอยูค่ือ 350 °C 
    กดปุ่ม         นานหน่ึงวินาทีหรือมากกว่านั้น  ตวัเลข ต าแหน่ง 
    หลกัร้อยจะเร่ิมกระพริบ เพื่อแจง้ว่าเคร่ืองอยูใ่น temperature 
    setting mode 

2. การป้อนตวัเลขต าแหน่งหลกัร้อย 
    กดปุ่ม         หรือ         เพื่อตั้งตวัเลขท่ีตอ้งการ เม่ือตวัเลขท่ี 
    ตอ้งการแสดงผลข้ึน    กดปุ่ม           เพื่อท าการป้อน  ตวัเลข 
    ต าแหน่งหลกัสิบจะเร่ิมกระพริบ 

3. การป้อนตวัเลขต าแหน่งหลกัสิบ 
กดปุ่ม        หรือ         เพื่อตั้งตวัเลขท่ีตอ้งการ  เม่ือตวัเลขท่ี 
ตอ้งการแสดงผลข้ึน    กดปุ่ม          เพื่อท าการป้อน ตวัเลข  
ต าแหน่งหลกัหน่วยจะเร่ิมกระพริบ  

4. การป้อนตวัเลขต าแหน่งหลกัหน่วย 
    กดปุ่ม         หรือ         เพื่อตั้งตวัเลขท่ีตอ้งการ เม่ือตวัเลขท่ี 
    ตอ้งการแสดงผลข้ึน    กดปุ่ม           เพื่อท าการป้อน ในขณะ 
    น้ีการป้อนไดเ้สร็จสมบูรณ์ 

ภายหลงัเสร็จส้ินการตั้ง  อุณหภูมิท่ีแสดงผลเร่ิมกระพริบและ 
อุณหภูมิในอ่างตะกัว่เร่ิมสูงข้ึน  อุณหภูมิปัจจุบนัจะเร่ิมแสดง 
ผลข้ึนในช่วงเวลาสั้นๆ 

กดปุ่ ม         และ 
คา้งไวน้าน 1 วินาท ี

กดปุ่ ม         หรือ 

กดปุ่ม         อีกคร้ัง 

กดปุ่ ม         หรือ 

กดปุ่ม         อีกคร้ัง 

กดปุ่ม         อีกคร้ัง 

หมายเหตุ : 
ส าหรับอ่างส่ีเหลี่ยมขนาด 50 x 50 ช่วงระยะการตั้งของ 
อุณหภูมิอยูร่ะหว่าง 200-450 °C / 400-840 °F 
ส าหรับอ่างส่ีเหลี่ยมขนาด 75 x 75 ช่วงระยะการตั้งของ 
อุณหภูมิอยูร่ะหว่าง 200-380 °C / 400-720 °F 



8. กรณีท่ีผลการแสดง และอุณหภูมิจริงเกิดความแตกต่าง 
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การป้อนค่า offset 
ค่า  offset  ถูกตั้งไวท่ี้  0°C  จากโรงงาน 

ตัวอย่าง 
เม่ืออุณหภูมิท่ีตั้งคือ 400°C  และอุณหภูมิตะกัว่ท่ีแทจ้ริง 
ในอ่างตะกัว่คือ 350°C  ความแตกต่างระหว่างสองค่าคือ 
+50°C   เพราะฉะนั้น  ใหป้้อน 050  แทนท่ีค่า offset  
ปัจจุบนัที่เป็นอยู ่

เม่ือท่านท าการตรวจเชค็ผลการแสดงกบัอุณหภูมิที่วดัไดอ้ีก 
คร้ังการตั้งค่าทั้งหมดเป็นอนัเสร็จส้ิน 

เม่ืออุณหภูมิของตะกัว่ข้ึนถึงค่าท่ีตั้งไวเ้สียงบสัเซอร์จะดงัข้ึน 
ประมาณ 5  ถึง 10 นาที  หลงัจากนั้นใหว้ดัอุณหภูมิของตะกัว่ 
หากค่าที่วดัไดแ้ตกต่างจากอุณหภูมิที่แสดง   ใหท้  าใหค้่าเท่า 
กนัโดยการป้อนค่า  offset  ใหม่ 

กดปุ่ ม          คา้งไว ้1 วนิาท ี

กดปุ่ ม  

กดปุ่ ม  

กดปุ่ ม  

กดปุ่ ม         หรือ  

หมายเหตุ : 
เม่ือวดัอุณหภูมิของตะกัว่   ตอ้งแน่ใจว่าไดท้  าการวดัท่ี 
ต าแหน่งเดิม 

1. กดปุ่ ม        ทางแผงดา้นหนา้ 
* เคร่ืองจะเขา้สู่ offset value entry mode 

2. การป้อนค่า offset 
ช่วงระยะการตั้งส าหรับค่า offset คือเร่ิมจาก –70 ถึง +70°C 

a. การป้อนตวัเลขต าแหน่งหลกัร้อย 
 กดปุ่ม        หรือ        เพื่อตั้งตวัเลขท่ีตอ้งการ ใน °C mode 

(ใน °F mode เร่ิมจาก –158 ถึง +158°F) 

เลขท่ีตอ้งการแสดงข้ึน  กดปุ่ม         เพื่อป้อนเขา้   ตวัเลข 
Mode, 0, 1(บวก) หรือ -, -1(ลบ) สามารถเลือกได)้ เม่ือตวั 
ตวัเลข 0(+) หรือ เคร่ืองหมาย(-) สามารถเลือกได ้(ใน °F 

หลกัสิบจะเร่ิมกระพริบ 
b. การป้อนตวัเลขต าแหน่งหลกัสิบ 
 กดปุ่ม        หรือ        เพื่อตั้งตวัเลขท่ีตอ้งการ ค่าใดๆ จาก 

ตวัเลขหลกัหน่วยจะเร่ิมกระพริบ 
เม่ือตวัเลขท่ีตอ้งการแสดงข้ึน  กดปุ่ม         เพื่อป้อนเขา้ 
เลข 0 ถึง เลข 7 (ใน °F mode, 0 ถึง 9) สามารถเลือกได ้

c. การป้อนตวัเลขต าแหน่งหลกัหน่วย 
 กดปุ่ม        หรือ        เพื่อตั้งตวัเลขท่ีตอ้งการ ค่าใดๆ จาก 

เพื่อป้อนเขา้ 
เหมือนกนั)  เม่ือตวัเลขท่ีตอ้งการแสดงข้ึน  ใหก้ดปุ่ม 
เลข 0 ถึง เลข 9  (ใน °F mode  สามารถเลือกตวัเลขท่ี 



9. การบ ารุงรักษา 
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ค าเตอืน 

ยกเวน้แต่มีค  าแนะน าเป็นอยา่งอื่น  ใหด้  าเนินการตามระเบียบขั้นตอนภายหลงัการปิดสวิทซ์เคร่ือง  ท  าการถอดสายปลัก๊ และ 
รอจนตวัเคร่ืองกบัตะกัว่ไดเ้ยน็ลงอยา่งแน่นอน 

การเปลีย่นอ่างตะกัว่ 

ข้อควรระวัง 
ภายหลงัการเปลี่ยนอ่างตะกัว่  ใหว้ดัอุณหภูมิอีกคร้ัง 
หากค่าที่วดัไดแ้ตกต่างจากอุณหภูมิที่แสดง ใหป้้อน 
ค่า  offset 

ค าเตือน 
เม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ือง อุณหภมิูของตะกัว่ท่ีหลอมเหลวในอ่าง 
ตะกัว่จะอยูป่ระมาณท่ี  450°C / 842°F   ก่อนท าการเปล่ียน 
อ่างตะกัว่  ตอ้งแน่ใจวา่ไดถ้อดสายปลัก๊และปล่อยใหต้ะกัว่ 
และตวัเคร่ืองเยน็ตวัลงถึงอุณหภมิูหอ้ง 

การเปลีย่นไส้ความร้อน 

1. ใชป้ระแจหกเหลี่ยม (ที่ใหม้าพร้อมกบั FX-301B) คลาย 
    สกูรท่ีอยูท่ ั้งสองดา้นของตวัเคร่ือง 

หมายเหตุ : 
ไม่จ าเป็นตอ้งถอดออกหมด 

2. ดึงอ่างตะกัว่ออกมา 

3. ใส่อ่างตะกัว่อนัใหม่ และแลว้ขนัสกูรท่ีอยูท่ ั้งสองดา้น 

ข้อควรระวัง 
ตรวจเชค็ว่าอ่างตะกัว่ไดถู้กลอ็คไวข้ณะน้ีหรือไม่ 
มิฉะนั้นอุณหภูมิอาจไม่เพิ่มข้ึนอยา่งถูกตอ้ง 

1. คลายสกูรท่ีอยูท่ ั้งสองดา้นของตวัเคร่ือง 

2. ดึงอ่างตะกัว่ออกมา (Fig. 2) 

หมายเหตุ : 
ไม่จ าเป็นตอ้งถอดออกหมด 

3. ถอดชุดสกูร  (6 ตวั)  บนตวัเคร่ือง (Fig. 3) 

(Fig. 1) 
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4. เลื่อนฝาหนา้ตรงออกไป  ถอดคอนเน็ทเตอร์สองตวั (Fig. 4)  บนแผ่น 
    วงจรคอนเน็ตเตอร์  จากนั้นดึงชุดไส้ความร้อนออกมา (Fig. 5) 

5. ใส่ไส้ความร้อนช้ินซ้ายและช้ินขวาโดยท าการติดตั้งในขั้นตอนกลบักนั 

ภายหลงัเสร็จส้ินการบ ารุงรักษา  ท าการวดัอุณหภูมิของตะกัว่  หากค่าท่ีวดั 
ไดแ้ตกต่างจากอุณหภูมิที่แสดงให้ป้อนค่า offset 

10. การแจ้งข้อบกพร่อง 

11. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

เซ็นเซอร์บกพร่อง 

เคร่ืองไม่ท างานเมือ่เปิดสวทิซ์เคร่ือง 

มีความเป็นไปไดท่ี้ขอ้บกพร่องไดเ้กิดข้ึนในวงจรเซ็นเซอร์  เคร่ืองจะปิดตวั 
เองลงพร้อมกบับสัเซอร์เกิดเสียงดงัอยา่งดงัเน่ือง 

ค าเตอืน 
ก่อนท าการตรวจเชค็ภายใน  FX-301B  หรือเปลี่ยนช้ินส่วน  ตอ้งแน่ใจว่าไม่ไดเ้สียบปลัก๊เคร่ืองไว ้

:  สายไฟเคร่ืองและ/หรือสายปลัก๊ไม่ไดต่้อใช่ไหม? 

:  ท าการต่อ 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม่? 

:  ท าการสืบสวนว่าท าไมฟิวส์ถึงขาด  จากนั้นจึงท าการ 
   เปลี่ยนฟิวส์  หากไม่ทราบสาเหตุใหเ้ปลี่ยนฟิวส์  หาก 
   ฟิวส์ยงัคงขาด ใหส่้งเคร่ืองไปซ่อม 

    ของการถอดไส้ความร้อน 

ข้อควรระวัง 
ไส้ความร้อนเป็นแบบแยกช้ิน 
ไส้ความร้อนช้ินขา้งขวาประกอบดว้ยเซ็นเซอร์ 

ถา้หากสายไฟเคร่ืองเสียหาย มนัตอ้งถูกท าการเปลี่ยนโดยผูผ้ลิต ศูนยบ์ริการหรือโดยบุคคลท่ีเป็นที่ยอมรับ เพื่อหลีกเลี่ยง  
การเกิดบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกบัตวัเคร่ือง 



12. รายการช้ินส่วน 
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FX-301B  หม้อต้มตะกัว่ 

ช้ินส่วนอะไหล่ 

อุปกรณ์เสริม 



14. วงจรไฟฟ้า 
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