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ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุที่ทา่นได้ตดัสนิใจซือ้อปุกรณ์ “แฮ็กโกะ FX-600 Soldering Iron”  ผลิตภณัฑ์หวัแร้งบดักรีนี ้
มาพร้อมกบัสว่นการควบคมุอณุหภมูิ 
โปรดอา่นคูม่ือการใช้งานฉบบันีก้อ่นการเร่ิมใช้งานแฮ็กโกะ FX-600  พร้อมกบัเก็บรักษาไว้ในที่สะดวกตอ่การค้นหา
ส าหรับการใช้อ้างอิง 

1.  รำยกำรและช่ือชิน้ส่วนรวมในหน่ึงกล่อง 

2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 

โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจวา่รายการทัง้หมดที่แจ้งไว้ 
ดงัข้างลา่งนีไ้ด้บรรจไุว้ในบรรจภุณัฑ์ 

* โปรดอา่น “การลอ็คอณุหภมูิทีต่ัง้คา่ท าอยา่งไร?” 
  และ “การตัง้อณุหภมูเิมื่อใช้ lock key ท าอยา่งไร ? 
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ค ำเตือน 
เมื่อเปิดสวิทซ์ขึน้ อณุหภมูิปลายหวัแร้งจะอยูร่ะหวา่ง 200°C กบั 500°C (390°F ถึง 930°F) 
เพื่อหลกีเลีย่งการบาดเจ็บหรือความเสยีหายที่เกิดกบับคุลากรและสิง่ของในบริเวณที่ท างาน   ขอให้ปฏิบตัิตามข้อ 
แนะน าดงัตอ่ไปนี ้: 
 อยา่แตะต้องปลายหวัแร้งหรือชิน้สว่นโลหะท่ีใกล้ปลายหวัแร้ง 
 อยา่ปลอ่ยให้ปลายหวัแร้งเข้าใกล้หรือสมัผสักบัสารติดไฟ 
 แจ้งให้บคุลากรอื่นในบริเวณที่ท างานทราบวา่หวัแร้งบดักรีนัน้ร้อนและไมค่วรสมัผสัถกู 
 ให้ปิดสวิทซ์เมื่อไมใ่ช้งานหรือเมื่อไมไ่ด้เอาใจใส่ 
 ให้ปิดสวิทซ์เมื่อท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือท าการจดัเก็บแฮ็กโกะ FX-600 
 อปุกรณ์นีม้ิได้มีจดุมุง่หมายให้บคุลากร (รวมถึงเดก็) ที่ร่างกายไมป่กติ มีอาการทางประสาท หรือความจ าเสือ่ม หรือ

ขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นแตไ่ด้รับการดแูลหรือแนะน าเก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์โดยบคุคลที่รับผิดชอบ เพือ่
ความปลอดภยั 

 เด็กๆ ควรได้รับการดแูลเพื่อให้แนใ่จวา่ไมม่กีารเลน่กบัอปุกรณ์นี ้
 ถ้าหากสายคอร์ดเกิดเสยีหายต้องท าการเปลีย่นโดยผู้ผลติ ศนูย์บริการหรือบคุลากรท่ีได้รับการยอมรับ เพื่อหลกีเลีย่ง

เกิดการบาดเจ็บหรือความเสยีหายกบัอปุกรณ์ 

 เพื่อป้องกันกำรเกดิอุบัติเหตุหรือควำมเสียหำยกับแฮก็โกะ  FX-600  ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมข้อแนะน ำ 

3.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  หมำยเหตุ  และตัวอย่ำง 

 ดังต่อไปนี ้: 

 ห้ามเคาะหวัแร้งบดักรีกบัวตัถทุี่แข็งเพื่อขจดัเศษลวดบดักรี วิธีนีจ้ะท าให้หวัแร้งบดักรีเสยีหาย 
 อยา่ท าการดดัแปลงแฮ็กโกะ FX-600 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 
 อยา่ปลอ่ยให้แฮ็กโกะ FX-600 เปียกหรือใช้งานขณะท่ีมือยงัเปียกอยู่ 
 ให้ถอดสายไฟเคร่ืองและสายไฟหวัแร้ง โดยการจบัท่ีตวัปลัก๊ไมใ่ชท่ี่สายไฟ 
 ต้องแนใ่จวา่บริเวณพืน้ท่ีท างานมีการระบายอากาศที่ดีเพราะการบดักรีท าให้เกิดควนั 
 ขณะที่ใช้งานแฮ็กโกะ FX-600 อยา่ท าสิง่ใดที่อาจเป็นสาเหตใุห้ตวัด้ามกระเทือนหรือรูปร่างเสยีหาย 
 อปุกรณ์นีส้ าหรับท างานบนเคาว์เตอร์หรือโต๊ะช่างโดยเฉพาะ 

ข้อควรระวัง 



4.  กำรใช้งำน 

 ขัน้ตอนกำรใช้งำน 
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1.  หมนุ  control knob  เพื่อตัง้อณุหภมูิ 
2.  เสยีบสายไฟหวัแร้งบดักรีเข้าในเต้ารับผนงัทีต่อ่สายดิน 
3.  ปลายหวัแร้งจะร้อนขึน้ถงึอณุหภมูิที่ตัง้ 
4.  Power lamp  จะเร่ิมกระพริบเมื่อปลายหวัแร้งร้อนถึงอณุหภมูทิี่ตัง้ 

* การสอบเทียบอณุหภมู ิ
   ถ้าหากต้องการอณุหภมูิปลายหวัแร้งที่เทีย่งตรงให้ท าการสอบเทียบ เมื่อ power lamp เร่ิมกระพริบและอณุหภมูิคงที่  
   ให้หมนุ  CAL knob ตามที่ต้องการขณะท่ีท าการวดัอณุหภมูิปลายหวัแร้งด้วยเทอร์โมมิเตอร์วดัอณุหภมูิปลายหวัแร้ง  
   การหมนุปรับตามเข็มนาฬิกาเป็นการเพ่ิมอณุหภมูิ สว่นการหมนุปรับทวนเข็มนาฬิกาเป็นการลดอณุหภมูิ 

   เมื่อท าการเปลีย่นอณุหภมูิที่ตัง้หรือเปลีย่นปลายหวัแร้งและไส้ความร้อน ให้ท าการสอบเทียบอณุหภมูิ จากคา่ตัง้ที่   
   ก าหนดไว้ อณุหภมูิที่ตัง้คอื 370ºC และความเทีย่งตรงอยูท่ี่ ±10ºC 

5.  การบดักรี 
   กดปลายหวัแร้งเบาๆ สมัผสักบัชิน้งานท่ีจะบดักรีเพื่อให้ความร้อน 
   หลอมเหลวลวดบดักรีด้วยการแตะมนัเข้ากบัชิน้งาน 
   เมื่อลวดบดักรีที่หลอมเหลวได้แผก่ระจายคลมุชิน้งาน ให้ถอดปลายหวัแร้งออกจากชิน้งานแล้วปลอ่ยให้เนือ้บดักรี  
     จบัตวัแข็ง 
     *  ถ้าหากพืน้ผิวหน้าเปือ้นน า้มนั มีอ็อกไซด์หรือสารอื่นๆ ปกคลมุอยู ่มนัอาจเป็นไปไมไ่ด้จะท าการบดักรี 
     *  ขอแนะน าให้ใช้ลวดบดักรีทีม่ีฟลกั 

   กำรตัง้อุณหภมิูท ำอย่ำงไร ? 
      ตัง้อุณหภมิูโดยใช้ control knob 

        จบัด้ามหวัแร้งให้มัน่คงแล้วหมนุ control knob ตัง้เคร่ืองหมายลกูศรให้  
        ตรงกบัจดุแสดงอณุหภมูิที่ต้องการ เมื่อท าการหมนุ control knob มนั 
        เป็นการง่ายทีจ่ะตัง้ที่ต าแหนง่เดมิเสมอ เพราะมเีสยีงดงัคลิก๊ดงัที่แตล่ะ 
        จดุที่แสดงอณุหภมูิ 
        * อณุหภมูิที่อยูใ่นต าแหนง่ระหวา่งเสยีงคลิก๊ก็อยูใ่นการควบคมุเช่นกนั 

   กำรล็อคอุณหภมิูที่ตัง้ท ำอย่ำงไร ? 
        เมื่อท าการหมนุ control knob ด้วย control knob ที่ติดด้ามหวัแร้ง อณุหภมูิที่ตัง้อาจเปลีย่นได้ เพื่อลอ็คอณุหภมูิที่ 
        ตัง้ให้ถอด control knob ออก การท าเช่นนีท้ าให้ต้องใช้ lock key ในการท าการเปลีย่นอณุหภมูิ 
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4.  กำรใช้งำน 

   กำรติดตัง้/กำรถอด control knob 
      กำรถอด control knob 

        1.  หมนุ control knob ในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา 
              และการตัง้อณุหภมูิไว้ที่คา่ต า่สดุ (200ºC) 
        2.  ถอดสกรูที่ตรงกลางของ control knob ด้วย 
             ไขควงปากแฉก เพื่อถอด control knob ออก 

   ตัง้อุณหภมิูด้วยกำรใช้ Lock key 
      จบัด้ามหวัแร้งให้มัน่คงแล้วสอดใส ่lock key  ให้พอดีกบัร่องของตวัหมนุตัง้ ดนักด lock key ลงและหมนุเพื่อ  
        ปรับตัง้อณุหภมูิที่ต้องการ 

           ข้อควรระวัง 
ถ้าหากท าการหมนุ control knob โดย
ปราศจากกดมนัอยา่งเต็มทีม่นัอาจท าให้ 
lock key แตกหกัได้ 

   กำรติดตัง้ control knob 
      1.  หมนุ control knob ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และตัง้อณุหภมูิไว้ท่ีคา่สงูสดุ (500ºC) ด้วย lock key 
        2.  ติดตัง้ control knob เข้ากบัตวัหวัแร้งและตัง้เคร่ืองหมายลกูศรของ control knob ให้ชีท้ีค่า่สงูสดุ (500ºC) 
        3.  ใช้ไขควงปากแฉกขนัสกรูตวัเลก็ตรงกลางของ control knob เข้ากบัด้ามหวัแร้ง 
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5.  กำรบ ำรุงรักษำ 

ค ำเตือน 
การใช้งานอยา่งเหมาะสมกบัการบ ารุงรักษาอยา่งตอ่เนื่อง  ช่วยยดือายขุองผลติภณัฑ์ การบดักรีทีม่ีประสทิธิภาพขึน้อยู่
กบัอณุหภมูิ  คณุภาพ  และปริมาณของลวดบดักรีและฟลกั  ดงันัน้ขอให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนของการบ ารุงรักษาตามที่
กลา่วถงึโดยสภาพของการใช้เว้นไว้แตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น  ขอให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการบ ารุงอยา่งสม า่เสมอเมือ่
ปิดสวิทซ์เคร่ือง  ถอดสายปลัก๊  แล้วปลอ่ยวางให้เย็นตวัลงเพื่อป้องกนัโอกาสที่จะเกิดการลกุไหม้ขึน้ 

   กำรท ำควำมสะอำดสำยดิน 
      สบืเนื่องจากการเกิดอ็อกซิเดชัน่ ให้ลบูถเูบาๆ ด้วยกระดาษทรายส าหรับจดุตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อขจดัอ็อกไซด์ที่ปก 
       คลมุอยูอ่อก  ถ้าหากคา่ความต้านทานและความตา่งศกัย์ของปลายหวัแร้งถงึดินไมป่กติ ให้ท าความสะอาดสายดิน 
       อยา่งสม ่าเสมอ 

6.  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

อำกำรต่ำงๆ สำเหต ุ วิธีแก้ไข 

อณุหภมูิปลายหวัแร้ง สายไฟอปุกรณ์ไมไ่ด้เช่ือมตอ่ ท าการเช่ือมตอ่ 

ต ่าเกิน ไส้ความร้อนขาด เปลีย่นไส้ความร้อนด้วยอนัใหม ่

ปลายหวัแร้งร้อนขึน้ cord assembly ขาดใน เปลีย่น cord assembly 

เป็นพกัๆ บดักรีไมส่มบรูณ์เมื่อท าการเปลีย่นไส้ความร้อน บดักรีซ า้ 

อณุหภมูิปลายหวัแร้ง อณุหภมูิไมถ่กูต้อง สอบเทียบอณุหภมูิ 

ขึน้ไมถ่ึงอณุหภมูิที่ตัง้ ปลายหวัแร้งเกิดการเสือ่มสภาพ ตัง้อณุหภมูิให้ถกูต้องหลงัการเปลีย่นปลาย
หวัแร้ง 

ปลายหวัแร้งไมกิ่น อณุหภมูิที่ตัง้ของปลายหวัแร้งสงูเกินไป ลดอณุหภมูิที่ตัง้ 

เนือ้ลวดบดักรี ปลายหวัแร้งเกิดอ็อกไซด์ ท าความสะอาดปลายหวัแร้งถ้าเป็นไปได้
หรือเปลีย่นอนัใหม ่

คา่ความตา่งศกัย์และ สายดินไมไ่ด้ท าความสะอาด ท าความสะอาดสายดิน 

คา่ความต้านทานจาก ขนั enclosure nut ไมแ่นน่ ขนั enclosure nut ให้แนน่อีกครัง้ 

ปลายหวัแร้งถึงดินสงูเกิน   
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7.  แบบปลำยหัวแร้ง 

8.  อุปกรณ์เสริม 

* เคลือบดีบกุเฉพาะผิดหน้าทีใ่ช้บดักรี 

ถ้าหากทา่นใช้ปลายหวัแร้ง T19 ขนาดโต ขอให้เปลี่ยน tip   encloser และนทัดงัข้างบน 


