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ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ “แฮ็กโกะ FX-838 Soldering Station”  โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้
ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FX-838  พร้อมจัดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่สะดวกต่อการค้นหาส าหรับการใช้อ้างอิง 

1.  รายการและชื่อชิ้นส่วนในหนึ่งกล่อง 

2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

อุณหภูมิท่ีวัดได้โดยใช้แฮ็กโกะเทอร์โมมิเตอร์ FG-101 
* อุปกรณ์น้ีป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิต 

หมายเหต ุ: 

* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบ  อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่มี 
  การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โปรดตรวจเช็คเพ่ือให้แน่ใจว่ารายการท้ังหมดดังท่ี
ระบุไว้ข้างล่างน้ีได้บรรจุไว้ครบในกล่อง 



เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับ 
แฮ็กโกะ FX-838 ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามดังต่อ 
ไปนี้ : 
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3.  ค าเตือน  ข้อควรระวัง  และหมายเหตุ 
ค าเตือน 

ค าเตือน  ข้อควรระวัง  และหมายเหตุถูกจัดวางไว้ ณ จุดวิกฤตต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้  เพื่อชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเอาใจใส่ถึงเร่ือง
ที่มีนัยส าคัญ  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดังต่อไปนี้  : 
        ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ค าเตือน” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวัง   :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ข้อควรระวัง” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ 
     หรือเกิดความเสียหายแก่ส่ิงที่เก่ียวข้อง 
หมายเหตุ :  “หมายเหต”ุ ชี้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีความส าคัญเพื่อให้ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ตัวอย่าง :  “ตัวอย่าง” คือส่ิงที่ให้ไว้เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ  จุดด าเนินการหรือกระบวนการ 

อุปกรณ์นี้มีรูปลักษณ์ที่เด่นจากช้ินส่วนพลาสติกที่น าไฟฟ้าสถิตและการต่อสายลงดินของด้ามจับและตัวเครื่องตามมาตรการ  
เพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่จะท าการบัดกรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามค าแนะน าดังต่อไปนี้ : 

   ซ่อมแซม ให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอที่จะไม่แตะต้องช้ินส่วนไฟฟ้าหรือท าให้วัตถุที่เป็นฉนวนเสียหาย 
2. ต้องแน่ใจว่าตัวเครื่องได้รับการต่อสายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู่ 

 การป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต 

1. ด้ามจับและช้ินส่วนพลาสติกอื่นๆ ไม่ใช่ฉนวน   ช้ินส่วนเหล่านี้เป็นตัวน า   ดังนั้นเม่ือจะท าการเปลี่ยนช้ินส่วน หรือท าการ  

ข้อควรระวัง 
เมื่อเปิดสวิทซ์เคร่ือง  อุณหภูมิของปลายหัวแร้งจะอยู่
ระหว่าง 200 และ 500°C (400 ถึง 930°F) เพื่อเป็นการ
หลีกเล่ียงการเกิดบาดเจ็บหรือเสียหายแก่บุคลากรกับส่ิง 
ของในบริเวณที่ท างาน ขอให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ : 
 อย่าแตะต้องปลายหัวแร้งหรือชิ้นส่วนที่เป็นโลหะใกล้

ปลายหัวแร้ง 
 อย่าปล่อยให้ปลายหัวแร้งอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับสารติด

ไฟ 
 แจ้งให้บุคลากรในพื้นที่ทราบว่าเคร่ืองนั้นร้อนและไม่

ควรไปสัมผัสถูก 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เมื่อไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส่ 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เมื่อท าการเปล่ียนชิ้นส่วนหรือจัดเก็บ

แฮ็กโกะ  FX-838 
 การใช้อุปกรณ์นี้มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคล (รวมทั้ง

เด็ก) ที่พิการ  มีอาการประสาท หรือไร้ความสามารถ
หรือขาดประสบการณ์ หรือด้อยความรู้ ยกเว้นแต่จะ
ได้รับการดูแลหรือแนะน าขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับการใช้
อุปกรณ์โดยบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 

 เด็กๆ ควรได้รับค าแนะน าเพื่อให้ม่ันใจว่าจะไม่มีการ
เล่นกับอุปกรณ์นี้ 

ข้อควรระวัง 
 อย่าใช้แฮ็กโกะ  FX-838  กับงานประเภทอื่นๆ นอก 

เหนือจากการบัดกรี 
 ห้ามเคาะหัวแร้งกับวัตถุแข็งเพื่อขจัดเศษลวดบัดกรี

วิธีนี้จะท าความเสียกับหัวแร้ง 
 อย่าดัดหรือท าความเสียหายแก่ Control card หาก 

Control card เกิดเสียหาย ห้ามใส่เข้าไปใน Station 
Slot 

 อย่าท าการดัดแปลงแฮ็กโกะ  FX-838 
 ใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของแฮ็กโกะเท่านั้น 
 อย่าปล่อยให้แฮ็กโกะ  FX-838  เปียกหรือใช้งาน

ขณะที่มือยังเปียกอยู่ 
 ถอด  power cord  หรือ  iron cord   โดยการจับที่ตัว

ปล๊ักห้ามจับที่สายไฟ 
 ต้องแน่ใจว่าพื้นที่ท างานมีการระบายอากาศที่ดี 

เพราะการบัดกรีท าให้เกิดควัน 
 ขณะที่ใช้งานแฮ็กโกะ  FX-838  อย่าท าส่ิงใดที่อาจ

เป็นสาเหตุที่ตัวเคร่ืองกระเทือน หรือรูปร่างเสียหาย 



4.  การติดตั้งตอนแรก 
A. Iron holder 
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 คลายสกรูปรับแต่งเพื่อเปล่ียนมุมของ Iron receptacle  
ตามที่ท่านต้องการ จากนั้นให้ขันสกรูปรับแต่งให้แน่น 

 ฟองน้ าถูกอัดไว้ มันจะพองตัวเมื่อท าให้เปียกด้วยน้ าก่อน
การใช้อุปกรณ์ ให้ท าฟองน้ าเปียกด้วยน้ าและบีบให้แห้ง 

1.  ใส่ฟองน้ าท าความสะอาดช้ินเล็กลงในช่องหนึ่งในห้าช่องที่  
     ฐานของ Iron holder 
2.  เทน้ าลงในฐานของ Iron holder  
3.  จุ่มฟองน้ าท าความสะอาดขนาดใหญ่ให้เปียก บีบให้แห้ง 
     และใส่ไว้บนฐานของ Iron holder 

 การใช้อุปกรณ์ท าความสะอาดปลายหัวแร้ง 599B 
     อุปกรณ์  599B  สามารถใส่ในฐานของ  Iron holder 

 การใช้  Sleep function 
     เมื่อใช้  sleep function  ให้เสียบปลายสายด้านหนึ่งของ  
     connecting cable  เข้าในแจ๊คทางด้านหลังของ  iron  
     holder  และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้าในแจ๊คทางด้าน 
     หลังของ  soldering station  เพื่อเขื่อมต่อเข้าด้วยกัน 

           ข้อควรระวัง 
 ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องก่อนท าการเช่ือมต่อ หรือถอด 
      connecting cable 
 เสียบ  connecting cable  เข้าในแจ๊คให้สุดทั้งหมดด้วย 
      ความระมัดระวัง 

B. Soldering Iron Cord 
   ร้อย  Iron cord  ผ่านรูของ  heat resistant pad 
   การใส่ปลายหัวแร้ง 
1. หมุนคลาย nipple ออกอย่างเบาๆ 
2. ใส่ปลายหัวแร้งอันใหม่เข้ากับ FX-8301 

        แนวพื้นที่หน้าแบนราบด้านในของ  grip socket  เข้า 
        กับแนวพื้นที่หน้าแบนราบของ tip connector จากนั้น 
        ให้ใส่ปลายหัวแร้งเข้าจนสุด 
3. ขัน nipple เข้าให้แน่น 

 ถ้าหากใส่ปลายหัวแร้งเข้าไม่สุด จอจะแสดงข้อความ 
        sensor error           ขึ้นเมื่อเปิดเคร่ืองท างาน 

 ใส่ปลายหัวแร้งอันใหม่อย่างทนุถนอม  จากนั้นจัดวาง 



4.  การติดตั้งตอนแรก 
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C. Soldering station 

           ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เคร่ืองก่อนท าการเชื่อมต่อหรือถอด soldering iron cord ความผิดพลาดในการปฏิบัติอาจน ามา
ซึ่งความเสียหายกับแผงวงจร 

1. เสียบ  power cord  เข้ากับ receptacle ที่อยู่ด้านหลังของ   
    เคร่ือง 
    เสียบ  soldering iron cord  เข้ากับ receptacle ที่อยู่ด้าน   
    หน้าของเคร่ือง 
2. วางหัวแร้งบัดกรีใน  iron holder 
3.  เสียบ  power cord  เข้ากับกระจุบผนังที่ต่อสายดิน 

           ข้อควรระวัง 
แฮ็กโกะ  FX-838  ป้องกันการคลายประจุของไฟฟ้าสถิต และ
ต้องต่อสายดินเพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุด 

           ข้อควรระวัง 
 ปลายหัวแร้งอาจร้อนจัด หัวแร้งอาจลวกไหม้จึงควรระวัง

อย่างเต็มที่เสมอ ห้ามจับปลายหัวแร้งเป็นช่วงระยะเวลา 
นานด้วย heat resistant pad 

 ถ้าหาก  nipple  ถูกถอดออกสุดขณะท าการใส่ปลายหัวแร้ง 
protective cover ที่ใช้ป้องกันฟลักเล็ดลอดก็ถูกถอดออกใน
เวลาเดียวกัน ส่ิงนี้อาจท าให้หัวแร้งเสียหายได้ 

 การฝืนใส่ปลายหัวแร้งด้วยแรง อาจท าให้หัวแร้งและปลาย
หัวแร้งเสียหายได้ 

 ห้ามขยับ  protective cover  จากหัวแร้งไปยัง  grip 
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หมายเหตุ : 
ค่าที่ต้ังจากโรงงาน คือ  normal mode  ให้เปลี่ยน  parameter 
เพื่อใช้  Temperature Preset mode 

5.  การใช้งาน 

   ปุ่มควบคุมใน normal mode 

ปุ่มเพิ่มค่าตามที่ต้องการทางจอแสดงผล 

ปุ่มลดค่าตามที่ต้องการทางจอแสดงผล 

ปุ่มส้ินสุดของสัญญาณที่ป้อนตามล าดับขั้นตอน 
(ขั้นตอนสุดท้ายของ data entry mode); เมื่อกดปุ่มนี้ 
ไว้น้อยกว่าหนึ่งวินาที ผลที่แสดงได้ถูกจัดเก็บเรียบร้อย 

ปุ่มเร่ิมต้นของ data entry mode 

   ปุ่มควบคุมใน temperature preset mode 

การเลือกอุณหภูมิที่ต้ังค่าบันทึกไว้ใน P1 

การเลือกอุณหภูมิที่ต้ังค่าบันทึกไว้ใน P2 

การเลือกอุณหภูมิที่ต้ังค่าบันทึกไว้ใน P3 

การแสดงค่า offset ปัจจุบัน 
ปุ่มเร่ิมต้นของ offset entry mode หรือ 

เสียงบัสเซอร์ถูกเตรียมไว้ส าหรับเตือนผู้ใช้งานเมื่อ : 
 อุณหภูมิของเคร่ืองขึ้นสูงถึงอุณหภูมิที่ต้ังค่าไว้  บัสเซอร์จะดังขึ้นหนึ่งคร้ัง 
 เมื่ออุณหภูมิเคร่ืองลดต่ าจนข้ามจุดอุณหภูมิต่ า  บัสเซอร์จะดังขึ้นต่อเนื่อง  เสียงบัสเซอร์นี้จะหยุดลงเมื่ออุณหภูมิที่

ตรวจจับได้กลับเข้าช่วงระยะที่ยอมรับได้ 
 ความบกพร่องที่เกิดขึ้นในเซ็นเซอร์ของไส้ความร้อน (รวมถึงในวงจรเซ็นเซอร์)  บัสเซอร์จะดังขึ้นต่อเนื่อง 
 เมื่อ auto power shutoff เร่ิมท างานและกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ไส้ความร้อนจะหยุดลง  บัสเซอร์จะดังขึ้นสามคร้ัง 

   การใช้งาน 

1. เปิดสวิทซ์เคร่ือง 

2. เมื่ออุณหภูมิสูงถึงจุด  บัสเซอร์จะดังขึ้น 

       ข้อควรระวัง 
แฮ็กโกะ FX-838 ถูกต้ังค่าไว้ที่ 350ºC (660ºF) จาก
โรงงาน 
ตรวจเช็คการต้ังอุณหภูมิโดยการกดที่ปุ่ม          
อุณหภูมิที่ต้ังไว้จะแสดงผลขึ้นเป็นเวลาสองวินาที 

       ข้อควรระวัง 
ให้วางหัวแร้งบัดกรีไว้บน  iron holder  เม่ือไม่ใช้งาน 

การควบคุมและการแสดงผล 
การควบคุม 

แผงหน้าปัทม์ของเคร่ืองแฮ็กโกะ 
FX-838 มีการควบคุมดังต่อไปนี้ 
 มีสวิทซ์ปิด/เปิดเคร่ือง 
 มีปุ่มควบคุม 4 ปุ่ม 

การแสดงผล 
เคร่ืองแฮ็กโกะ FX-838 มีส่วนแสดงเป็นตัวเลข 3 หลัก 

 Normal mode : 

 Data entry : 

ขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก มันจะแสดงผลดังนี้ 

 อุณหภูมิที่เซ็นเซอร์ (อุณหภูมิปลายหัวแร้ง) 

 จ านวนที่เลือก (ดูขั้นตอนการป้อนข้อมูลส าหรับ 
 คุณสมบัติที่แท้จริง) 
 Temperature scale : 
 ºC หรือ ºF ขึ้นอยู่กับการเลือก 
 Error detection : 
 อ้างอิงถึงบท “การแจ้งข้อบกพร่อง” 
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5.  การใช้งาน 

   การเปลี่ยนค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ (Normal mode) 

       ข้อควรระวัง 
อุณหภูมิที่ต้ังอยู่ในช่วง 200~500ºC (400~930ºF) 

   การพยายามป้อนค่านอกเหนือช่วงอุณหภูมิที่ก าหนด 

   แฮ็กโกะ FX-838 นี้ ถูกตั้งค่าไว้ที่ 350ºC (660ºF) จาก 

   นี้จะเป็นสาเหตุให้จอเริ่มกระพริบที่ตัวเลขหลักร้อย 
   อีกคร้ัง  ให้ป้อนค่าที่ถูกต้องใหม่ 

   โรงงาน 

ตัวอย่าง : 350 เป็น 400ºC (660 เป็น 750ºF) 

1.  เสียบ control card เข้าในช่องทางทางด้านหน้าตัวเคร่ือง 
 ตัวเลขที่ต าแหน่งหลักร้อยจะเร่ิมกระพริบ 

2.  การป้อนตัวเลข 
 กดปุ่ม         หรือ          เพื่อต้ังตัวเลขต้องการของแต่ละ 

ต าแหน่ง 
เฉพาะตัวเลข 2 ถึง 5 เท่านั้นที่สามารถเลือกได้เมื่อท า
การป้อนตัวเลขหลักร้อย 
(ใน ºF mode ค่าตัวเลขจาก 4 ถึง 9 เท่านั้นที่สามารถ
เลือกได้) 
ค่าตัวเลขต้ังแต่ 0 ถึง 9 สามารถเลือกได้เมื่อท าการป้อน
ในต าแหน่งหลักสิบและหลักหน่วย 
(เป็นค่าตัวเลขเหมือนกันที่สามารถเลือกได้ใน ºF mode) 
เมื่อตัวเลขที่ต้องการแสดงขึ้น กดปุ่ม           เพื่อท าการ
เลือก 
ตัวเลขในหลักถัดไปเร่ิมกระพริบ ภายหลังการป้อนตัว 
เลขต าแหน่งหลักหน่วย  ให้กดปุ่ม          เพื่อเก็บตัวเลข
เข้าสู่ระบบหน่วยความจ า การควบคุมไส้ความร้อนจะ
เร่ิมภายหลังอุณหภูมิที่ต้ังใหม่ได้ถูกแสดงขึ้น 

หมายเหตุ : 
ถ้าหากปิดสวิทซ์เครื่องหรือเกิดข้อผิดพลาดระหว่างขั้นตอน
การปฏิบัตินี้ จะไม่มีข้อมูลใดถูกจัดเก็บ ขั้นตอนการปฏิบัตินี้
จะต้องท าซ้ าใหม่จากข้อ 1 

การเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งด้วยการใส่ control card อยู่
ใน station 

1. กดและค้างปุ่ม          ไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วินาที
อุณหภูมิที่ต้ังค่าไว้ปัจจุบันจะแสดงขึ้นและภายหลัง
หลังจากตัวเลขหลักร้อยเร่ิมกระพริบเป็นเวลา 1 วินาที 
เพื่อแสดงว่า station ได้เข้าสู่ temperature setting 
mode ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในข้อ 2 ดังข้างบน 

2. เมื่อปุ่ม           ถูกกดไว้นานน้อยกว่า 1 วินาที 
อุณหภูมิที่ต้ังค่าไว้ปัจจุบันจะแสดงขึ้นเป็นเวลา 2 
วินาที  หลังจากนั้นจะกลับมาแสดงค่าอุณหภูมิจริง
ของปลายหัวแร้ง 
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5.  การใช้งาน 

   การป้อนค่า tip offset เข้าในแฮ็กโกะ FX-838 

ตัวอย่าง : 
ถ้าอุณหภูมิที่วัดได้เป็น 410ºC  และอุณหภูมิที่ต้ังเป็น 400ºC 

   ท าอย่างไร? (Normal mode) 

ค่าแตกต่างคือ -10ºC (ต้องท าการลดลง 10ºC) ดังนั้นท าการ 
ป้อนตัวเลขซึ่งคือ 10 เพื่อลดค่า  offset  จากปัจจุบัน 

1. เสียบ  control card  เข้าในช่องของ  station 
 Station  เข้าสู่  temperature setting mode  ตัวเลข 
    ต าแหน่งหลักร้อยจะเร่ิมต้นกระพริบ 

2. กดปุ่ม        บนแผงทางด้านหน้า 
 Station  จะเข้าสู่  offset value entry mode 

3. การป้อนค่า offset 
 ช่วงระยะส าหรับค่า offset ที่ยอมให้ป้อนได้คือ -50 ถึง 
    +50ºC (ใน F mode คือ -90 ถึง +90ºF) 

หมายเหตุ : 
ระหว่างที่อยู่ใน  offset data entry mode  อุณหภูมิปลายหัว
แร้งจะถูกควบคุมโดยค่า  offset  ปัจจุบัน 

4. การป้อนตัวเลข 
 ใช้ปุ่ม        และ        เพื่อเลือกค่าส าหรับแต่ละต าแหน่ง 
    ต าแหน่งเลขหลักร้อยสามารถแสดงค่า 0  (ส าหรับค่า 
    บวก)  หรือแสดงเคร่ืองหมายลบ (ส าหรับค่าลบ) 
    (ค่าเดียวกันที่สามารถเลือกได้ใน ºF mode) 
    ค่าต้ังแต่ 0 ถึง 5 สามารถเลือกได้เมื่อท าการป้อนเลข 
    หลักสิบ 

    ภายหลังจากการป้อนเลขหลักหน่วย ให้กดปุ่ม        เพื่อ 
    เก็บค่าตัวเลขเข้าในระบบหน่วยความจ า และการควบ 
    คุมไส้ความร้อนจะเร่ิมต้นขึ้นด้วยค่า offset ที่ตั้งใหม่ 

หมายเหตุ : 
เม่ือเครื่องอยู่ใน  offset-free mode  ท่านสามารถเข้าสู่  offset 
value entry mode  โดยไม่ต้องใช้  control card  ด้วยการกด
ปุ่ม         หนึ่งวินาที 

การเปลี่ยนค่า  offset  ด้วยการสอด  control card  ไว้ 
ใน  station 

1. กดและค้างปุ่ม         ไว้อย่างน้อยหนึ่งวินาที 
    อุณหภูมิ  offset  ปัจจุบันจะแสดงขึ้น  และหลังจากนั้น 
    ตัวเลขหลักร้อยจะกระพริบขึ้นหนึ่งวินาที เป็นการแจ้งว่า 
    station  ได้เข้าสุ่  offset entry mode  ให้ด าเนินการตาม 
    ข้อ 4 ข้างบนส าหรับการต้ังค่า  offset  ของอุณหภูมิปลาย 
    หัวแร้ง 
2. เมื่อกดปุ่ม          เป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที 
    ค่า  offset  ปัจจุบันจะแสดงขึ้น เป็นเวลาสองวินาที จาก 
    นั้นจะกลับคืนสู่อุณหภูมิปลายหัวแร้ง 

    (ใน ºF mode ค่าต้ังแต่ 0 ถึง 9 สามารถเลือกได้) 
    ค่าต้ังแต่ 0 ถึง 9 สามารถเลือกได้เมื่อท าการป้อนเลข 
    หลักหน่วย 
    (ค่าเดียวกันนี้สามารถเลือกได้ใน ºF mode) 
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5.  การใช้งาน 

   Temperature Preset Mode 
   Preset mode  ยอมให้ต้ังอุณหภูมิไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เลือก 
   ใช้เพียงการกดปุ่มเดียว 

       ข้อควรระวัง 
 ให้ใช้โหมดนี้พร้อมกับการเสียบ  control card 
 อุณหภูมิที่ต้ังค่าจากโรงงานมีดังนี้ : 
     ส าหรับองศาเซลเซียส  P1:300ºC, P2:350ºC, P3:400ºC 
     ส าหรับองศาฟาเรนไฮต์  P1:650ºF, P2:750ºF, P3:850ºF 

   การเลือกอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า 
   การกดปุ่ม P1, P2 หรือ P3 ที่ตั้งอุณหภูมิของปลายหัวแร้ง 
   ให้สอดคล้องกับอุณหภูมิที่ต้ังค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว 
   เมื่อกดปุ่มที่ต้ังค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว อุณหภูมิที่ต้ังไว้จะแสดง 
   ขึ้นเป็นเวลา 2 วินาที 

   การตั้งหรือการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้ 
   (Temperature Preset Mode) 
   ตัวอย่าง : 
   การเปล่ียนอุณหภูมิที่ต้ังไว้ล่วงหน้า 1(P1) จาก 300ºC 
   เป็น 380ºC 
   1. เสียบ  control card  เข้าใน  station  
   2. เลือกปุ่มที่ตั้งล่วงหน้าเพื่อเปล่ียน (P1, P2 หรือ P3 อย่าง 
      ใดอย่างหนึ่ง) โดยการกดปุ่มเพียงหนึ่งคร้ัง 

  อุณหภูมิที่ต้ังถูกแสดงขึ้น 
   3. ค้างปุ่มที่กดไว้ในข้อ 2 เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วินาที 
   4. Station  จะเข้าใน  temperature setting mode  และ 
       ตัวเลขต าแหน่งหลักร้อยจะเร่ิมกระพริบขึ้น 

  อุณหภูมิที่ต้ังสามารถปรับเปล่ียนได้ในวิธีเดียวกันกับ 
          ใน  normal mode  (ดูขั้นตอนดังขวามือ) 

หมายเหตุ : 
 ใน  preset mode  อุณหภูมิที่ต้ังสามารถต้ังภายในช่วง

ระยะ 200~500ºC (400~930ºF) 
 การต้ังหรือเปลี่ยนอุณหภูมิที่ต้ังไว้ล่วงหน้าใน  preset 

mode  ให้เลือกอุณหภูมิที่ต้ังไว้ล่วงหน้าที่ต้องการก่อนการ
เริ่มข้ันตอนการปรับเปลี่ยน 

หมายเหตุ : 
ถ้าหากไม่ได้เสียบ  control card  ไว้ขณะที่อยู่ใน  preset 
mode  เครื่องจะแสดงเฉพาะอุณหภูมิที่ต้ังไว้เท่านั้น 

แฮ็กโกะ  FX-838  มี  Temperature Preset Mode  นอกเหนือจาก  Normal mode  เมื่อมีการใช้  temperature preset mode 
ให้ต้ัง  temperature preset mode  ส าหรับ  “Temperature setting (11)”  ของ  Parameter entry mode  (โปรดดู “    Para- 
meter entry mode process  ส าหรับหัวข้อ 6. PARAMETER SETTINGS) 
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6.  การตั้งค่า  PARAMETER 
   ขั้นตอน  parameter entry mode 
   เลือก  parameter entry mode  โดยท าตามขั้นตอนดัง 
   ต่อไปนี้ 
   ต้องแน่ใจว่าได้เสียบ  control card  ก่อนการเปิดเคร่ือง 

เคร่ืองแฮ็กโกะ FX-838 มี parameters ดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุ : 
 การกดปุ่ม         หรือ         แต่ละครั้ง จอจะแสดงสลับไปมา

ระหว่าง             กับ   
 เม่ือเลือก             กระบวนการ parameter entry mode จะ

เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอน 2 ข้างบน 

       ข้อควรระวัง 
อย่าปล่อยให้แฮ็กโกะ FX-838 อยู่ในการใช้ฟังก์ช่ัน auto shut-
off เป็นเวลานาน ให้ปิดสวิทซ์เครื่องเสีย หากท่านไม่ใช้งาน FX-
838 อีก 

หมายเหตุ : 
ใน   preset mode  ต้องแน่ใจว่าได้เสียบ  control card  อย่าง
ถูกต้องก่อนการกดปุ่ม         ค้างไว้อย่างน้อยหนึ่งวินาที 

   การป้อนค่า  offset  ของอุณหภูมิปลายหัวแร้ง 
   (Temperature Preset Mode) 
   ส าหรับวิธีด าเนินการป้อนตัวเลข  offset  นั้น ให้ดูขั้นตอน 
   ที่ 4 ของขั้นตอนการป้อนค่า  offset 

5.  การใช้งาน 
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6.  การตั้งค่า  PARAMETER 

         Temperature display (ºC หรือ ºF) 

       ข้อควรระวัง 
 เม่ืออุณหภูมิที่ต้ังเป็น 300ºC (570ºF) หรือต่ ากว่า  sleep 

function จะไม่สามารถต้ังได้แม้ว่าจะต้ัง sleep function ให้
ท างานก็ตาม 

 อุณหภูมิปลายหัวแร้งขึ้นสูงถึงอุณหภูมิที่ต้ัง เม่ือเปิดสวิทซ์
เครื่องแม้ว่าจะต้ังเวลาหยุดพักไว้ที่ 0 ก็ตาม อุณหภูมิปลาย
หัวแร้งจะลดต่ าลงถึงอุณหภูมิหยุดพักภายหลังจากอุณหภูมิ
ขึ้นถึงจุดอุณหภูมิที่ต้ังแล้ว 

   เมื่อการแสดงผลเปล่ียนเป็น              หรือ   
   เคร่ืองได้เข้าสู่โหมดส าหรับการเปล่ียนอุณหภูมิที่แสดง 
   กดปุ่ม        หรือ         เพื่อสลับการแสดงผลไปมาระหว่าง 
             (ฟาเรนไฮต์) กับ             (เซลเซียส) 

         Auto sleep time setting 

   ต้ังเวลาจนกระทั่ง  auto sleep function  ท างาน 
   ภายหลังจากจัดวางหัวแร้งบัดกรีไว้บน  iron holder 

ตัวอย่าง  Auto sleep : 
 หยุดพัก (ทันทีภายหลังจากการวางหัวแร้งบัดกรีไว้ 
              บน  iron holder) 
 หยุดพัก (10 นาทีภายหลังจากการวางหัวแร้งบัดกรี 
              ไว้บน  iron holder) 

หมายเหตุ : 
Auto sleep time  สามารถต้ังเป็นหน่วยของนาที 
(สูงสุด 29 นาท) 

 เมื่อจอแสดง           ให้กดปุ่ม       หรือ       หรือน าหัวแร้ง 
     ออกจาก  iron holder  เพื่อการจ่ายคืนกระแสไฟฟ้าให้กับ 
     ไส้ความร้อน 

         Lower temperature error setting 

   Lower temperature error 
 เมื่ออุณหภูมิตกลงต่ ากว่าช่วงระยะที่ตั้ง ข้อความ 
     บกพร่องก็จะแสดงขึ้นและบัสเซอร์จะดังขึ้น 
 เมื่ออุณหภูมิกลับคืนสู่ภายในช่วงระยะที่ยอมรับเสียง 
     บัสเซอร์ก็จะหยุดลง 

ช่วงระยะของ Low temperature setting 
ส าหรับองศาเซลเซียส    :  30  ถึง  150ºC 
ส าหรับองศาฟาเรนไฮต์  :  50  ถึง  300ºF 

ตัวอย่าง : 
เมื่อต้ังอุณหภูมิเป็น 350ºC และ Low temperature error 
setting เป็น 100ºC  บัสเซอร์จะดังเตือนขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 
ตกลงถึง 250ºC 

   ตัวเลขหลักร้อยเร่ิมกระพริบเมื่อเข้าสู่  low temperature 
   setting  ใช้วิธีการส าหรับการต้ังอุณหภูมิเพื่อเข้าสู่และต้ัง 
   Low temperature setting 

   ถ้าหากท่านป้อนค่านอกช่วงระยะของ  low temperature 
   setting  (ดูตารางข้างขวา)  จอแสดงจะกลับสู่ตัวเลขหลัก 
   ร้อยและท่านต้องป้อนค่าที่ถูกต้อง 

   ภายหลังการต้ัง  low temperature setting  จอแสดงจะ 
   กลับคืนสู่หน้าจอของการเลือก  parameter number 
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6.  การตั้งค่า  PARAMETER 

         Offset-free mode    เมื่อ station อยู่ใน offset-free mode จอจะแสดงอย่างใด 
   อย่างหนึ่ง 

         S-E, C-E buzzer sound setting mode 

หมายเหตุ : 
เม่ือ auto sleep function setting ท างาน การน าหัวแร้งบัดกรี
ออกจาก iron holder หรือการกดปุ่ม        หรือ          เพื่อคืนสู่
สถานะการท างาน 

             หรือ            ถูกแสดงขึ้น 
               ค่า offset ไม่สามารถเข้าได้  ถ้าไม่เสียบ control 
  card  เข้าใน  station 
               ค่า offset สามารถเข้าได้  แม้ปราศจากการสอด 
  control card  เข้าใน  station 
เลือกปุ่ม        หรือ        และกดปุ่ม 

   ใน buzzer sound setting mode  ไม่ว่าจะตั้งบัสเซอร์ให้ 
   ดังหรือไม่ เมื่อเกิดเซ็นเซอร์ผิดพลาดหรือหัวแร้งเกิดผิด- 
   พลาดก็ตาม  ไม่           หรือ           ก็จะแสดงขึ้น 
               บัสเซอร์ไม่ดัง 
               บัสเซอร์ดัง 
เลือกปุ่ม        หรือ        และกดปุ่ม 

         Set temperature alert setting mode    ใน set temperature  alert setting mode  จอจะแสดง 
              หรือ           อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น 
               บัสเซอร์จะไม่ดัง เมื่อหัวแร้งบัดกรีมีอุณหภูมิสูงถึง 

               บัสเซอร์จะดัง เมื่อหัวแร้งบัดกรีมีอุณหภูมิสูงถึง 

เลือกปุ่ม        หรือ        และกดปุ่ม 

  อุณหภูมิที่ต้ัง 

  อุณหภูมิที่ต้ัง 

         Auto sleep function setting mode    ใน auto sleep function mode  จอจะแสดง            หรือ 
             อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น 
               auto sleep function ถูกปิดการท างาน โดยไม่ 

               auto sleep function ถูกเปิดให้ท างาน และ auto 

เลือกปุ่ม        หรือ        และกดปุ่ม 

  ค านึงถึงการต้ัง auto sleep set time 

  sleep time มีผลใช้งาน 

         Auto shutoff function setting mode    ใน auto shutoff setting mode  จอจะแสดง           หรือ 
              อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น 
               auto shutoff function ปิดตัวลง 
               auto shutoff function เปิดตัวขึ้น 
เลือกปุ่ม        หรือ        และกดปุ่ม 

    เมื่อหัวแร้งบัดกรีถูกจัดวางไว้บน iron holder และไม่มีการ 
    ใช้งานเป็นเวลา 30 นาที กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับไส้ความ 
    ร้อนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติพร้อมกับเคร่ืองปิดตัวลง 
    เมื่อ auto shutoff function ท างาน  การน าหัวแร้งบัดกรี 
    ออกจาก iron holder หรือการกดปุ่ม        หรือ        เพื่อ 
    คืนสู่สถานะการท างาน 
    เมื่อ auto shut-off ถูกกระตุ้นให้ท างาน บัสเซอร์จะดังขึ้น 
    และจะดังอีกคร้ังใน 30 นาที 
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6.  การตั้งค่า  PARAMETER 

         Temperature setting mode    ใน  temperature setting mode  จอจะแสดง            หรือ 

         Power-mode settings 

              อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น 
               เลือก normal mode 
               เลือก preset mode 
เลือกปุ่ม        หรือ        และกดปุ่ม 

   ใน power-mode setting  จอจะแสดง           หรือ 
   อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น 
               เลือก normal output 
               เลือก high output 
เลือกปุ่ม        หรือ        และกดปุ่ม 

         Auto sleep temperature setting    เมื่อเคร่ืองเข้าสู่ auto sleep temperature setting mode 

ช่วงระยะอุณหภูมิของ Auto sleep 
ส าหรับองศาเซลเซียส    :  200  ถึง  300ºC 
ส าหรับองศาฟาเรนไฮต์  :  400  ถึง  570ºF 

       ข้อควรระวัง 
การต้ังอุณหภูมิหยุดพักที่สูงมากเกินจะท าให้อายุปลายหัวแร้ง
สั้นลง 

หมายเหตุ : 
High-power mode เป็นโหมดหลักที่เหมาะกับการใช้งานที่
ต้องการปริมาณความจุความร้อนสูง ดังเช่นการบัดกรีที่เร็วของ
แบบหล่อ หรือผลิตภัณฑ์โลหะหล่อ 

    Temperature setting mode  ยอมให้เลือกระหว่าง 
    normal mode  หรือ  preset mode 

       ข้อควรระวัง 
ถ้าปลายหัวแร้งมีภาระโหลดหนัก อาจท าให้มีอุณหภูมิกระชาก
สูงเกินจุดอุณหภูมิที่ต้ัง 

    ต้ัง auto sleep temperature 
    การต้ัง high sleep temperature สามารถลดเวลาเร่ิมต้น 
    ให้ส้ันลงเมื่อเคร่ืองกลับจากการหยุดพักใน sleep mode 

   ตัวเลขหลักร้อยจะเร่ิมกระพริบ เมื่อเคร่ืองเร่ิมกระพริบให้ 
   ป้อนค่าที่อยู่ในช่วงระยะของ auto sleep temperature 
   Setting range 
   ถ้าหากป้อนค่าที่เกินช่วงระยะของ auto sleep temperature 
   setting range (ดูข้อความทางซ้ายมือ) ตัวเลขหลักร้อยเร่ิม 
   กระพริบอีกคร้ัง ถ้าเกิดอาการนี้ ให้ป้อนค่าที่ถูกต้อง 
   เมื่อต้ังอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้ว เคร่ืองจะกลับคืนสู่หน้า 
   จอของการเลือก parameter number 



High heat capacity Soldering  station 
การตรวจเช็ค และ การบ ารุงรักษา 

1.  รายการชิ้นส่วน 

- 13 - 
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1.  รายการชิ้นส่วน 

2009.11 
MA01775XZ091102 
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2.  ขั้นตอนการบ ารุงรักษา/การตรวจเช็ค 
การดูแลการบ ารุงรักษาที่เพียงพอตามระยะเวลาช่วยยืดอายุของอุปกรณ์และเสริมคุณภาพของงานบัดกรี  ความสามารถ 
ในการบัดกรีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ  คุณภาพกับปริมาณของลวดบัดกรีกับฟลัก  ขอให้ท าตามขั้นตอนการบริการต่อไปนี้ตาม 
ที่ก าหนดโดยสภาพของการใช้ 

ค าเตือน 
เนื่องจากหัวแร้งบัดกรีสามารถมีอุณหภูมิที่สูงมากๆ ให้ท างานด้วยความระมัดระวัง ยกเว้นแต่ที่ที่มีการก าหนดไว้  ให้ปิด
สวิทซ์เคร่ืองก่อน และถอดปล๊ักออกเสมอก่อนท าการตามขั้นตอนการบ ารุงรักษาใดๆ 

   การบ ารุงรักษา 
   1. อุณหภูมิปลายหัวแร้ง 

อุณหภูมิที่สูงท าให้อายุปลายหัวแร้งส้ันลงและอาจเป็นสาเหตุให้เกิด 
การช็อคจากความร้อนกับอุปกรณ์ ขอให้ใช้ความร้อนต่ าสุดเท่าที่จะ 
เป็นไปได้เมื่อท าการบัดกรีเสมอ   คุณสมบัติการกลับคืนค่าความร้อน 
ที่เย่ียมยอดของแฮ็กโกะ  FX-838  ท าให้ม่ันใจถึงการบัดกรีอย่างได้ 
ผล ณ อุณหภูมิต่ า 

   2. การท าความสะอาด ให้ท าความสะอาดปลายหัวแร้งบัดกรีก่อนใช้งานเสมอ  เพื่อขจัดเศษ 
ลวดบัดกรีหรือฟลักที่เกาะติดมันอยู่  ให้ใช้ฟองน้ าท าความสะอาดที่ 
สะอาดและชื้นหรือแฮ็กโกะ  599B tip cleaner  ส่ิงปนเปื้อนบนปลาย 
หัวแร้งมีผลมากมายต่อการเส่ือมสภาพ  รวมทั้งลดการน าความร้อน 
ลงซ่ึงช่วยเสริมให้ความสามารถในการบัดกรีแย่ลง 

   3. ภายหลังการใช้งาน ให้ท าความสะอาดปลายหัวแร้งและเคลือบมันด้วยลวดบัดกรีที่ใหม่ 
สดภายหลังการใช้เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอ็อกซิเดช่ัน 

   4. เมื่อเคร่ืองเปิดอยู่ในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน อย่าปล่อยให้เคร่ืองอยู่ ณ อุณหภูมิสูงๆ โดยปราศจากการใช้งานเป็น 
ช่วงเวลานาน  ส่ิงนี้จะท าให้ปลายหัวแร้งเกิดอ็อกไซด์  ให้ปิดสวิทซ์ 
เคร่ืองเสียถ้าไม่มีการใช้งานเคร่ืองเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ขอแนะ 
น าให้ถอดปล๊ักด้วยเช่นกัน 

       และ auto power shutoff ไม่ต้ังให้ท างาน 

   5. การตรวจสอบและท าความสะอาด ในขั้นตอนนี้  ถ้าได้ท าเป็นประจ าวันจะเป็นปัจจัยช่วยยืดอายุปลาย 
หัวแร้ง 
1. ต้ังอุณหภูมิที่ 250ºC (482ºF) 
2. เมื่ออุณหภูมิคงที่แล้ว ให้ท าความสะอาดปลายหัวแร้ง (ดูขั้นตอน 2 

       ปลายหัวแร้ง 

    ข้างบน) กับตรวจเช็คสภาพของปลายหัวแร้ง  ถ้าหากปลายหัวแร้ง 
    เกิดสึกหรอมากหรือเสียรูปแล้วให้ท าการเปล่ียนอันใหม่ 
3. ถ้าหากปลายส่วนเคลือบของปลายหัวแร้งเปล่ียนเป็นอ็อกไซด์สีด า 
    ให้ใช้ลวดบัดกรีที่ใหม่สดพร้อมฟลักท าความสะอาดปลายหัวแร้ง 
    อีกคร้ัง ท าซ้ าจนกระทั่งอ็อกไซด์ถูกขจัดหมดส้ิน  เสร็จแล้วเคลือบ 
    ปลายหัวแร้งด้วยลวดบัดกรีที่ใหม่สด 
4. ปิดสวิทซ์เคร่ืองและถอดปลายหัวแร้งออกโดยใช้  heat resistant 
    pad 
5. ปล่อยวางให้ปลายหัวแร้งเย็นตัวลง 

       ข้อควรระวัง 
ห้ามท าการตะไบหรือใช้กระดาษทรายขัดปลาย
หัวแร้งเพื่อขจัดอ็อกไซด์ 
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2.  ขั้นตอนการบ ารุงรักษา/การตรวจเช็ค 

ค าเตือน 

เว้นแต่จะมีค าแนะน าเป็นอย่างอื่น  ให้ท าตามขั้นตอนเหล่านี้ด้วยการปิดสวิทซ์เคร่ือง และถอดปล๊ักออก 

   ตรวจเช็คการขาดของไส้ความร้อน 

   ขั้นตอนการตรวจเช็ค 

   เซ็นเซอร์ 

   การตรวจเช็คสายกราวด์ 

   การตรวจเช็คความเสียหายของ 
   Power cord 

1. ตรวจเช็คการขาดของไส้ความร้อนหรือเซ็นเซอร์ 

ถ้าความต้านทานเกินกว่าขอบเขตเหล่านี้ ให้เปล่ียนปลายหัวแร้ง 

ความต้านทานไส้ความร้อน  1.2 - 2.0Ω  (ปกติ) 

ความต้านทานเซ็นเซอร์  2.0 - 5.0Ω  (ปกติ) 

1. ถอดปล๊ักหัวแร้งบัดกรีจากตัวเคร่ือง 
2. วัดค่าความต้านทานระหว่างขา 2 กับ ปลายหัวแร้ง 
3. ถ้ามีค่าเกิน 2Ω (ณ อุณหภูมิห้อง) ให้ท าการบ ารุงรักษาปลาย 
    หัวแร้งตามที่อธิบายในส่วนที่ 2, การบ ารุงรักษาปลายหัวแร้ง 

1. ถอดปล๊ัก power cord จากเต้ารับ 
2. ถอดกลักฟิวส์ 
3. ตรวจสอบฟิวส์และท าการเปล่ียนหากเสีย 
4. ใส่กลักฟิวส์เข้าที่เดิม 

3.  การแจ้งข้อความบกพร่อง 

   เซ็นเซอร์บกพร่อง เมื่อมีความเป็นไปได้ที่ความบกพร่องเกิดในเซ็นเตอร์ หรือ
ไส้ความร้อน (รวมถึงวงจรเซ็นเซอร์)   ข้อความ 
ถูกแสดงขึ้นพร้อมกับเคร่ืองปิดตัวเองลง 

หมายเหตุ : 
เซ็นเซอร์บกพร่องก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าปลายหัวแร้งเสียบ
ใส่ไม่ถูกต้อง 
เม่ือท าการต่อหัวแร้งบัดกรี  ข้อความ             อาจแสดงขึ้น
ช่ัวขณะสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดปกติ 
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3.  การแจ้งข้อความบกพร่อง 

   การแจ้งเตือนอุณหภูมิต่ า 
ถ้าหากอุณหภูมิตกลงต่ ากว่าขอบเขตการแจ้งเตือน
อุณหภูมิต่ า   ข้อความ               ถูกแสดงขึ้นพร้อมเสียง
บัสเซอร์เตือนเมื่ออุณหภูมิปลายหัวแร้งสูงเหนือขอบเขต
การแจ้งเตือน 

   หัวแร้งบัดกรีบกพร่อง 

หมายเหตุ : 
สมมุติว่าอุณหภูมิต้ังอยู่ที่ 400ºC/750ºF และขอบเขตการ
แจ้งเตือนอุณหภูมิต่ าอยู่ที่ 50ºC/120ºF ถ้าหากอุณหภูมิ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายลดลงมากกว่าขอบเขตที่ 
ต้ังขณะที่ไส้ความร้อนติดขึ้นจอแสดงอุณหภูมิเริ่มกระพริบ
เพื่อแจ้งว่าอุณหภูมิปลายหัวแร้งได้ตกลงต่ ากว่าขอบเขตที่
ท่านต้ังไว้ 

ข้อความ               จะแสดงขึ้นถ้าหากหัวแร้งบัดกรีไม่
เสียบเข้ากับเคร่ืองหรือเสียบหัวแร้งบัดกรีไม่ถูกต้อง 

ค าเตือน 

ก่อนท าการตรวจเช็คภายในเครื่องแฮ็กโกะ FX-838 หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ต้องแน่ใจว่าได้ถอดสายปลั๊ก 

เคร่ืองไม่ท างาน เม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ือง ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ต่อ power cord หรือไม่? 
:  ต่อสายให้เรียบร้อย 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 
:  ฟิวส์ขาดหรือไม่ ? 
:  สอบหาสาเหตุว่าท าไมฟิวส์จึงขาด จากนั้นท าการเปล่ียน  
   ถ้าหากไม่สามารถหาสาเหตุได้ ให้ท าการเปล่ียนฟิวส์ 
   ถ้าฟิวส์ยังขาดอีก ให้ส่งเคร่ืองไปซ่อม 

ความผิดพลาดอาจเป็นผลให้ถูกไฟฟ้าดูด 

4.  แนวทางแก้ไขปัญหา 

ปลายหัวแร้งไม่ร้อน ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  เสียบใส่ได้ถูกต้องหรือไม่ ? 
:  เสียบใส่ปลายหัวแร้งให้ถูกต้อง  เซ็นเซอร์บกพร่อง  ข้อความ 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ไส้ความร้อน/เซ็นเซอร์ขาดหรือไม่ ? 
:  อ่านหัวข้อส่วนที่ต้องการในคู่มือนี้ที่เก่ียวกับการตรวจ 
   เช็คการขาดของสายหัวแร้งบัดกรีและ/หรือไส้ความ 
   ร้อน/เซ็นเซอร์ 

   แสดงขึ้น 
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ลวดบัดกรีไม่เกาะติดปลายหัวแร้ง ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  อุณหภูมิปลายหัวแร้งสูงเกินไปหรือไม่ ? 
:  ต้ังอุณหภูมิที่ต้องการ 

อุณหภูมิปลายหัวแร้งสูงเกินไป ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ค่า offset ป้อนถูกต้องหรือไม่ ? 
:  ป้อนค่าที่ถูกต้อง 

แก้ไข :  ติดต่อตัวแทนแฮ็กโกะของท่าน 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ปลายหัวแร้งมีอ็อกไซด์เกาะติดหรือไม่ ? 
:  ขจัดอ็อกไซด์ออก (อ่าน “การบ ารุงรักษาปลายหัวแร้ง” 
   ในบทที่ 2) 

อุณหภูมิปลายหัวแร้งต่ าเกินไป 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ค่า offset ป้อนถูกต้องหรือไม่ ? 
:  ป้อนค่าที่ถูกต้อง 

หัวแร้งบัดกรีบกพร่อง           แสดงขึ้น ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  หัวแร้งบัดกรีเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ? 
:  เชื่อมต่อโดยใช้แฮ็กโกะ FX-8301 

ขอบเขตการแจ้งเตือนอุณหภูมิต่ า ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ปลายหัวแร้งเล็กเกินไปส าหรับชิ้นงานที่จะบัดกรีหรือไม่ ? 
:  ใช้ปลายหัวแร้งท่ามีขนาดความจุความร้อนสูงกว่าเดิม บกพร่อง           เกิดขึ้นถ่ีๆ 

4.  แนวทางแก้ไขปัญหา 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ปลายหัวแร้งมีอ็อกไซด์เกาะติดหรือไม่ ? 
:  ขจัดอ็อกไซด์ออก (อ่าน “การบ ารุงรักษาปลายหัวแร้ง” 
:  ในบทที่ 2) 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ค่าต้ังส าหรับขอบเขตการแจ้งเตือนอุณหภูมิต่ า ต่ าเกิน 

:  ให้เพิ่มค่าต้ัง 
   ไปหรือไม่ ? 

แม้ว่าจะวางหัวแร้งบัดกรีไว้ใน iron ตรวจเช็ค :  ตรวจเช็คการเชื่อมต่อ connecting cable กับ jack ว่า 
holder แล้วก็ตาม Sleep function ก็ 

แก้ไข :  ปิดสวิทซ์เคร่ืองและเชื่อมต่อ  connecting cable  อีก 
   แน่นหรือไม่ ? 

ไม่ท างาน 

   คร้ัง 

ปลายหัวแร้งบกพร่อง            หรือ แก้ไข :  ติดต่อตัวแทนแฮ็กโกะของท่าน 
           แสดงขึ้น 
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5.  แบบปลายหัวแร้ง 


