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คู่มือการใช้งาน 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์แฮ็กโกะ FX-8802  Soldering Iron 
แฮ็กโกะ FX-8802  Soldering Iron ถูกออกแบบเพื่อใช้จ่ายก๊าซร้อนให้กับพื้นที่ที่จะท าการบัดกรี 
วิธีนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการบัดกรีจากก๊าซที่อุ่นพื้นที่งานก่อนล่วงหน้า  เมื่อก๊าซที่ร้อนเป็นไนโตรเจน (N2)  ประสิทิภาพ
การบัดกรีก็ย่ิงได้รับการปรับปรุงย่ิงขึ้นจากก๊าซไนโตรเจนที่ช่วยลดจ านวนของอ็อกซิเจนในบรรยากาศที่ล้อมรอบ 
โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FX-8802  พร้อมเก็บรักษาคู่มือนี้ให้อยู่ในที่สะดวกต่อการค้นหาส าหรับการ
ใช้อ้างอิง 

Instruction Manual 

N2 SOLDERING IRON 

1.  รายการและชื่อชิ้นส่วน 
โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมดที่แจ้งไว้ดังข้างล่างนี้ได้บรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ 
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ข้อควรระวัง 
เม่ือท่านใช้แฮ็กโกะ FX-8802 เป็นคร้ังแรก ขอให้ทราบว่าการสอบเทียบเป็นสิ่งที่ต้องการก่อนการเริ่มต้นใช้
งาน  โปรดอ่านคู่มือส าหรับเครื่องที่ใช้งานร่วมกันอยู่กับแฮ็กโกะ FX-8802 Soldering Iron น้ี 
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2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

*  รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
*  เคร่ืองนี้ป้องกันการคลายประจุไฟฟ้าสถิต 

3.  เครื่องที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 
เนื่องจากเป็นหัวแร้งบัดกรีแบบ N2  จึงขอให้ใช้อุปกรณ์ 
กับเคร่ืองรุ่นดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุ : 
ถ้าท่านไม่ได้ใช้หัวแร้งบัดกรีนี้กับแฮ็กโกะ FX-780 และ 
FX-791  โปรดอ้างอิงผังวงจรการเชื่อมต่อใน “6. การใช้
งาน” เป็นแนวทางส าหรับการใช้งาน 

4.  ค าเตือน  ข้อควรระวัง  หมายเหตุ  และตัวอย่าง 

ค าเตือน  ข้อควรระวัง  และหมายเหตุถูกจัดวางไว้ ณ จุดวิกฤตต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้  เพื่อชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเอาใจใส่ถึงเร่ือง
ที่มีนัยส าคัญ  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดังต่อไปนี้  : 
        ค าเตือน  :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ค าเตือน” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวัง    :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ข้อควรระวัง” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ 
         หรือเกิดความเสียหายแก่ส่ิงที่เก่ียวข้อง 
        หมายเหต ุ :  หมายเหตุช้ีถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีความส าคัญเก่ียวกับกระบวนการที่ก าลังอธิบาย 

ข้อควรระวัง 
เมื่อเปิดสวิทซ์เคร่ือง อุณหภูมิของปลายหัวแร้งจะอยู่ระหว่าง 200 กับ 450 °C (400 ถึง 840 °F) เพื่อเป็นการหลีกเล่ียง
การเกิดบาดเจ็บหรือเสียหายแก่บุคลากรกับส่ิงของในบริเวณที่ท างาน ขอให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ : 
 อย่าแตะต้องปลายหัวแร้งหรือชิ้นส่วนที่เป็นโลหะใกล้ปลายหัวแร้ง 
 อย่าปล่อยให้ปลายหัวแร้งอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับสารติดไฟ 
 แจ้งให้บุคลากรในพื้นที่ทราบว่าเคร่ืองนั้นร้อนและไม่ควรไปสัมผัสถูก 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เมื่อไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส่ 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เมื่อท าการเปล่ียนชิ้นส่วนหรือจัดเก็บแฮ็กโกะ  FX-8802 
 ก๊าซ N2 นั้นร้อน ห้ามเปิด N2 ตรงเข้าหาบุคลากร 
 อุปกรณ์นี้มิได้ต้องการให้บุคคลที่ร่างกายไม่ปกติ (รวมถึงเด็ก) มีอาการทางประสาทหรือความจ าเส่ือมหรือขาด

ประสบการณ์และความรู้  ยกเว้นแต่ได้รับการดูแลหรือแนะน าเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อ
ความปลอดภัย 

 เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเล่นกับอุปกรณ์นี้ 
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เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับแฮ็กโกะ  FX-8802  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ : 

 อย่าใช้แฮ็กโกะ  FX-8802 กับงานประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการบัดกรี 
 ห้ามเคาะหัวแร้งบัดกรีกับวัตถุที่แข็งเพื่อขจัดเศษตะก่ัวบัดกรี วิธีนี้จะท าให้หัวแร้งบัดกรีเสียหาย 
 อย่าท าการดัดแปลงแฮ็กโกะ  FX-8802 
 ใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของแฮ็กโกะเท่านั้น 
 อย่าปล่อยให้แฮ็กโกะ  FX-8802  เปียกหรือใช้งานขณะที่มือยังเปียกอยู่ 
 ให้ถอดสายไฟเคร่ืองและสายไฟหัวแร้ง โดยการจับที่ตัวปล๊ักไม่ใช่ที่สายไฟ 
 ต้องแน่ใจว่าพื้นที่ท างานมีการระบายอากาศที่ดี เพราะการบัดกรีท าให้เกิดควัน 
 ขณะที่ใช้งานแฮ็กโกะ  FX-8802  อย่าท าส่ิงใดที่อาจเป็นสาเหตุที่ตัวเคร่ืองกระเทือน หรือรูปร่างเสียหาย 

อุปกรณ์นี้มีรูปลักษณ์ที่เด่นจากชิ้นส่วนพลาสติกที่น าไฟฟ้าสถิตและการต่อสายลงดินของด้ามจับและตัวเคร่ืองตาม
มาตรการเพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่จะท าการบัดกรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามค าแนะน า
ดังต่อไปนี้ : 
1. ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกไม่ใช่ฉนวน ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นตัวน า ดังนั้นเมื่อจะท าการเปล่ียนชิ้นส่วน หรือท าการซ่อมแซม 

ให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเพียงพอที่จะไม่แต่ต้องชิ้นส่วนไฟฟ้าหรือท าให้วัสดุที่เป็นฉนวนเสียหาย 
2. ต้องแน่ใจว่าตัวเคร่ืองได้รับการต่อสายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู่ 

    การป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต 

5.  การประกอบ 

Iron Holder 
     การติดต้ัง  shield plate บน iron holder  ท าอย่างไร ? 
     1. ติดต้ัง  shield plate  เข้าในแนว  slide lock  ของ iron holder 
          (FH-800) 

หมายเหตุ : 
ต้องแน่ใจว่า  shield plate  หันหน้าในทิศทางที่ถูกต้อง 

     ข้อควรระวัง 
ถ้าการติดต้ัง  shield plate  ไม่ถูกต้อง จะท าให้  slide lock  แตกหัก  ต้องแน่ใจว่าได้ติด 
ต้ัง  shield plate  ก่อนการใช้งาน  iron holder 
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6.  การใช้งาน 

1.  ต่อ  cord assembly  ของแฮ็กโกะ  FX-8802  เข้ากับเต้ารับของแฮ็กโกะ  FX-888 
2.  จัดวางหัวแร้งไว้ใน  iron holder 
3.  เสียบปล๊ัก  power cord  เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 
4.  ใส่ท่อของแฮ็กโกะ  FX-8802  เข้ากับปลายท่อที่ระบุ  “OUT”  ของแฮ็กโกะ  FX-791 (โปรดอ้างอิงถึงคู่มือการใช้งาน  
     ของแฮ็กโกะ  FX-791) 
     ถ้าหากไม่ได้ใช้งาน  FX-791  โปรดอ้างอิงผังวงจรต่อไปนี้  ส าหรับการต่อหรือใช้งานโดยไม่มีแฮ็กโกะ FX-791 

หมายเหตุ : 
ห้ามคลาย nipple 

2.  ติดต้ังปลายหัวแร้งอันใหม่และ  nozzle assembly  จากนั้น  
     หมุน  cap nut  ให้แน่น 

A. ปลายหัวแร้ง 
1.  หมุน  cap nut  ทวนเข็มนาฬิกา  แล้วถอด  nozzle    
     assembly  กับปลายหัวแร้งออก 

B. การเชื่อมต่อ 

     ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนการเชื่อมต่อ หรือการถอด  cord assembly 
ส าหรับหัวแร้งเข้ากับหรือออกจากเต้ารับเพื่อป้องกันเคร่ืองเกิดความเสียหาย 



6.  การใช้งาน 
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C. การสอบเทียบอุณหภูม ิ
1. เปิดสวิทซ์เคร่ืองและต้ังอุณหภูมิที่ต้องการ  จากนั้นการควบคุมความร้อนก็เร่ิมต้นขึ้น (โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งาน

ของแฮ็กโกะ  FX-888) 
2. เปิดก๊าซ  N2  และปรับอัตราการไหลให้เหมาะสม 
       (อัตราการไหลที่แนะน า : 0.5 ลิตร/นาที ~ 1.5 ลิตร/นาที) 
3.    เมื่ออุณหภูมิอยู่คงที่แล้ว  วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์  ปรับอุณหภูมิให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ 
       (โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานของแฮ็กโกะ  FX-888  เก่ียวกับการสอบเทียบ) 

ข้อควรระวัง 
 ต้องม่ันใจว่าความดันก๊าซที่จ่ายให้แฮ็กโกะ  FX-8802  นั้นต่ ากว่า  0.2 MPa (2.0 กิโลกรัมแรง/ตารางเซ็นติเมตร)  ถ้า

หากแรงดินเกิน  0.2  MPa  อาจเกิดความเสียหายขึ้น 
 อุณหภูมิปลายหัวแร้งอาจขึ้นไม่ถึงค่าที่ต้ัง  ถ้าหากอัตราการไหลเกินกว่าระดับที่ระบุ 
 ปิดการจ่ายก๊าซเมื่อแฮ็กโกะ  FX-8802  ถูกปล่อยทิ้งส าหรับช่วงเวลาที่ยืดยาว 
 อุณหภูมิปลายหัวแร้งแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับลักษณะปลาย  อัตราการไหลของก๊าซหรืออุณหภูมิที่ต้ัง ให้สอบเทียบ

อุณหภูมิภายใต้สภาพจริงของแฮ็กโกะ  FX-8802  ที่ถูกใช้ 
 ห้ามต้ังอุณหภูมิเกิน  450ºC 



     ข้อควรระวัง 
ห้ามตะไบปลายหัวแร้งเพื่อที่จะพยายามขจัดอ็อกไซด์สีด า 

7.  การบ ารุงรักษา 

อุณหภูมิปลายหัวแร้ง 
 อุณหภูมิที่สูงท าให้อายุปลายหัวแร้งส้ันและอาจเป็นสาเหตุอุปกรณ์เกิดการช็อกจากความร้อนให้ใช้อุณหภูมิต่ าสุด
 ที่เป็นไปได้เสมอ  คุณสมบัติการกลับคืนค่าความร้อนที่เลิศของแฮ็กโกะ  FX-888  ท าให้ม่ันใจถึงการบัดกรีอย่างมี
 ประสิทธิภาพที่อุณหภูมิต่ า 

การบ ารุงรักษา  nozzle assembly 
เม่ือเคร่ืองถูกใช้งาน  อ็อกซิเดชั่นจะสะสมบนปลายของ  nozzle 
ให้ก าจัดออกอย่างสม่ าเสมอโดยการท าความสะอาดเพื่อให้ก๊าซไหลออกอย่างสะดวก 

การท าความสะอาด 
 ให้ท าความสะอาดปลายหัวแร้งก่อนการใช้งานเสมอ  เพื่อก าจัดเศษบัดกรีหรือฟลักที่เกาะติดอยู่กับปลายหัวแร้ง 
 ให้ใช้ฟองน้ าท าความสะอาดหรือลวดท าความสะอาดแฮ็กโกะ 599B 
 ส่ิงสกปรกที่เกาะติดบนปลายหัวแร้งอาจท าให้สภาพเส่ือมลง รวมถึงลดการน าความร้อน ซึ่งน ามาซ่ึงสมรรถนะ
 การท างานที่แย่ลง 

เมื่อไม่ใช้งาน 
 อย่าปล่อยให้เคร่ืองอยู่เฉยๆ ณ อุณหภูมิสูงเป็นช่วงเวลายืดยาว 
 วิธีนี้จะท าให้ปลายหัวแร้งเกิดอ๊อกไซด์  ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเสีย  ถ้าหากไม่ใช้งานเป็นเวลานานหลายชั่วโมง  ขอ
 แนะน าให้ถอดปล๊ักออกด้วย 

ภายหลังการใช้งาน 
 ขอให้ท าความสะอาดปลายหัวแร้งทุกคร้ัง และเคลือบปลายด้วยลวดบัดกรีใหม่หลังการใช้งาน 
 วิธีนี้จะเป็นตัวป้องกันการเกิดอ๊อกซิเดช่ัน 
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8.  รายการชิ้นส่วน 
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9.  ลักษณะปลายหัวแร้ง 


