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คู่มือการใช้งาน 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์แฮ็กโกะ FX-8804  SMD Hot Tweezer 
โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FX-8803  พร้อมเก็บรักษาคู่มือนี้ให้อยู่ในที่สะดวกต่อการค้นหาส าหรับการ
ใช้อ้างอิง 

Instruction Manual 

SMD HOT TWEEZER 

1.  รายการและชื่อชิ้นส่วน ดังข้างล่างน้ีได้บรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ 
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ข้อควรระวัง 
 แฮ็กโกะ FX-8804 ไม่สามารถท างานได้ด้วยตัวเอง  โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของแฮ็กโกะ FX-888        

Soldering Station ที่ใช้งานเพื่อการเชื่อมต่อกับแฮ็กโกะ FX-8804 
 ห้ามตั้งอุณหภูมิที่ 400ºC (752ºF)  หรือสูงกว่า 

โปรดตรวจเช็คเพ่ือให้แน่ใจว่ารายการท้ังหมดท่ีแจ้งไว้ 
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2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

หมายเหตุ : 
*  รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
*  เคร่ืองนี้ป้องกันการคลายประจุไฟฟ้าสถิต 

3.  เครื่องที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 
ใช้แฮ็กโกะ  FX-8804  ร่วมกับแฮ็กโกะ  FX-888  soldering station 

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

ให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเพียงพอที่จะไม่แต่ต้องชิ้นส่วนไฟฟ้าหรือท าให้วัสดุที่เป็นฉนวนเสียหาย 
2. ต้องแน่ใจว่าตัวเคร่ืองได้รับการต่อสายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู่ 

    การป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต 

     ข้อควรระวัง 



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 400°C (400 ถึง 752°F) เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการ
เกิดบาดเจ็บหรือเสียหายแก่บุคลากรกับส่ิงของในบริเวณที่ท างาน ขอให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ : 
 อย่าแตะต้องปลายหัวแร้งหรือชิ้นส่วนที่เป็นโลหะใกล้ปลายหัวแร้ง 
 อย่าปล่อยให้ปลายหัวแร้งอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับสารติดไฟ 
 แจ้งให้บุคลากรในพื้นที่ทราบว่าเคร่ืองนั้นร้อนและไม่ควรไปสัมผัสถูก 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เมื่อไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส่ 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เมื่อท าการเปล่ียนชิ้นส่วนหรือจัดเก็บแฮ็กโกะ  FX-8804 
 อุปกรณ์นี้มิได้ต้องการให้บุคคลที่ร่างกายไม่ปกติ (รวมถึงเด็ก) มีอาการทางประสาทหรือความจ าเส่ือมหรือขาด

ประสบการณ์และความรู้  ยกเว้นแต่ได้รับการดูแลหรือแนะน าเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อ
ความปลอดภัย 

 เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเล่นกับอุปกรณ์นี้ 
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เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับแฮ็กโกะ  FX-8804  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ : 

 ห้ามใช้แฮ็กโกะ  FX-8804  นอกเหนือจากการใช้ถอดบัดกรี 
 เมื่อท่านใช้แฮ็กโกะ  FX-8804  เป็นคร้ังแรก  ขอแนะน าให้ท าการสอบเทียบเคร่ือง 
 ห้ามต้ังอุณหภูมิสูงเกิน  400ºC (752ºF) 
 ห้ามเคาะหัวแร้งบัดกรีกับวัตถุที่แข็งเพื่อก าจัดเศษลวดบัดกรี  การท าเช่นนี้จะท าให้หัวแร้งบัดกรีเกิดความเสียหาย 
 ห้ามดัดแปลงแฮ็กโกะ  FX-8804 
 โปรดใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของแฮ็กโกะเท่านั้น 
 อย่าปล่อยให้แฮ็กโกะ  FX-8804  เปียกหรือใช้งานขณะที่มือยังเปียกอยู่ 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองและสายไฟหัวแร้ง โดยการจับที่ตัวปล๊ักไม่ใช่ที่สายไฟ 
 สืบเนื่องจากมีควันเกิดขึ้นขณะใช้งานแฮ็กโกะ  FX-8804  ต้องแน่ใจว่าพื้นที่ที่ท างานมีการระบายอากาศที่ดี 
 ขณะที่ใช้งานแฮ็กโกะ  FX-8804  ห้ามกระท าส่ิงใดๆ ซึ่งอาจท าให้เป็นสาเหตุที่ตัวเคร่ืองกระเทือน หรือรูปร่างเสียหาย 

ค าเตือน 



5.  การประกอบ 

1.  ติดฉลากข้อควรระวังไว้บนแฮ็กโกะ  FX-888 
     soldering station 

หมายเหตุ : 
แฮ็กโกะ FX-8804 ไม่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิเกิน 400ºC (752ºF) 
เคร่ืองจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียหายขึ้นได้ 
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 Iron holder 
     ถ้าท่านใช้  iron holder FH-800  ร่วมกับแฮ็กโกะ  FX-888 
     ถอดเต้ารับหัวแร้งบัดกรีออกและใส่ holder clip เข้าแทนที่ (แยกซื้อต่างหาก) ตามรูปที่แสดงไว้ดังข้างล่างนี้ 

2.  การติด  heat resistant pad 
     ร้อย  iron cord  ทะลุผ่านรูของ  heat resistant pad  ใช้มันขณะ 
     ท าการถอดปลายหัวแร้ง 



6.  การใช้งาน 
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A.  การเชื่อมต่อ 

     ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนการต่อหรือการถอด cord 
assembly  ส าหรับปลายหัวแร้งถึงหรือจากเต้ารับเพื่อหลีก 
เล่ียงการท าให้เคร่ืองเสียหาย 

1. ต่อ cord assembly ของแฮ็กโกะ FX-8804  เข้ากับเต้า 
รับของแฮ็กโกะ  FX-888 

2.    จัดวางหัวแร้งบัดกรีวางใน  iron holder 

3.    เสียบปล๊ัก  power cord  เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 

B.  เปิดสวิทซ์เคร่ือง 

       เปิดสวิทซ์เคร่ืองของแฮ็กโกะ FX-888  soldering station  หลอดไฟจะกระพริบ 
       เมื่ออุณหภูมิปลายหัวแร้งขึ้นถึงอุณหภูมิที่ต้ังนี้ แสดงว่าเคร่ืองพร้อมที่จะท างาน 
       บัดกรีแล้ว 

     ข้อควรระวัง 
 จัดวางแฮ็กโกะ  FX-8804  ไว้ใน  iron holder  เมื่อไม่ได้ใช้งาน 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเมื่อไม่ได้ใช้งานเคร่ืองเป็นเวลายาวนาน 

C.  การสอบเทียบ 

       ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ  FX-8804  ต้องแน่ใจว่าได้สอบเทียบเคร่ือง  
       แล้ว  (โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานแฮ็กโกะ  FX-888) 
       ใช้แฮ็กโกะ  FG-100  Thermometer  หรือแฮ็กโกะ  FG-101 
       Soldering Tester   เพื่อวัดอุณหภูมิปลายหัวแร้ง 
       เมื่อท าการสอบเทียบปลายหัวแร้ง  จัดวางขอบของปลายหัวแร้งไว้ 
       บนจุดวัดของแฮ็กโกะ  FG-100  หรือ  FG-101 



6.  การใช้งาน 
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    การถอดชิ้นงาน 

     ข้อควรระวัง 
 ห้ามต้ังอุณหภูมิใดๆ ที่อยู่สูงเกิน 400ºC (752ºF)  การ

กระท าดังกล่าวอาจท าให้เคร่ืองเสียหาย 
 ต้ังอุณหภูมิให้เป็นไปตามชนิดของงานที่ต้องการท า 
 โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานแฮ็กโกะ  FX-888  ส าหรับ

การต้ังอุณหภูมิ 

    1.  การต้ังอุณหภูมิ 
     ข้อควรระวัง 
อุณหภูมิปลายหัวแร้งที่สูงมากๆ อาจท าให้ P.W.B. เกิด
ความเสียหาย อาจเป็นไปได้ที่จะเป็นเหตุให้ลายวงจร
เกิดการล่อน 
ขอแนะน าให้ต้ังอุณหภูมิขึ้นกับสภาพที่ต้องการท า 
การต้ังอุณหภูมิต่ าสุดเท่าที่เป็นไปได้จะช่วยป้องกัน
ชิ้นงานที่ไวต่อความร้อนพร้อมทั้งช่วยอายุของปลายให้
ยาวขึ้น 

    2.  การใช้ลวดบัดกรีหรือฟลัก 
          ถ้าหากลวดบัดกรีมีไม่เพียงพอบน  P.W.B.  หรือเนื้อที่ 
          บัดกรีเล็กเกินไปให้ป้อนลวดบัดกรีหรือฟลักกับ P.W.B. 
          ลวดบัดกรีจะเกาะติดชุ่มปลายหัวแร้ง 

    3.  การหลอมเหลวลวดบัดกรี 
          ให้จัดวางปลายหัวแร้งไว้บนชิ้นงานและหลอมเหลวเนื้อ 
          ลวดบัดกรี  คอยจนแน่ใจว่าเนื้อลวดบัดกรีถูกหลอม   
          เหลวหมดแล้ว (ดังรูปที่ 1) 

    4.  การถอดช้ินงาน 
          ภายหลังจากแน่ใจว่าเนื้อลวดบัดกรีถูกหลอมเหลวแล้ว 
          บีบ  tweezer  เบาๆ เพื่อยกชิ้นงานขึ้น  และถอดมัน 
          (ดังรูปที่ 2) 

     ข้อควรระวัง 
อย่าได้ใช้แรงเกินกับชิ้นงานหรือบีบด้วยแรงที่เกินไป  การท าเช่นนี้
อาจก่อความเสียหายกับงานหรือปลายหัวแร้ง 



6.  การใช้งาน 
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    การเปลี่ยนปลายหัวแร้ง 

     ข้อควรระวัง 
ปลายหัวแร้งอาจร้อนมาก  หลีกเล่ียงการจับปลายหัวแร้งเป็นเวลายาวนานถึงแม้ว่าจะใช้  heat resistant pad  อีก
ประการหนึ่งอาจเป็นผลให้ถูกไฟลวก 

1.  หมุน  ripple  ทวนเข็มนาฬิกาและคลายมันให้หลวม 

หมายเหตุ : 
ห้ามถอด  nipple  ออก 

2.  ใส่ปลายหัวแร้งอันใหม่เข้าในแฮ็กโกะ  FX-8804 
     เมื่อได้ยินเสียงปลายหัวแร้งดังคล๊ิก แสดงว่าได้ใส่เข้าจนสุดแล้ว 
     ขอให้ใช้  holder clip  เพื่อติดต้ังปลายหัวแร้งให้ขนานกับปลาย 
     หัวแร้งอีกอัน 

3.  ขัน  nipple  ให้แน่นเพื่อยึดปลายหัวแร้ง 



7.  การบ ารุงรักษา 

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

การท าความสะอาด 
 ให้ท าความสะอาดปลายหัวแร้งก่อนการใช้งานเสมอ  เพื่อก าจัดเศษบัดกรีหรือฟลักที่เกาะติดอยู่กับปลายหัวแร้ง 
 ให้ใช้ฟองน้ าท าความสะอาดหรือลวดท าความสะอาดแฮ็กโกะ 599B 
 ส่ิงสกปรกที่เกาะติดบนปลายหัวแร้งอาจมีผลกระทบทางด้านลบ รวมถึงลดการน าความร้อน ซึ่งน ามาซึ่งสมรรถนะ
 การท างานที่แย่ลง 
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การปฏิบัติอย่างถูกต้องและการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ช่วยยืดอายุเคร่ืองและช่วยให้ได้คุณภาพของงานบัดกรีที่ดี  
การบัดกรีที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ  คุณภาพ  และปริมาณของลวดบัดกรีกับฟลัก  ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ดูแลดังต่อไปนี้ตามที่ระบุไว้โดยสภาพเงื่อนไขของการใช้ 

ค าเตือน 
สืบเนื่องจากปลายหัวแร้งนั้นมีอุณหภูมิสูงมากๆ  ขอให้ท างานด้วยความระมัดระวังนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ 
ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองไว้เสมอและถอดปลั๊กเคร่ืองออกก่อนจะท าการบ ารุงรักษาตามขั้นตอน 

เมื่อไม่ใช้งาน 
 อย่าปล่อยให้เคร่ืองอยู่เฉยๆ ณ อุณหภูมิสูงเป็นช่วงเวลายืดยาว 
 วิธีนี้จะท าให้ปลายหัวแร้งเกิดอ๊อกไซด์  ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเสีย  ถ้าหากไม่ใช้งานเป็นเวลานานหลายชั่วโมง  ขอ
 แนะน าให้ถอดปล๊ักออกด้วย 

ภายหลังการใช้งาน 
 ขอให้ท าความสะอาดปลายหัวแร้งทุกคร้ัง และเคลือบปลายด้วยลวดบัดกรีใหม่หลังการใช้งาน 
 วิธีนี้จะเป็นตัวป้องกันการเกิดอ๊อกซิเดช่ัน 

 การบ ารุงรักษาปลายหัวแร้ง 
      1.  ต้ังอุณหภูมิที่ 250ºC (482ºF) 
      2.  เมื่ออุณหภูมิคงที่แล้ว ให้ท าความสะอาดปลายหัวแร้งและตรวจเช็คสภาพของปลายหัวแร้ง ถ้าปลายหัวแร้งเกิด 
           สึกหรอมากและเสียรูปให้เปล่ียนใหม่ 
      3.  ถ้าส่วนที่เคลือบด้วยเนื้อลวดบัดกรีของปลายหัวแร้งถูกคลุมด้วยอ็อกไซด์สีด าให้ใช้ลวดบัดกรีใหม่ที่มีส่วนผสม 
           ของฟลักท าความสะอาดปลายหัวแร้งอีกคร้ัง ให้ท าซ้ าหลายคร้ังจนอ็อกไซด์ถูกขจัดหมดไป  จากนั้นเคลือบ 
           ปลายหัวแร้งด้วยเนื้อลวดบัดกรีที่ใหม่ 
      4.  ปิดสวิทซ์เคร่ืองและถอดปลายหัวแร้งออกโดยใช้  heat resistant pad  จัดวางปลายหัวแร้งไว้จนเย็นตัวลง 

     ข้อควรระวัง 
ห้ามตะไบปลายหัวแร้งเพื่อพยายามขจัดอ็อกไซด์สีด า 



8.  ขั้นตอนการตรวจเช็ค 
ถอดปล๊ักของ  cord assembly  ออก แล้วท าการวัดค่า 
ความต้านทานระหว่างขาของ  connecting plug  ดังนี ้
 ถ้าค่าของ  “a”  และ  “b”  อยู่เหนือจากค่าในตาราง  
     ให้เปล่ียนไส้ความร้อน  (เซนเซอร์)  และ / หรือ cord 
      Assembly 
 
 ถ้าค่าของ  “c”  สูงเกินค่าในตารางให้ขจัดฟิลม์ 
      อ็อกซิเดช่ันออกโดยลูบเบาๆด้วยกระดาษทราย 
      หรือฝอยเหล็ก ในส่วนที่แสดงดังรูปทางขวามือ 
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     ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจว่าได้วัดความต้านทานของไส้ความร้อนทั้งสอง  handles  คือ  A  กับ  B 
ถ้าไส้ความร้อนขาดข้างหนึ่ง  ให้เปล่ียนไส้ความร้อนทั้งคู่ 
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8.  ขั้นตอนการตรวจเช็ค 

1.  ไส้ความร้อน / เซนเซอร์ขาด 

1.  คลาย  nipple  ให้หลวมโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา 
2.  ดึงสายหัวแร้งออก 
3.  ถอดสกรูและ  strut pin  ออก แยกออกเป็น  handle  A และ B  
     ถอด  tension spring  ออก 

     ข้อควรระวัง 
ห้ามท า  tension spring  สูญหาย 

4.  ถอด  tapping screw  แต่ละตัวบน  handle  A และ  B  แล้วถอด  handle cover 
5.  ดึง  P.W.B.  กับไส้ความร้อนออก 

* วัดความต้านทานของไส้ความร้อน ณ อุณหภูมิห้อง 
1.  ความต้านทานของไส้ความร้อนอยู่ที่ (สีแดง)  2.5 ~ 3.5Ω 
2.  ความต้านทานของเซนเซอร์อยู่ที่ (สีน้ าเงิน)  43 ~ 58Ω 
ถ้าค่าความต้านทานผิดปกติ ให้เปล่ียนไส้ความร้อน 
(โปรดอ้างอิงถึงคู่มือการใช้งานรวมถึงการเปล่ียนชิ้นส่วน) 

ภายหลังจากการเปล่ียน 

1.  วัดค่าความต้านทานระหว่างขา 4 กับขา 1,  ขา 4 กับขา 2,  ขา 5 กับขา 1 และขา 5 กับขา 2  ถ้าค่าไม่เป็น  ∞ 
     แสดงว่าไส้ความร้อนกับเซนเซอร์เกิดสัมผัสกัน  สาเหตุนี้ท าให้แผ่นวงจรเสียหาย 
2.  วัดค่าความต้านทาน  “a”, “b” และ “c”  เพื่อยืนยันว่าสายไฟไม่เกิดการบิดเกลียว และ  grounding spring  ต่อไว้ 
     ถูกต้อง 

2.  Cord assembly ขาด 

       มี 2 วิธีส าหรับทดสอบ  cord assembly  ดังข้างล่าง 
       1.  เปิดสวิทซ์เคร่ืองและต้ัง  temperature control knob  ที่ 400ºC (752ºF)  จากนั้น ดัดสายไฟหัวแร้งที่ต าแหน่ง 
            ต่างๆ ตามความยาว รวมถึงบริเวณส่วน  strain relief 
            ถ้าหลอดไฟไส้ความร้อน  LED  กระพริบ  แสดงว่าต้องท าการเปล่ียน  cord assembly  เส้นใหม่ 

     ข้อควรระวัง 
ดวงไฟของเคร่ืองจะเร่ิมกระพริบเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึง 400ºC (752ºF)โดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพของสายไฟ 



8.  ขั้นตอนการตรวจเช็ค 
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       2.  ตรวจเช็คค่าความต้านทานระหว่างขาของปล๊ักกับขั้วสายไฟ 
  ขา 1  :  สีแดง  ขา 2  :  สีน้ าเงิน ขา 3  :  สีเขียว 
  ขา 4  :  สีขาว  ขา 5  :  สีด า 

  ถ้าหากว่าค่าสูงเกิน 0Ω  หรือ  ∞   ต้องเปล่ียนสายไฟใหม่ 

9.  รายการชิ้นส่วน 
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9.  รายการชิ้นส่วน 

10.  ลักษณะปลายหัวแร้ง 


