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ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุที่ทา่นได้ตดัสนิใจซือ้อปุกรณ์ “แฮ็กโกะ FX-888D Soldering Station”  โปรดอา่นคูม่ือฉบบันี ้
ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FX-888D  พร้อมกบัรักษาคูม่ือนีใ้ห้อยูใ่นที่สะดวกตอ่การค้นหาส าหรับการใช้อ้างอิง 

1.  รำยกำรและช่ือชิน้ส่วนรวมในหน่ึงกล่อง 

2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 

* อณุหภมิูที่ให้ไว้ได้จากการใช้เทอร์โมมิเตอร์ FG-100 เป็นเคร่ืองวดั * อปุกรณ์นีป้้องกนัการคายประจจุากไฟฟ้าสถิต 
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมี่การแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจวา่รายการทัง้หมดที่แจ้งไว้ 
ดงัข้างลา่งนีไ้ด้บรรจไุว้ในบรรจภุณัฑ์ 

* HAKKO FX-8802/FX-8803/FX/8804 (ไมไ่ด้ให้มา) สามารถเช่ือมตอ่กบัเคร่ือง HAKKO FX-888D 
* เมื่อมกีารใช้ HAKKO FX-8802/FX-8803/FX-8804 โปรดใช้มนักบั iron holder ที่ใช้ได้ 
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3.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 
ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวางไว้ ณ จดุวิกฤตตา่งๆ ในคูม่ือฉบบันี ้ เพื่อชีใ้ห้ผู้ปฏิบตัิงานเอาใจใสถ่ึงเร่ือง
ที่มีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 
        ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถงึตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวงั   :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงผู้ปฏิบตัิงานได้รับบาดเจ็บ 
     หรือเกิดความเสยีหายแก่สิง่ที่เก่ียวข้อง  ดงัสองตวัอยา่งที่ให้ไว้ข้างลา่งนี ้

ค ำเตือน 
เมื่อเปิดสวิทซ์เคร่ือง อณุหภมูิของปลายหวัแร้งจะอยู่ระหว่าง 200 กบั 480°C (400 ถงึ 899°F) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิด
บาดเจ็บหรือเสียหายแก่บคุลากรกบัสิ่งของในบริเวณที่ท างาน ขอให้ปฏิบตัิตามดงัต่อไปนี ้: 
 อย่าแตะต้องปลายหวัแร้งหรือชิน้ส่วนท่ีเป็นโลหะใกล้ปลายหวัแร้ง 
 อย่าปลอ่ยให้ปลายหวัแร้งอยู่ใกล้หรือสมัผสักบัสารตดิไฟ 
 แจ้งให้บคุลากรในพืน้ท่ีทราบว่าเคร่ืองนัน้ร้อนและไม่ควรไปสมัผสัถกู 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เมือ่ไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส่ 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เมือ่ท าการเปลีย่นชิน้ส่วนหรือจดัเก็บแฮ็กโกะ  FX-888D 
 อปุกรณ์นีม้ิได้ต้องการให้บคุคลท่ีร่างกายไม่ปกติ (รวมถงึเด็ก) มอีาการทางประสาทหรือความจ าเสื่อมหรือขาดประสบ 

การณ์และความรู้  ยกเว้นแต่ได้รับการดแูลหรือแนะน าเกี่ยวกบัการใช้อปุกรณ์นีโ้ดยบคุคลท่ีรับผิดชอบเพื่อความปลอดภยั 
 เด็กควรได้รับการดแูลเพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มีการเล่นกบัอปุกรณ์นี ้
 ถ้าหากสายคอร์ดเกิดความเสียหาย  ต้องด าเนินการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ศนูย์บริการหรือบคุลากรท่ีได้รับการยอมรับเพือ่

หลีกเลี่ยงการเกิดบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกบัเคร่ือง 
 เคร่ืองนีเ้หมาะส าหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะช่างเท่านัน้ 

อปุกรณ์นีม้ีรูปลกัษณ์ท่ีเด่นจากชิน้ส่วนพลาสติกท่ีน าไฟฟ้าสถิตและการต่อสายลงดินของด้ามจบัและตวัเคร่ืองตามมาตรการ 
เพื่อป้องกนัอปุกรณ์ท่ีจะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบตัิตามค าแนะน าดงัต่อไปนี ้: 

   ซอ่มแซม ให้ปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงัเพียงพอที่จะไม่แตะต้องชิน้ส่วนไฟฟ้าหรือท าให้วสัดท่ีุเป็นฉนวนเสียหาย 
2. ต้องแน่ใจว่าตวัเคร่ืองได้รับการต่อสายดินแล้วขณะท่ีใช้งานอยู่ 

 กำรป้องกนัประจุไฟฟ้ำสถติ 

1. ด้ามจบัและชิน้ส่วนพลาสติกอืน่ๆ ไม่ใช่ฉนวน   ชิน้ส่วนเหล่านีเ้ป็นตวัน า   ดงันัน้เมื่อจะท าการเปลีย่นชิน้ส่วน หรือท าการ 

เพื่อป้องกนักำรเกิดอุบัตเิหตุหรือควำมเสียหำยกับแฮก็โกะ  FX-888D  ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมดังต่อไปนี ้: 

 อย่าใช้แฮ็กโกะ  FX-888D  กบังานประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการบดักรี 
 ห้ามเคาะหวัแร้งบดักรีกบัวตัถท่ีุแข็งเพื่อขจดัเศษตะกัว่บดักรี วิธีนีจ้ะท าให้หวัแร้งบดักรีเสียหาย 
 อย่าท าการดดัแปลงแฮ็กโกะ  FX-888D 
 ใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของแฮ็กโกะเท่านัน้ 
 อย่าปลอ่ยให้แฮ็กโกะ  FX-888D  เปียกหรือใช้งานขณะท่ีมือยงัเปียกอยู่ 
 ให้ถอดสายไฟเคร่ืองและสายไฟหวัแร้ง โดยการจบัท่ีตวัปลัก๊ไม่ใช่ท่ีสายไฟ 
 ต้องแน่ใจว่าพืน้ท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี เพราะการบดักรีท าให้เกิดควนั 
 ขณะท่ีใช้งานแฮ็กโกะ  FX-888D  อย่าท าสิ่งใดท่ีอาจเป็นสาเหตท่ีุตวัเคร่ืองกระเทือน หรือรูปร่างเสียหาย 



4.  กำรตดิตัง้แรกเร่ิม 

A. กำรตดิตัง้ Iron holder 

           ข้อควรระวัง 
 

B. เช่ือมต่อหัวแร้งเข้ำกับตัวเคร่ือง 

1.  เช่ือมตอ่  cord assembly  เข้ากบั  receptacle 

*  เม่ือมีกำรใช้  Cleaning Wire 

2.  จดัวางหวัแร้งเข้ากบั  iron holder 
3.  เสยีบ  power cord  เข้ากบัแหลง่จ่ายไฟทีเ่หมาะสม 
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1)  ใสฟ่องน า้ชิน้เลก็ในช่องตา่งๆ ท่ีฐานของ Iron Holder 
2)  เติมน า้ในปริมาณที่พอเหมาะลงในฐานของ Iron Holder 
     ฟองน า้ชิน้เลก็จะซบัน า้เพื่อรักษาสภาพให้เปียกอยูต่ลอด   
     เวลา 
3)  จุ่มน า้ฟองน า้ชิน้ใหญ่และจดัวางมนัไว้ในฐาน  Iron Holder 

           ข้อควรระวัง 
ห้ามใช้หวัแร้งอื่นๆ นอกหนือจากท่ีได้ระบไุว้ในบทท่ี 1 ของคู่มือ 
ฉบบันี ้การไม่ปฏิบตัิตามอาจเป็นผลให้ขีดความสามารถไม่เป็น 
ไปตามท่ีระบแุละ/หรืออาจจะเกดิความเสียหายกบัตวัเคร่ือง 

           ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนท าการเชื่อมต่อ หรือท าการ 
ถอด  cord assembly  ส าหรับหวัแร้งเข้ากบัหรือออกจาก 
receptacle เพื่อหลีกเลี่ยงความเสยีหายท่ีเกิดกบัแผงวงจร 

   จดัวางมนัในช่วงฐานดงัรูปแสดงทางขวา 
   โปรดอา่น “2. การใช้  Cleaning Wire” ในบทท่ี “6. การ 
   บ ารุงรักษา” 

ต้องแน่ใจว่าฟองน า้ได้ถกูจุ่มน า้ก่อนการใช้เพื่อไม่ให้ปลายหวัแร้ง 
เกิดการเสียหาย 

           ข้อควรระวัง 
เคร่ืองนีป้้องกนัการคายประจขุองไฟฟ้าสถิต จงึต้องท าการต่อ 
สายดินเพื่อความมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
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A. กำรเปิด power switch 

แผงหน้าปัทม์ของ HAKKO FX-888D มีปุ่ มควบคมุ
สองปุ่ มดงัตอ่ไปนี ้

5.  กำรใช้งำน 

ภายหลงัจากเปิด power switch             จะถกูแสดงขึน้ 
เป็นเวลา 2 วินาที  จากนัน้อณุหภมูิปัจจบุนัจะถกูแสดงขึน้ 
เมื่อคา่ที่แสดงคงที่  LED heater lamp  จะเร่ิมต้นกระพริบ 

●  กำรท ำงำนและกำรแสดงผล 
     สวิทซ์และปุ่มควบคุม 

ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อเลอืกหรือเปลีย่นการตัง้ตา่งๆ 

ใน temperature preset mode การกดปุ่ มนี ้
จะเปลีย่น preset temperature ที่เลอืกขณะที ่
เคร่ืองท างานอยู ่

การกดปุ่ มนีค้้างไว้จะเข้าสู ่adjustment mode 

ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อตัง้หรือยืนยนัการเลอืกตา่งๆ 

การกดปุ่ มนีจ้ะแสดงอณุหภมูิที่ตัง้ปัจจบุนั 

การกดปุ่ มนีค้้างไว้จะเข้าสู ่ temperature 
setting mode 

จดัวางหวัแร้งไว้ใน  iron holder  เมื่อไม่ใช้งาน  ปิดสวิทซ์เคร่ืองเมือ่ไม่ใช้งาน  HAKKO FX-888D 
ส าหรับช่วงเวลาท่ียาวนาน 

           ข้อควรระวัง 
 

B. ภำยหลังกำรใช้ 
ให้ท าความสะอาดปลายหวัแร้งเสมอและเคลอืบมนัด้วยลวดบดักรีที่ใหมส่ดภายหลงัการใช้ 

     กำรเปล่ียนกำรตัง้ 

ข้อควรระวัง 
ถ้าไมม่ีปุ่ มใดๆ ถกูกดเป็นเวลาอยา่งน้อย 1 นาที ระหวา่งกระบวนการของการเปลีย่นการตัง้ของเคร่ืองนี ้ ระบบจะออก
และกลบัสูโ่หมดการท างานและแสดงอณุหภมูิปัจจบุนัขัน้ 

●  กำรเปล่ียนอุณหภูมิท่ีตัง้ 

มีอยู ่2 แนวทางในการเปลีย่นอณุหภมูิที่ตัง้  :  normal mode  หรือ  preset mode 
ช่วงอณุหภมูิที่ตัง้ คือ จาก  200  ถึง  480ºC  (จาก  400  ถึง  899ºF) 
โดยคา่ทีก่ าหนดถกูตัง้คา่ไว้ที่  350ºC  (662ºF) 
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5.  กำรใช้งำน 

●  Normal mode 
       ตวัอยา่ง  :  การเปลีย่นจาก  350ºC  เป็น  400ºC 

●  Preset mode 
       HAKKO FX-888D มี preset mode ที่จะยอมให้เคร่ืองจดัเก็บอณุหภมูิตัง้เวลาลว่งหน้าไว้ 5 คา่เพื่อท่ีทา่นสามารถ 
       เปลีย่นไปมาแทนที่การใช้ใน normal mode 
       อณุหภมูิตัง้ลว่งหน้าแรกเร่ิมเป็นดงันี ้

ขัน้ตอนการปฏิบตัิส าหรับท าการเปลีย่นอณุหภมูิที่ตัง้ลว่งหน้ามีขัน้ตอนการเปลีย่นเหมือนกบัการตัง้อณุหภมูิใน normal mode 
การควบคมุไส้ความร้อนจะเร่ิมด้วยอณุหภมูิที่ตัง้ลว่งหน้าคา่ใหม่ 

หมายเลขแรกของการตัง้อณุหภมูิลว่งหน้าที่ถกูกระตุ้นถกูตัง้ไว้ที่  5  จากโรงงาน 
การตัง้อณุหภมูิลว่งหน้าที่เลอืกให้แสดง ถกูตัง้ไว้ที่  P3  จากโรงงาน 

ตวัอยา่ง  :  การเปลีย่นอณุหภมูทิี่ตัง้ลว่งหน้าจากการตัง้อณุหภมูลิว่งหน้าหมายเลข 1(250ºC) ไปยงัหมายเลข 3(350ºC) 
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5.  กำรใช้งำน 

●  กำรท ำกำรปรับตัง้ค่ำอุณหภูมิ 
       เมื่อท าการเปลีย่นหวัแร้งบดักรี  ไส้ความร้อนหรือปลายหวัแร้ง   การปรับตัง้อณุหภมูิอาจเป็นสิง่ที่ต้องการ  ให้ใช้ 
       adjustment mode  เพื่อท าการปรับแตง่อณุหภมู ิ

ข้อควรระวัง 
 ให้ป้อนคา่สงัเกตใน  adjustment mode  ภายหลงัที่อณุหภมูิปลายหวัแร้งอยูค่งที่ 
 อณุหภมูิสงูสดุส าหรับการปรับตัง้สามารถท าได้ คือ ±150ºC (270ºF)  ตอ่ครัง้โดยสมัพนัธ์กบัอณุหภมูิที่ตัง้ ถ้าหาก

ต้องการปรับตัง้มากกวา่นัน้ ให้ปรับตัง้ครัง้แรกที่คา่สงูสดุ 150ºC (270ºF) ก่อน หลงัจากนัน้คอ่ยท าซ า้กระบวนการ
ปรับตัง้อีกครัง้ 

ตัวอย่ำง  :  ถ้ำอุณหภมิูที่วัดได้เป็น 380ºC 
     และอุณหภมิูที่ตัง้เป็น 400ºC 

1.  กดปุ่ ม        ค้างไว้อยา่งน้อย 2 วินาท ี

●  ตวัเลขหลกัร้อยบนหน้าจอจะเร่ิมกระพริบเมื่อขยบัเข้า 
      สู ่adjustment mode มนัแสดงวา่ทา่นสามารถป้อน 
      คา่ได้ 

2.  การเปลีย่นจาก            เป็น   

●  ขัน้ตอนส าหรับการเปลีย่นคา่ใน adjustment mode 
      นัน้เป็นเหมือนกบัการตัง้อณุหภมูิใน normal mode 
      โปรดอ้างอิงถงึบทที่ 5 - การใช้งาน 

หมำยเหตุ  : 
ใน adjustment mode  ตวัเลขหลกัร้อยจะยอมรับคา่จาก 
0 ถึง 6  ถ้าอณุหภมูิถกูตัง้ให้แสดงเป็น ºC หรือคา่ 0 ถึง 9 
ถ้าอณุหภมูิถกูตัง้ให้แสดงเป็น ºF  

3.  กดปุ่ ม          เมื่อออกจากการตัง้ภายหลงัการเปลีย่น 
     คา่ตา่งๆ 

●  อณุหภมูิของปลายหวัแร้งจะเร่ิมปรับตัง้ตามนัน้ 
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5.  กำรใช้งำน 

●  ข้อจ ำกัดของกำรตัง้กำรเปล่ียนต่ำงๆ (Password function) 
       มนัเป็นไปท่ีจะจ ากดัสทิธ์ิการตัง้การเปลีย่นอยา่งรัดกมุให้กบัตวัเคร่ือง 
       มี 3 ทางส าหรับการตัง้รหสั (คา่ตัง้จากโรงงาน คือ “0 : เปิด”) 

ให้เลอืกและป้อนตวัอกัษร 3 ตวั จาก 6 ตวัทางด้านขวามือ 
ส าหรับการตัง้รหสั 

ตวัอยา่ง : ขัน้ตอนส าหรับการเปลีย่นอณุหภมูิที่ตัง้เมื่อเคร่ืองถกูจ ากดัด้วยรหสั (รหสั คือ “AbC”) 

เคร่ืองจะเข้าสูห่น้าจอการตัง้การเปลีย่นส าหรับแตล่ะโหมดภายหลงัจากการป้อนรหสั โปรดเปลีย่นการตัง้ส าหรับแตล่ะ 
โหมดตามขัน้ตอน 
( ตามตวัอยา่งดงัข้างบน  โปรดอ้างองิถึงขัน้ตอนส าหรับการตัง้อณุหภมูิใน normal mode [บทที่ 5 - การใช้งาน] ) 
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6.  กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
FX-888D  มีพำรำมิเตอร์ดังต่อไปนี ้

HAKKO FX-888D  มี 4 parameters ดงัตอ่ไปนี ้ เปิดสวิทซ์เคร่ืองขึน้ขณะท่ีกดปุ่ ม        ค้างไว้ 
ท าการตัง้เพือ่เลอืกหมายเลขพารามิเตอร์ 
กดปุ่ ม        เพื่อเปลีย่นคา่ และกดปุ่ ม        เพื่อสิน้สดุการตัง้ 

อณุหภมูิที่แสดงขึน้สามารถแสดงสลบัไปมาระหวา่งองศาเซลเซียสกบัองศาฟาเรนไฮต์ 

ถ้าหากอณุหภมูิที่ตรวจจบัได้ลดลงต ่ากวา่  low - limit temperature  ถึงแม้วา่ไส้ความร้อนยงัท างานอยู ่ error  จะถกู 
แสดงขึน้ 

การตัง้อณุหภมูิสามารถสลบัไปมาระหวา่ง  normal mode  กบั  preset mode 
ถ้าการเลอืกเป็น  preset mode  ทา่นจะถกูถามถงึจ านวนของ  preset  ที่ทา่นต้องการให้กดปุ่ ม        เพื่อตัง้จ านวนท่ี 
ต้องการ 

ให้เลอืก “Open”, “Partial” หรือ “Restricted”  ส าหรับ  password setting  ถ้าหากการเลอืกเป็น  Restricted  ให้ท า 
การใสร่หสั  ถ้าหากการเลอืกเป็น  partial  ให้เลอืกวา่ต้องการใช้  password function  หรือไมเ่มื่อเข้าสู ่ temperature 
setting mode,  preset mode  และ  adjust mode  แล้วจึงตัง้รหสั 
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6.  กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 

1.  ปิดสวิทซ์เคร่ือง 
2.  เปิดสวิทซ์เคร่ืองขณะที่กดปุ่ ม         ไว้ 
3.  เมื่อจอแสดง             ขึน้  เคร่ืองได้อยูใ่น parameter entering mode  แล้ว 

1.            หรือ             อยา่งใดอยา่งหนึง่ถกูแสดงขึน้ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม        เมื่อ           ถกูแสดงขึน้ 
2.              กบั              จะถกูสลบัไปมาถ้าหากทา่นกดปุ่ ม 
3.  จอแสดงจะกลบัคืนสูก่ารแสดง             ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม             ภายหลงัการเลอืก 

1.  กดปุ่ ม        เพื่อเปลีย่นการแสดงผลเป็น 
2.  คา่อณุหภมูิระดบัต า่ที่ตัง้ไว้จะแสดงขึน้ ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม        ให้ป้อนคา่ในวิธีเดียวกนัตามทีอ่ธิบายใน  normal  
     mode [ 5. การใช้งาน  normal ] 
3.  จอแสดงจะกลบัคืนสูก่ารแสดง              ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม         ภายหลงัการเลอืก 

1.  กดปุ่ ม        เพื่อเปลีย่นการแสดงผลเป็น 
2.  ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม        จอแสดงจะขยบัเข้าสูห่น้าจอของ  setting mode selection 
     ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม       ,            (ส าหรับ normal mode) กบั            (ส าหรับ preset mode) จะแสดงขึน้สลบัไปมา 
3.  จอแสดงจะกลบัคืนสูก่ารแสดง              ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม         ภายหลงัการเลอืก* 

* ถ้ำหำกท่ำนเลือก preset mode  จอแสดงจะขยบัเข้ำสู่หน้ำจอของ preset selection 
4.  หมายเลขของ preset ที่ active จะถกูแสดงขึน้  ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม        ที่ 3 
     (ตวัอยา่ง : ถ้าหากหมายเลขเป็นเลข 3,            จะถกูแสดงขึน้) 
5.  กดปุ่ ม        เพื่อเปลีย่นคา่และเลอืกหมายเลข preset ที่ทา่นต้องการจ านวน preset ที่ให้ active 
     เคร่ืองจะยอมรับค่ำ active จำก 2 ถงึ 5 
6.  จอแสดงจะกลบัคืนสูก่ารแสดง              ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม         ภายหลงัการเลอืก 
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1.  กดปุ่ ม        เพื่อเปลีย่นการแสดงผลเป็น 
2.  ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม         จอแสดงผลจะเข้าสูห่น้าจอของ setting mode selection 
     ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม         หน้าจอ            (Open),            (Partial) และ            (Restricted) จะแสดงขึน้สลบัไปมา 
3.  ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม        ภายหลงัการเลอืก  จอแสดงผลจะกลบัคืนสูห่น้าจอ             *1, 2 

*1 กำรแสดงผลจะเข้ำสู่หน้ำจอกำรเลือกดงัต่อไปนี ้ ถ้ำหำกท่ำนเลือก           (Partial) 
4.  ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม         ท่ี 3  ทา่นจะถกูถามวา่ต้องการใช้งาน password function หรือไม ่
     เมื่อเข้าสู ่Temperature setting mode 
5.  ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม        จอจะแสดง             (ไมต้่องใช้รหสั) หรือ             (ต้องใช้รหสั) อยา่งใดอยา่งหนึง่ขึน้ 
6.  ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม         ภายหลงัการเลอืก  ทา่นจะถกูถามวา่ ต้องการใช้งาน password function หรือไม ่
     เมื่อเข้าสู ่preset selection mode 
7.  จอจะแสดง             (ไมต้่องใช้รหสั) หรือ             (ต้องใช้รหสั) อยา่งใดอยา่งหนึง่ขึน้  ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม 
8.  ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม         ภายหลงัการเลอืก  ทา่นจะถกูถามวา่ต้องการใช้งาน password function หรือไม ่
     เมื่อเข้าสู ่adjust mode 
9.  จอจะแสดง             (ไมต้่องใช้รหสั) หรือ             (ต้องใช้รหสั) อยา่งใดอยา่งหนึง่ขึน้ ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม 
10.  ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม        ภายหลงัการเลอืก  จอแสดงจะเข้าสูห่น้าจอ password function 
       *2 ถ้ำหำกท่ำนเลือก           (Restricted) จอแสดงจะเข้ำสู่หน้ำจอ password setting ดังต่อไปนี ้
         ถ้ำหำกท่ำนเลอืก           (Partial) จอแสดงจะเข้ำสู่หน้ำจอ password setting ภำยหลังกำรเลือก *1 
11.  ตวัเลขหลกัร้อยบนหน้าจอจะเร่ิมต้นกระพริบ  มนัแสดงวา่ทา่นสามารถป้อนคา่ได้ 
       กดปุ่ ม         เพื่อป้อนตวัอกัษรตามที่ทา่นต้องการ 
12.  ตวัเลขหลกัสบิบนหน้าจอจะเร่ิมต้นกระพริบ ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม         ภายหลงัการป้อนให้ด าเนินการตามขัน้ตอน  
       เดียวกนัเพื่อป้อนตวัอกัษรส าหรับหลกัสบิและหลกัหนว่ย 
13.  จอแสดงจะกลบัสู ่              ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม         ภายหลงัการป้อนตวัอกัษรหลกัหนว่ย 

ภายหลงัการเปลีย่นพารามเิตอร์  ให้กดปุ่ ม        ค้างไว้อยา่งน้อย 2 วินาที จนกระทัง่            ถกูแสดงขึน้ 
ณ เวลานี ้ ทา่นสามารถสลบั             กบั              ไปมาโดยการกดปุ่ ม          ถ้าหากทา่นต้องการสิน้สดุการเปลีย่น     
ให้กด           หรือถ้าหากทา่นต้องการท าการเปลีย่นอะไรอีกให้กด                 ให้กดปุ่ ม         เพื่อยืนยนัการเลอืก 
ของทา่น 

กำรเปลี่ยนจะเสร็จสิน้สมบูรณ์จนเม่ือ            ถกูแสดงขึน้และท่ำนกดปุ่ม       แล้ว 
โปรดทรำบว่ำกำรท ำกำรเปลี่ยนจะไม่ส ำเร็จ ถ้ำหำกท่ำนปิดไฟฟ้ำขณะท ำกำรเปลี่ยน 
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การปฏิบตัิอยา่งเหมาะสมและการบ ารุงรักษาเป็นระยะจะช่วยยืดอายผุลติภณัฑ์ให้ยาวขึน้  การบดักรีที่มีประสทิธิภาพ
ขึน้อยูก่บัอณุหภมูิ  คณุภาพ  และปริมาณของลวดบดักรีและฟลกั 
ดงันัน้ ขอให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการดแูลตามที่ก าหนดโดยสภาพการใช้งานดงัตอ่ไปนี  ้

ค ำเตือน 
สบืเนื่องจากหวัแร้งบดักรีมีอณุหภมูิที่สงูมากๆ  โปรดท างานด้วยความระมดัระวงั  ยกเว้นโดยเฉพาะกรณีพิเศษที่แจ้งไว้  
ขอให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเสมอและถอดสายปลัก๊ออกก่อนการด าเนินการตามวธีิการบ ารุงรักษา 

● กำรบ ำรุงรักษำปลำยหัวแร้ง 
1.  ตัง้อณุหภมูิไว้ที่  250ºC (482ºF) 
2.  เมื่ออณุหภมูิคงทีแ่ล้วให้ท าความสะอาดปลายหวัแร้งด้วยฟองน า้ท าความสะอาดและตรวจเช็คสภาพของปลายหวัแร้ง 
3.  ถ้าหากปลายหวัแร้งถกูคลมุด้วยอ๊อกไซด์สดี าให้ใช้ลวดบดักรีทีใ่หมพ่ร้อมปลัก๊ท าความสะอาดมนัอีกครัง้ 
     ให้ท าซ า้หลายๆ ครัง้จนกวา่อ๊อกไซด์จะออกหมด  จากนัน้เคลอืบหวัแร้งด้วยลวดบดักรีทีใ่หม่ 
4.  ถ้าหากปลายหวัแร้งเสยีรูปหรือสกึหรอขนาดหนกัให้ท าการเปลีย่นมนัด้วยอนัใหม่ 

           ข้อควรระวัง 
อย่าท าการตะไบปลายหวัแร้งเพื่อขจดัอ๊อกไซด์สีด าออก 

  การท าความสะอาดปลายหวัแร้งด้วยการใช้ 
      iron holder 
1.  การใช้ฟองน า้ท าความสะอาด 

ขอให้ใช้ฟองน า้ท าความสะอาดทีม่าพร้อมกบัเคร่ือง
เพื่อท าความสะอาดปลายหวัแร้ง   การใช้วธีิการท่ี
หลากหลาย นอกเหนือจากวิธีการขจดัเศษลวดบดักรี
อยา่งง่ายๆ จนถงึการขจดัอยา่งหมดจดอาจเป็นผลให้
เกิดอ๊อกซิเดชัน่ได้ 

2.  การใช้  cleaning wire 

เศษวตัถทุี่ไมส่ามารถขจดัออกง่ายๆ ด้วยฟองน า้ท า
ความสะอาดหรือ rubber cleaner นัน้  สามารถขจดั
ออกด้วยการใช้ cleaning wire 
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ถอดปลัก๊ของ  cord assembly  ออก และวดัคา่ความต้าน 
ทานระหวา่งขาของขาตา่งๆ ของ  connecting plug  ดงันี ้
ถ้าคา่ของ “a” และ “b” อยูน่อกเหนือจากคา่ในตารางให้
เปลีย่น  heating element (sensor) และ/หรือ cord 
assembly 
ถ้าคา่ของ “c” มากกวา่คา่ในตาราง ให้ก าจดัฟิลม์อ็อกไซด์
โดยการขดัถเูบาๆ ด้วยกระดาษทรายหรือฝอยเหลก็ดงัจดุที่
แสดงในรูปทางขวามือ 

●  ถอดส่วนประกอบ 1.  Heating Element/Sensor ขำด 

ความต้านทาน 
heating element (สีแดง) 

ความต้านทาน 
sensor (สีน า้เงิน) 

1.  หมนุ nut   ตามเขม็นาฬิกา และถอด  tip enclosure     
       กบั  tip  
2.  หมนุ  nipple   ตามเข็มนาฬิกา และถอดมนัออกจาก 
     หวัแร้ง 
3.  ดงึ heating element  พร้อมกบั  cord assembly 
      ออกจาก handle  (ตรงไปทางปลายของหวัแร้ง) 
4.  ดงึ grounding spring   ออกจาก  sleeve  ของ  
     Terminal  
* ท าการวดัเมื่อ  heating element  มีอณุหภมูิเทา่กบั
อณุหภมูิห้อง 
1.  ความต้านทานของ  heating element  (สแีดง) 
     2.5-3.5Ω 

2.  ความต้านทานของ  heating element  (สนี า้เงิน) 
     43-58Ω 

ถ้าคา่ความต้านทานไมป่รกติ  ให้เปลีย่น  heating element 
(อ้างถึงขัน้ตอนการท างานรวมถงึอะไหล)่ 
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ภายหลงัการเปลีย่น 
  วดัความต้านทานระหวา่งขา 4 กบั 1, 4 กบั  2, 5 กบั   
       1, และ  5 กบั 2  ถ้ามนัไมเ่ป็น ∞  แสดงวา่  heating   
       element  กบั  sensor  สมัผสักนั  ท าให้วงจรเกิด  
       ความเสยีหายขึน้ได้ 
  วดัความต้านทาน  “a”   “b”  และ  “c”   เพื่อยืนยนัวา่  
       สายไฟตา่งๆ  ไมเ่กิดการบิดไขว้และ   grounding  
       spring  มีการตอ่ที่แนน่ 

2.  Cord Assembly ขำด 
     มี 2 วิธีในการทดสอบ  cord assembly 

1.  เปิดสวิทซ์เคร่ืองและตัง้  temperature control knob 
     ที่ 480ºC จากนัน้บิดงอสายไฟหวัแร้งที่ต าแหนง่ตา่งๆ    
     ตลอดความยาวสายรวมถงึบริเวณที่ปลดเปลือ้ง 
     ความเครียด 
     หากข้อความ S-E ถกูแสดงขึน้หรือ LED  heater   
     lamp เกิดการกระพริบให้ท าการเปลีย่น cord 
     assembly เส้นใหมเ่พราะอณุหภมูิจะไมส่งูขึน้ 

           ข้อควรระวัง 
หลอดไฟของเคร่ืองเร่ิมกระพริบเมือ่อณุหภมูิขึน้สงูถงึ 480ºC 
(880ºF)  โดยไม่เกี่ยวข้องกบัสภาพของสาย 

2.  เช็คความต้านทานระหวา่งขาปลัก๊กบัขัว้สายไฟ 
     ขา 1 :  สแีดง ขา 2 :  สนี า้เงิน ขา 3 :  สเีขียว 
     ขา 4 :  สขีาว ขา 5 : สดี า 
     ความต้านทาน  :  0Ω 
     ถ้ามนัสงูกวา่ 0Ω  หรือ ∞  ต้องเปลีย่นสายไฟใหม ่
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ค ำเตือน 

 ก่อนท าการตรวจเช็คภายใจเคร่ือง  FX-888D  หรือท าการเปลีย่นชิน้สว่น  ต้องแนใ่จวา่ได้ท าการถอดสายปลัก๊เคร่ือง 

ไม่มีอะไรเกิดขึน้ ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  Power cord และ/หรือปลัก๊ได้ตอ่หรือไม ่? 
:  ท าการตอ่ 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 
:  ฟิวส์ขาดหรือไม ่? 
:  ตรวจสอบวา่ท าไมฟิวส์ถงึขาดและขจดัสาเหตเุสยีแล้ว 
   จึงท าการเปลีย่นฟิวส์แตถ้่าฟิวส์ 
   a. ภายในหวัแร้งเกิดการลดัวงจรหรือไม ่? 

Heating lamp  สว่ำงขึน้ ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  Cord assembly  ขาดหรือไม ่? 

:  ถ้าหาก cord assembly ขาด ให้เปลีย่น HAKKO FX-8801 

 ถ้าหาก  power cord  เสยีหาย มนัจะต้องถกูเปลีย่นโดยผู้ผลติ  ศนูย์บริการ  หรือบคุคลที่ได้รับการรับรองเพื่อหลกี 
เลีย่งการบาดเจ็บของบคุคลากร หรือท าให้เคร่ืองเสยีหาย 
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   b. Grounding spring  สมัผสักบั  heating element  

   c. สายไฟของ  heating element  บิดเป็นเกลยีวและ 
        และเกิดการลดัวงจรหรือไม ่? 
   ให้ทดลองเปลีย่นฟิวส์ถงึแม้วา่อาจหาสาเหตไุมพ่บ 
   ถ้าหากฟิวส์ยงัคงขาด  ให้สง่เคร่ืองกลบัเพื่อซอ่ม 

แต่ปลำยหวัแร้งไม่ร้อน 

เมื่อเปิดสวทิซ์เคร่ือง 

   ไส้ความร้อน/เซนเซอร์ขาดหรือไม ่? 

   ถ้าหากไส้ความร้อน/หรือเซนเซอร์ขาดให้เปลีย่นไส้คามร้อน 

ข้อควำมไส้ควำมร้อนบกพร่อง ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  ไส้ความร้อนขาดหรือไม ่? 
:  ถ้าหากไส้ความร้อนขาด ให้เปลีย่นไส้ความร้อน 

ปลำยหัวแร้งร้อนขึน้เป็นพกัๆ ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  cord assembly ขาดหรือไม ่? 
:  ถ้าหาก cord assembly ขาดให้เปลีย่น HAKKO FX-8801 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  อณุหภมูิปลายหวัแร้งขึน้สงูเกินหรือไม ่? 
:  ตัง้อณุหภมูใิห้เหมาะสม 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  ปลายหวัแร้งถกูปกคลมุด้วยอ็อกไซด์สดี าหรือไม ่? 
:  ให้ขจดัอ็อกไซด์สดี าออก (โปรดด ู“การบ ารุงรักษา 
   ปลายหวัแร้ง”) 

           ถกูแสดงขึน้ 

ปลำยหัวแร้งไม่กินลวดบัดกรี 

        หรือไม ่? 
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ไม่สำมำรถดึงปลำยหวัแร้ง ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  ปลายหวัแร้งจบัยดึตดิแนน่หรือไม ่? 

:  เปลีย่นปลายหวัแร้งและไส้ความร้อน 
   ปลายหวัแร้งบวมเพราะเสือ่มสภาพใช่หรือไม ่? 

อุณหภมิูปลำยหวัแร้งไม่อยู่ ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  อณุหภมูิปลายหวัแร้งปรับตัง้ถกูต้องหรือไม ่? 
:  ด าเนินการปรับตัง้ให้ถกูต้อง ณ อุณหภมิูที่ต้องกำร 

อุณหภมิูปลำยหวัแร้งต ่ำเกินไป ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  ปลายหวัแร้งถกูปกคลมุด้วยอ็อกไซด์สดี าหรือไม ่? 
:  ให้ขจดัอ็อกไซด์สดี าออก (โปรดด ู“การบ ารุงรักษา 
   ปลายหวัแร้ง”) 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  อณุหภมูิปลายหวัแร้งถกูปรับตัง้ถกูต้องหรือไม ่? 
:  ด าเนินการปรับตัง้ให้ถกูต้อง 

ออกจำกด้ำม 
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*เคลอืบดบุีกไว้เฉพำะส่วนที่ใช้บัดกรีเท่ำนัน้ 

 ให้ใช้ปลำยหัวแร้งบัดกรีเฉพำะของแฮก็โกะแท้เท่ำนัน้ 
    ปลำยหัวแร้งอะไหล่เฉพำะส ำหรับแฮ็กโกะ FX-888D คือ หมวดอนุกรม T18 
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