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FOOTWEAR TESTER
FG-465

ขอบคณุส�ำหรบักำรเลือกซือ้เครือ่งทดสอบรองเท้ำ HAKKO FG-465

ผลิตภัณฑ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรทดสอบรองเท้ำป้องกันไฟฟ้ำสถิต

โปรดอ่ำนคูม่ือฉบับน้ีก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์น้ี

ให้เก็บคูม่ือฉบับน้ีไว้ ในสถำนที่ที่สำมำรถหยิบใช้ ไดง้่ำยเพื่อใช้อ้ำงอิง

คู่มือการใช้งาน
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FOOTWEAR TESTER

FG-465

คูม่ือกำรใช้งำนUSB cable

โปรดตรวจสอบเพื่อให้แน่ ใจวำ่มีรำยกำรที่ระบุไวข้้ำงล่ำงอยู่ ในบรรจุภัณฑ์อย่ำงครบถ้วน
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2. รายละเอียดทางเทคนิค

 ● HAKKO FG-465

อัตรำไฟฟ้ำ DC 24 V 50 mA

แรงดนัไฟฟ้ำที่ ใช้วดั DC 20 V

ช่วงกำรวดั

ขอบเขตดำ้นบน

1000 MΩ (1 × 109 Ω)

100 MΩ (1 × 108 Ω)

10 MΩ (1 × 107 Ω)

ขอบเขตดำ้นล่ำง

1 MΩ (1 × 106 Ω)

0.1 MΩ (1 × 105 Ω)

R < 0.1 MΩ (1 × 105 Ω)

กำรประเมินคำ่กำรน�ำไฟฟ้ำ R < 0.1 MΩ (1 × 105 Ω)

ควำมเที่ยงตรง

R < 0.1 MΩ ±5%

0.1 MΩ ≤ R ≤ 100 MΩ ±10%

100 MΩ < R ±8%

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน
อุณหภูมิ โดยรอบ/ช่วงควำมชืน้: 0 ถึง 40˚C, max.80% RH (ไม่มีกำร

ควบแน่น)

เงื่อนไขสภำพแวดล้อม ชัน้มวลพิษที่ ใช้งำนระดบั 2 (ตำม IEC/UL61010-1)

ขนำด 120 (กวำ้ง) × 30 (สูง) × 185 (ยำว) mm

น� ้ำหนัก 0.55 kg (รวม Installation base)

 ● Test plate

ควำมยำวสำยไฟ 1.6 m

ขนำด (ไม่รวมสำยไฟ) 300 (กวำ้ง) × 30 (สูง) × 300 (ยำว) mm

น� ้ำหนัก (ไม่รวมสำยไฟ) 1.9 kg

 ● AC adapter

แรงดนัไฟฟ้ำเอำท์พุต DC 24 V

* ส�ำหรบัรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบเทียบของ FG-465 โปรดตดิตอ่ตวัแทนที่ ใกล้ที่สุดของคณุ
* โปรดทรำบวำ่ข้อรำยละเอียดทำงเทคนิคและลักษณะภำยนอกน้ันอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อประโยชน์ดำ้นกำร

ปรบัปรงุผลิตภัณฑ์

 ※ 各言語（日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語）の取扱説明書は以下のURL、HAKKO Document Portalからダウンロードしてご覧
いただけます。

 （商品によっては設定の無い言語がありますが、ご了承ください。）
 * 各國語言（日語、英語、中文、法語、德語、韓語）的使用説明書可以通過以下网站的HAKKO Document Portal 下載參閲。
	（有一部分的產品沒有設定外語對應、請見諒）

 * Instruction manual in the language of Japanese, English, Chinese, French, German, and Korean can be downloaded from the HAKKO Document Portal.

  (Please note that some languages may not be available depending on the product.)

https://doc.hakko.com
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3. ข้อควรระวงัด้านความปลอดภัยและการจัดการ
เอกสำรฉบับน้ีจ�ำแนกข้อควรระวงัออกเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ "ค�ำเตอืน" และ "ข้อควรระวงั"  
โปรดท�ำควำมเข้ำใจเน้ือหำในข้อควรระวงัข้ำงล่ำงน้ีให้ครบถ้วน ก่อนกำรอ่ำนค�ำอธิบำยตำ่ง ๆ ในเอกสำรฉบับน้ี

 ค�ำเตอืน : บ่งชีถ้ึงกำรจัดกำรที่ผิดพลำดซ่ึงอำจส่งผลให้เกิดกำรเสียชีวติหรอืกำรบำดเจ็บสำหัสได้

 ข้อควรระวงั : บ่งชีถ้ึงกำรจัดกำรที่ผิดพลำดซ่ึงอำจส่งผลให้เกิดกำรบำดเจ็บหรอืควำมเสียหำยตอ่ทรพัย์สิน

หมำยเหตุ : บ่งชีถ้ึงขัน้ตอนและข้อมูลส�ำคญัในกระบวนกำรที่อธิบำยไว้ ในเอกสำรฉบับน้ี

ตอ้งแน่ ใจวำ่ปฏิบัตติำมข้อควรระวงัตอ่ไปน้ีเพื่อให้มั่นใจในควำมปลอดภัย

 ค�าเตือน

 ● บุคคลที่ ไม่ ไดร้บัอนุญำตจำกผู้จัดกำรและบุคคลที่ ไม่มีประสบกำรณ์หรอืควำมรูท้ี่จ�ำเป็น (รวมถึงเด็ก) จะไม่ ไดร้บัอนุญำตให้

ใช้งำนผลิตภัณฑ์น้ี

 ● อย่ำยอมให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์น้ี

 ● อย่ำยอมให้เด็กท�ำควำมสะอำดหรอืท�ำกำรบ�ำรงุรกัษำผลิตภัณฑ์ โดยปรำศจำกกำรก�ำกับดแูล

ข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัตติำมข้อควรระวงัเพื่อควำมปลอดภัยตอ่ไปน้ีอำจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้ำช็อต กำรท�ำงำนผิดพลำดหรอืปัญหำอื่นๆ

 ข้อควรระวงั

 ● โปรดอ่ำนค�ำอธิบำยทัง้หมดในเอกสำรฉบับน้ีให้ครบถ้วนก่อนที่จะใช้งำนผลิตภัณฑ์น้ี

 ● ระหวำ่งกำรวดัดว้ยผลิตภัณฑ์น้ี มีกระแสไฟฟ้ำปรมิำณเล็กน้อยไหลเข้ำสู่รำ่งกำยมนุษย์ บุคคลที่มี โรคเกี่ยวกับหัวใจหรอืบุคคลที่ ใช้เครือ่ง
กระตุน้หัวใจไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์น้ี

 ● ผู้ ใช้ที่ตัง้ครรภ์ โปรดปรกึษำผู้เช่ียวชำญทำงกำรแพทย์
กระแสไฟฟ้ำที่ ไหลผ่ำนรำ่งกำย : โดยประมำณ 2 ถึง 3 µA (คำ่อ้ำงอิงจำกกำรวดัดว้ยกำรสวมรองเท้ำป้องกันไฟฟ้ำสถิต : 20 MΩ)
กระแสไฟฟ้ำที่ ไหลผ่ำนรำ่งกำย : 50 ถึง 100 µA (คำ่กำรวดัเมื่อไม่สวมรองเท้ำ)

 ● กำรสวมถุงเท้ำหนำกับรองเท้ำป้องกันไฟฟ้ำสถิตอำจส่งผลเสียกระทบตอ่ผลลัพธ์ของกำรวดัคำ่  
นอกจำกน้ี เมื่อท�ำกำรวดัผล ให้สวมรองเท้ำป้องกันไฟฟ้ำสถิตตำมค�ำแนะน�ำที่ก�ำหนดไว้

 ● Installation base ยังถูกใช้รว่มกับ stand เฉพำะที่เป็นอุปกรณ์เสรมิดว้ย ตอ้งจัดเก็บส่วนฐำนน้ีไว้ ในที่ปลอดภัย

 ● อย่ำท�ำให้ผลิตภัณฑ์น้ีกระแทกกับส่ิงของอื่น ๆ อย่ำงรนุแรง อย่ำแตะหรอืกด Pad อย่ำงแรง

 ● ผลิตภัณฑ์น้ีส�ำหรบักำรใช้งำนภำยในอำคำรเท่ำน้ัน อย่ำใช้ผลิตภัณฑ์น้ีกลำงแจ้ง

 ● เมื่อไม่ ใช้งำนตอ่เน่ืองหรอืหยุดใช้งำนผลิตภัณฑ์น้ีหรอืเมื่อออกจำกบรเิวณที่ตดิตัง้ผลิตภัณฑ์น้ี ให้ปิดเครือ่งก่อน

 ● เมื่อไม่ ได้ ใช้งำนผลิตภัณฑ์น้ีเป็นระยะเวลำนำน หรอืก่อนที่จะซ่อมแซมหรอืท�ำควำมสะอำดผลิตภัณฑ์น้ี ให้ถอดปลั๊ก AC adapter 
ออกจำกเตำ้รบั

 ● เมื่อท�ำกำรเปลี่ยนชิน้ส่วน ให้ ใช้ชิน้ส่วนแท้ของ HAKKO เท่ำน้ัน

 ● ใช้เฉพำะ AC adapter ที่รวมอยู่ ในชุดผลิตภัณฑ์น้ีเท่ำน้ัน อย่ำใช้ AC adapter อื่น ๆ

 ● ห้ำมดดัแปลงผลิตภัณฑ์น้ี

 ● อย่ำใช้ผลิตภัณฑ์น้ีหำกสำยไฟหรอืปลั๊กช�ำรดุเสียหำย  
นอกจำกน้ี หำกผลิตภัณฑ์น้ีท�ำงำนผิดปกต ิรว่งหล่นหรอืช�ำรดุเสียหำยในลักษณะอื่น ๆ ให้หยุดใช้งำนผลิตภัณฑ์น้ีทันที

 ● เมื่อท�ำกำรเสียบหรอืถอดปลั๊ก ให้จับที่ตวัปลั๊กและอย่ำจับดงึที่สำยไฟ

 ● อย่ำท�ำให้ผลิตภัณฑ์น้ีเปียก อย่ำใช้งำนผลิตภัณฑ์น้ีดว้ยมือที่เปียก

 ● อย่ำด�ำเนินกำรใด ๆ ซ่ึงอำจเป็นกำรกระท�ำที่อันตรำย
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4. ช่ือชิน้สว่น

Terminal ส�ำหรบักำรส่งสัญญำณ
ออก (หมำยเลข 1, 2)*

GND terminal 
(หมำยเลข 3)

Jack 
(ส�ำหรบั Test plate)

Jack 
(ส�ำหรบั AC adapter)

Power switch

USB port (ประเภท B)

Mounting holes ส�ำหรบั Stand ที่

เป็นอุปกรณ์เสรมิ
Wall mounting holes

Installation base

UP

Connection cord

เครือ่งหมำย "UP" 
ที่ดำ้นหัวแม่เท้ำ

เท้ำซ้ำย เท้ำขวำ

* ดขู้อมูลที่ "กำรส่งสัญญำณออก (หน้ำ 8)"

UP

Power switch

Connection cord

Test plate 
(เท้ำซ้ำย)

Test plate 
(เท้ำขวำ)

Pad

Pass range 
indicator

Connection port ส�ำหรบั 
เครือ่งทดสอบสำยรดัข้อมือ 
FG-470
(พรอ้มดว้ย Dust cover)

Level indicator  
(เท้ำซ้ำย)

Level indicator  
(เท้ำขวำ)

Pass/Fail indicator

 ข้อควรระวงั

เมื่อตดิตัง้ Test plate ตรวจสอบให้แน่ ใจวำ่ส่วนที่มีเครือ่งหมำย "UP" อยู่ที่ต�ำแหน่งน้ิวหัวแม่เท้ำ
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5. การติดตัง้

หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์น้ียังสำมำรถตดิตัง้บนผนังหรอืบน Stand ที่เป็นอุปกรณ์เสรมิ นอกเหนือจำกกำรใช้งำนบนพืน้โตะ๊ได้

เม่ือติดตัง้บนผนัง

(1) ติดตัง้ Installation base บนผนังโดยใช้ Wood screws หรอื Pan head screws (รวมอยู่ ในชุดผลิตภัณฑ์) ตามท่ีแสดงในภาพประกอบ

(2) วางตัวเครือ่งบน Installation base และยึดฐานดังกล่าวให้เข้าท่ีด้วย Knobs

(3) สอด Connection cord จาก Test plate และปล๊ัก AC adapter ลงใน Jacks ทางด้านซ้ายของตัวเครือ่ง

(4) เสยีบ AC adapter ลงในช่องเสยีบเต้ารบัไฟฟ้า

 ข้อควรระวงั

 • เมื่อตดิตัง้ผลิตภัณฑ์น้ีบนผนังหรอืพืน้ผิวที่คล้ำยคลึงกัน ให้ตรวจสอบควำมหนำ ควำมแข็งแรง และปัจจัยอื่น ๆ ของผนัง หำกจ�ำเป็นให้จัดเตรยีม

สมอสลักเกลียวหรอืสกร ูเพื่อให้มั่นใจถึงควำมปลอดภัยเมื่อท�ำกำรตดิตัง้

 • เมื่อไม่ ได้ ใช้งำนผลิตภัณฑ์น้ีเป็นระยะเวลำนำน ให้ถอดปลั๊กออก  

ตรวจสอบให้แน่ ใจวำ่เสียบปลั๊ก Connection cord แน่นสนิทแล้ว กำรเสียบปลั๊กไม่แน่นอำจท�ำให้เกิดกำรท�ำงำนที่บกพรอ่งได้

Connection cord

AC adapter
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6. การใช้งานผลิตภัณฑ์

 ข้อควรระวงั

ระหวำ่งกำรวดัดว้ยผลิตภัณฑ์น้ี มีกระแสไฟฟ้ำปรมิำณเล็กน้อยไหลเข้ำสู่รำ่งกำยมนุษย์ บุคคลที่มี โรคเกี่ยวกับหัวใจหรอืบุคคลที่ ใช้เครือ่งกระตุน้

หัวใจไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์น้ี

การวดัผล

(1) เปิด Power switch ของเครือ่ง ไฟ LED ของ Pass range indicator ซ่ึงตัง้ไวล่้วงหน้าจะติดสวา่งขึน้

(2) สวมรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตและเหยียบบน Test plate โดยตรวจสอบให้แน่ ใจวา่วางเท้าข้างท่ีถูกต้องบนด้านท่ีถูกต้อง

(3) ใช้น้ิวสามน้ิวกดเบา ๆ ท่ี Pad ตามท่ีแสดงในภาพประกอบข้างล่าง

(4) วดัผลท่ีเท้าซ้ายก่อน ตามด้วยเท้าขวา

หมายเหตุ กำรวดัเท้ำซ้ำยเริม่ตน้จำกกึ่งกลำงของpass range ที่ตัง้ไวล้่วงหน้ำ หรอืเพียงอยู่เหนือกึ่งกลำง (เมื่อช่วงของไฟ LED แสดงเป็น

เลขคู)่

ตวัอย่ำงเช่น:  เมื่อpass rangeคอื 0.1 MΩ ≤ R ≤ 1000 MΩ กำรวดัจะเริม่ตน้จำกช่วง 10 MΩ ≤ R ≤ 100 MΩ

หมายเหตุ
กำรวดัเท้ำขวำเริม่ตน้จำกช่วงสุดท้ำยของกำรวดัเท้ำซ้ำย หำกไม่มีปัญหำใด ๆ เกี่ยวกับรองเท้ำ กำรเคลื่อนไหวในช่วงน้ันสมควรมี

น้อยที่สุด ส่งผลให้ระยะเวลำในกำรวดัสัน้ลง

(5) ผลลัพธ์ท่ีผ่าน/ไม่ผ่านการทดสอบจะปรากฏขึน้มา

หมายเหตุ
หำกคณุเลื่อนมือออกจำก Pad ก่อนที่กำรวดัจะเสรจ็เรยีบรอ้ย เสียงสัญญำณเตอืนจะดงัขึน้สำมครัง้  

ผลลัพธ์ที่ผ่ำน/ไม่ผ่ำนกำรทดสอบจะไม่แสดงขึน้มำ ให้ท�ำกำรวดัซ�ำ้อีกครัง้

(6) หลังจากท่ีคุณยืนยันผลลัพธ์ท่ีผ่าน/ไม่ผ่านการทดสอบแล้ว ให้เล่ือนมือของคุณออกจาก Pad และก้าวเท้าออกจาก Test plate

หมายเหตุ
หำกคณุขยับเท้ำบน Test plate หรอืกำรสัมผัสระหวำ่งน้ิวของคณุและ Pad น้ันไม่แนบสนิทด ีอำจส่งผลให้กำรวดัผิดพลำดได ้ 

ระหวำ่งกำรวดั ให้ยืนน่ิง ๆ บน Test plate และวำงน้ิวสำมน้ิวบน Pad ให้แนบสนิท

* ผลิตภัณฑ์น้ีสำมำรถใช้งำนได้ โดยไม่ตอ้งตอ่สำยดนิ อย่ำงไรก็ตำม เรำขอแนะน�ำให้ตอ่สำยดนิที่ขัว้ตอ่ปลำยสำย GND (ดรูำยละเอียดเกี่ยวกับต�ำแหน่งของขัว้ตอ่
ปลำยสำยที่ข้อ "4. ช่ือชิน้ส่วน") บนดำ้นซ้ำยของตวัเครือ่ง

เม่ือไฟ LED แสดงสถานะผ่านการทดสอบสวา่งขึน้มา

สถำนะน้ีหมำยควำมวำ่รองเท้ำป้องกันไฟฟ้ำสถิตอยู่ ในสภำพปกติ

Level indicator ของไฟ LED ตดิสวำ่งขึน้มำ ซ่ึงระบุช่วงของคำ่ควำมตำ้นทำนของรองเท้ำ นอกจำกน้ียังช่วยให้คณุสำมำรถตรวจสอบคณุสมบัตขิอง

รองเท้ำป้องกันไฟฟ้ำสถิตไดอ้ีกดว้ย
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เม่ือไฟ LED แสดงสถานะไม่ผ่านการทดสอบสวา่งขึน้มา

สถำนะน้ีหมำยควำมวำ่รองเท้ำป้องกันไฟฟ้ำสถิตรวมถึงรำ่งกำยของเรำอยู่นอกช่วงที่ตัง้ไวล้่วงหน้ำ  

ตรวจสอบสำเหตแุละด�ำเนินกำรบำงอย่ำง ดงัเช่น กำรเปลี่ยนรองเท้ำป้องกันไฟฟ้ำสถิต

ค่าการวดัต�่ากวา่ขอบเขตด้านล่าง ค่าการวดัสูงกวา่ขอบเขตด้านบน
ตวัอย่ำงเช่น:  พืน้รองเท้ำเส่ือมสภำพ 

มีเศษโลหะตดิอยู่ ในพืน้รองเท้ำ ฯลฯ

ตวัอย่ำงเช่น:  คณุสวมถุงเท้ำหนำ รองเท้ำช�ำรดุเสียหำย หรอืพืน้รองเท้ำ

สกปรก ฯลฯ

การตัง้ค่าโดยใช้สวติช์ DIP

ขอบเขตดำ้นบนและดำ้นล่ำงของระดบัที่ผ่ำน/ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ สัญญำณเสียงเตอืน และตวัแปรอื่น ๆ สำมำรถตัง้คำ่ได้ โดยกำรสลับสวติช์ DIP ทำง

ดำ้นหลังของตวัเครือ่ง

หมายเหตุ กำรตัง้คำ่เริม่ตน้คอืปิดทัง้หมด 

(ช่วงที่ผ่ำนกำรทดสอบคอื 0.1 MΩ ≤ R ≤ 100 MΩ)

สวติช์ DIP

 ข้อควรระวงั

ก่อนที่จะตัง้คำ่สวติช์ DIP ตรวจสอบให้แน่ ใจวำ่ปิดเครือ่งแล้ว

ตารางการตัง้ค่าสวติช์ DIP

กำรตัง้คำ่
หมำยเลขสวติช์ DIP

8 7 6 5 4 3 2 1

กำรน�ำไฟฟ้ำ* R < 0.1 MΩ เปิด เปิด

ขอบเขตดำ้นล่ำง

R < 0.1 MΩ ปิด เปิด

0.1 MΩ (1 × 105 Ω) ปิด ปิด

1 MΩ (1 × 106 Ω) เปิด ปิด

ขอบเขตดำ้นบน

10 MΩ (1 × 107 Ω) ปิด เปิด

100 MΩ (1 × 108 Ω) ปิด ปิด

1000 MΩ (1 × 109 Ω) เปิด ปิด

สัญญำณเสียงเตอืน
เปิดเสียงเตอืนเมื่อผลลัพธ์ผ่ำนกำรทดสอบ ปิด

เปิดเสียงเตอืนเมื่อผลลัพธ์ ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เปิด

กำรส่งสัญญำณออก
กำรส่งสัญญำณออกเมื่อผลลัพธ์ผ่ำนกำรทดสอบ ปิด

กำรส่งสัญญำณออกเมื่อผลลัพธ์ ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เปิด

ปิดใช้งำนฟังก์ชัน**

เปิด เปิด

เปิด

เปิด

* เมื่อสวติช์ DIP ทัง้หมำยเลข 1 และ 2 ถูกตัง้คำ่เป็นเปิด ขอบเขตดำ้นบนจะไม่สำมำรถตัง้คำ่ได้

** เมื่อสวติช์ DIP ทัง้หมำยเลข 3 และ 4 ถูกตัง้คำ่เป็นเปิด หรอืเมื่อสวติช์หมำยเลข 7 หรอื 8 ถูกตัง้คำ่เป็นเปิด ฟังก์ชันน้ีจะไม่สำมำรถใช้งำนได้

ค่ามาตรฐานท่ีแตกต่างกันส�าหรบัรองเท้าประเภทตัวน�าไฟฟ้า รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตท่ัวไป และรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตพิเศษได้ระบุ

ไว้ ใน JIS T 8103  

สามารถเปล่ียนแปลง pass range ให้เหมาะกับรองเท้าแต่ละประเภทด้วยการเปล่ียนแปลงการตัง้สวทิซ์ DIP
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6. การใช้งานผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

การสง่สญัญาณออก

บล็อกขัว้ตอ่ส�ำหรบักำรส่งสัญญำณออกอยู่ที่ดำ้นซ้ำยของตวัเครือ่ง ผลลัพธ์ที่ผ่ำน/ไม่ผ่ำนกำรทดสอบสำมำรถส่งสัญญำณออกไดจ้ำกขัว้ตอ่น้ี

รำยกำรตอ่ไปน้ีแสดงวงจรกำรส่งสัญญำณออก สำมำรถเปิดใช้งำนกำรส่งสัญญำณออกไดต้ำมผลลัพธ์ "PASS" หรอื "FAIL" ตำมกำรตัง้คำ่สวติช์ DIP

เน่ืองจำกกำรส่งสัญญำณออกเป็นกำรส่งสัญญำณโดยอุปกรณ์เช่ือมตอ่ทำงแสง (Photocoupler) ให้เพิ่มวงจรขับส่งเมื่อจ�ำเป็นตอ้งใช้กระแสไฟปรมิำณ

มำกส�ำหรบักำรเช่ือมตอ่ของรเีลย์ ไฟฟ้ำหรอือุปกรณ์อื่น ๆ

1
2
3

ดำ้นของ FG-465

ขัว้ +
ขัว้ -

เวลำส่งสัญญำณออก: เปิดเป็นเวลำ 1 วนิำทีหลังจำกกำรประเมินผล

กำรส่งสัญญำณออกดว้ยอุปกรณ์เช่ือมตอ่ทำงแสง 

อัตรำสัมบูรณ์สูงสุด DC 80 V 
กระแสไฟขำออกสูงสุด DC 5 mA

สวติช์ DIP หมำยเลข 6 
ปิด: กำรส่งสัญญำณออกเมื่อผ่ำนกำรทดสอบ 

เปิด: กำรส่งสัญญำณออกเมื่อไม่ผ่ำนกำรทดสอบ

หมำยเลข 1, 2 
ส�ำหรบักำรส่ง
สัญญำณออก

หมำยเลข 3 
ส�ำหรบั GND

บล็อกขัว้ต่อส�าหรบัการสง่สญัญาณออก (เง่ือนไขการใช้งาน)

รุน่ XW4C-03E1-H1 (ผลิตโดย OMRON)

ควำมยำวสำยตอ่ที่ลอกเปลือกหุ้มออก 10 mm

สำยตอ่ที่ ใช้งำนได้

สำยเส้นเดีย่ว 0.2 mm2 — 4.0 mm2

สำยตเีกลียว 0.2 mm2 — 2.5 mm2

ขัว้ตอ่แบบก้ำน
ไม่มีปลอก 0.25 mm2 — 2.5 mm2

มีปลอก 0.25 mm2— 1.5 mm2

AWG 24 — 12

การเช่ือมสายต่อกับบล็อกขัว้ต่อ

ตวัอย่ำงเช่น: เมื่อเช่ือมตอ่สำยตอ่โดยตรง
(1) ใช้สายต่อท่ีมีขนาดตามประเภทสายต่อท่ีใช้งานได้
(2) ลอกเปลือกกหุ้มจากสว่นปลายของสายต่อออก 10 mm และบิดสว่นปลายสายต่อให้

เป็นเกลียว 10 mm

 ข้อควรระวงั

กำรเช่ือมตอ่ที่ถูกตอ้งเป็นไปไม่ ไดอ้ีกตอ่ไปหำกมีกำรบัดกรส่ีวนปลำยของสำยตอ่ไวล้่วง

หน้ำแล้ว

(3) ดันไขควงหรอืเครือ่งมือท่ีคล้ายกันเข้าไปในรสู�าหรบัปลดสายต่อท่ีบล็อกขัว้ต่อ (a)

(a)

(b) รเูสียบขัว้สำยตอ่

รสู�ำหรบัปลดสำยตอ่

(4) สอดสายต่อท่ีลอกเปลือกหุ้มสว่นปลายออกแล้วลงในรเูสยีบขัว้ต่อ (b) 

เม่ือท�าการถอดสายต่อ ให้ดันไขควงหรอืเครือ่งมือท่ีคล้ายกันเข้าไปในรสู�าหรบัปลด

สายต่อ และดึงสายต่อออกมา
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การเช่ือมต่อกับเครือ่งคอมพิวเตอร์

ข้อมูลกำรวดัของ FG-465 สำมำรถบันทึก ไปยังเครือ่งคอมพิวเตอร์

ได ้โดยกำรเช่ือมตอ่กับเครือ่งคอมพิวเตอรผ์่ำน USB cable (รวมอยู่

ในชุดผลิตภัณฑ์)

นอกจำกน้ียังสำมำรถระบุ ID ของบุคคลที่ท�ำกำรวดัได ้โดยกำร

เช่ือมตอ่ ID อุปกรณ์ส่งสัญญำณเข้ำ (ประเภท USB (HID)) กับ

เครือ่งคอมพิวเตอร์

ดำวน์ โหลดซอฟตแ์วรเ์ฉพำะไดจ้ำก URL ตอ่ไปน้ี ซ่ึงซอฟตแ์วรเ์ฉพำะน้ีมีคูม่ือกำรใช้งำนแนบมำดว้ย

https://doc.hakko.com/

การท�างานรว่มกันของเครือ่งทดสอบสายรดัข้อมือ HAKKO FG-470

รองเท้ำป้องกันไฟฟ้ำสถิตและสำยรดัข้อมือสำมำรถประเมินผลไดจ้ำกกำรวดัในครัง้เดยีว โดยกำรเช่ือมตอ่ FG-465 และ FG-470 ดว้ย Connecting 

cable เฉพำะ (อุปกรณ์เสรมิ)

 • ถอด Dust cover ที่ดำ้นบนของ FG-465 ออก (ดขู้อมูลที่ "4. ช่ือชิน้ส่วน")

 • หลังจำกเช่ือมตอ่ FG-470 แล้ว ให้เปิดสวทิซ์เครือ่ง FG-465  

เมื่อเช่ือมตอ่อุปกรณ์เหล่ำน้ีถูกตอ้งแล้ว สัญญำณเสียงเตอืนจะดงัสองครัง้ เมื่อเปิดเครือ่ง FG-465 เพียงเครือ่งเดยีว สัญญำณเสียงเตอืนจะดงัหน่ึง

ครัง้

 • ระหวำ่งท�ำกำรกำรวดั ไฟ LED บน FG-470 จะเปลี่ยนสถำนะ ซ่ึงไม่ ใช่กำรท�ำงำนที่ผิดปกตแิตอ่ย่ำงใด

 • ถอดแบตเตอรีข่อง FG-470 ออกก่อนที่จะใช้งำน

 • ไม่มีควำมจ�ำเป็นตอ้งกด Pad บน FG-470

 • ทัง้ FG-465 และ FG-470 สำมำรถตดิตัง้รว่มกันบน "Stand" (อุปกรณ์เสรมิ) ได้ โดยใช้ "Unit integration base" ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เสรมิ (ดขู้อมูลที่ "8. 

รำยกำรชิน้ส่วน")

 ข้อควรระวงั

 • ก่อนที่จะเช่ือมตอ่ Connecting cable ตรวจสอบให้
แน่ ใจวำ่ถอดแบตเตอรีอ่อกแล้ว

 • แกะซีลสีน� ้ำเงินบน Connection port ส�ำหรบั 
Connecting cable ออก

 • ใส่ลงในที่ยึดส�ำหรบักำรตดิตัง้โดยถอดฝำครอบ
แบตเตอรีอ่อก

 
 
 
 
 
 
 
 

Connecting cable 
(อุปกรณ์เสรมิ)

ที่ยึดส�ำหรบักำรตดิตัง้

รสูอดสำยเช่ือมตอ่

Pass range indicator ของ FG-470 จะสวำ่งขึน้
มำ เมื่อมือของคณุวำงอยู่บน Pad ของ FG-465

กดมือของคณุคำ้งไวจ้นกวำ่จะไดผ้ลลัพธ์

Connecting 
cable

Connection port ส�ำหรบั 
Connecting cable
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7. การแก้ ไขปัญหา

 ค�ำเตอืน

ก่อนที่จะเปลี่ยนชิน้ส่วน ตรวจสอบให้แน่ ใจวำ่คณุถอดปลั๊ก AC adapter ออกจำกช่องเสียบเตำ้รบัไฟฟ้ำแล้ว

เครือ่งไม่ท�ำงำนถึงแม้วำ่จะเปิด Power switch อยู่ก็ตำม
ไม่ ไดเ้ช่ือมตอ่ AC adapter หรอื 
Connection cord ใช่หรอืไม่

เช่ือมตอ่

ไฟ LED ของ Pass range indicator ไม่สวำ่งขึน้มำ กำรตัง้คำ่สวติช์ DIP ไม่ถูกตอ้งใช่หรอืไม่
ตัง้คำ่เป็นเปิดหรอืปิดโดยอ้ำงอิงจำกตำรำง
กำรตัง้คำ่สวติช์ DIP

สัญญำณเตอืนดงัเพียง 3 ครัง้และไม่มีกำรส่งสัญญำณออก

ส�ำหรบัผลลัพธ์ที่ผ่ำน/ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ
คณุเลื่อนมือของคณุออกจำก Pad อย่ำง
รวดเรว็ใช่หรอืไม่

อย่ำเลื่อนมือออกจำก Pad จนกวำ่จะได้
ผลลัพธ์วำ่ "PASS" หรอื "FAIL"

ผลลัพธ์ของกำรตรวจสอบรำยวนัคอื NG
เสียบปลั๊ก Connection cord แน่นสนิท
แล้วใช่หรอืไม่

เสียบให้แน่นสนิท

ไฟ LED แสดงสถำนะ "PASS" และ "FAIL"กระพรบิ
เสียบ Connecting cable แน่นสนิทแล้ว
ใช่หรอืไม่

เสียบให้แน่นสนิท และปิดเครือ่งจำกน้ันจึง
เปิดใหม่อีกครัง้

เมื่อเกิดปัญหำอื่น ๆ หรอืกำรด�ำเนินกำรตำมวธิีแก้ ไขข้ำงตน้แล้วไม่สำมำรถแก้ปัญหำได ้ให้ตดิตอ่ตวัแทนขำยที่อยู่ ใกล้คณุที่สุด



11

8. รายการชิน้สว่น

1

2

3 4
5

ชิน้สว่นของ HAKKO FG-465

Dwg. 
No.

Part No. Part Name Specifications

1 B5116 Installation base With screws

2 B5117 Test plate With connection cord

3 B5118 AC adapter CH plug

B5119 AC adapter BS plug

B5220 AC adapter European plug CE

B3528 AC adapter 2 Core & Flat pin plug

4 B1991 Knobs Qty 2

5 B5262 USB cable 1 m

ตวัอย่ำงกำรตดิตัง้

a

c

b

อุปกรณ์เสรมิ

Dwg. 
No.

Part No. Part Name Specifications

a C5032 Stand With hexagon wrench, 

screws

b B5263 Unit integration base With connecting cable

c B5264 Connecting cable For interlocking FG-465 

and FG-470
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