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คู่มือกำรใช้งำน 
Instruction Manual 

FOOTWEAR TESTER 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบคณุท่ีทา่นได้ตดัสนิใจซือ้อปุกรณ์แฮ็กโกะ FG-460 Footwear Tester  เคร่ืองทดสอบแฮ็กโกะ 
FG-460 นีใ้ช้ส าหรับวดัสมรรถนะการป้องกนัไฟฟ้าสถิตของรองเท้าเซฟตีข้ณะท่ีสวมใสอ่ยูโ่ดยผู้ปฏิบติังาน 
 ผู้ปฏิบติังานเพียงต้องยืนบน test plate ด้วยรองเท้าคูห่นึง่กบัการกด pad บนเคร่ืองทดสอบด้วยมืออยา่งนิ่มนวล 
เคร่ืองทดสอบจะวดัวา่ความต้านทานอยูใ่นช่วงท่ีก าหนดตามมาตรฐาน JIS T8103 หรือไม ่ และถ้าหากรองเท้าคูนี่มี้
สภาพดีเคร่ืองก็จะแสดงช่วงของความต้านทานในระยะนัน้ 
 โปรดอ่านคูมื่อฉบบันีก้่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FG-460 นี ้ พร้อมกบัจดัเก็บคูมื่อนีใ้ห้อยูใ่นท่ีสะดวกตอ่การค้นหา
เพื่อการใช้อ้างอิง 

1. รำยกำรและช่ือชิน้ส่วนในหน่ึงกล่อง โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทัง้หมด 
ดงัท่ีระบุไว้ข้างลา่งนีไ้ด้บรรจุไว้ครบในกลอ่ง 
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2. รำยละเอียดทำงเทคนิค 
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คู่มือกำรใช้งำนส ำหรับภำษำญ่ีปุ่ น อังกฤษ จีน ผร่ังเศส เยอรมัน และเกำหลี สำมำรถที่จะดำวน์โหลดจำก 
URL, HAKKO Document Portal ดังต่อไปนี ้
(โปรดทรำบว่ำบำงภำษำอำจไม่มีซึ่งขึน้อยู่กับผลิตภณัฑ์) 

https://doc.hakko.com 

* แฮ็กโกะเสนอให้การบริการสอบเทียบส าหรับแฮ็กโกะ FG-460 
  โปรดติดตอ่ขอทราบรายละเอียดกบตวัแทนจ าหนา่ยแฮ็กโกะ 
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ขนำดไฟ 
แรงดันไฟฟ้ำที่ใช้วัด 

ช่วงระยะ 
กำรวัด (Ω) 

ขอบเขตกำรประเมินผล 
ด้ำนสูง 

ขอบเขตกำรประเมินผล 
ด้ำนต ่ำ 

กำรประเมินผลกำรเป็นตัวน ำ 

กำรประเมินผล
ระดบัควำม
เที่ยงตรง 

สภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติงำน 

ขนำดเคร่ือง 
น ำ้หนักเคร่ือง 
เงื่อนไขส่ิงแวดล้อม 

ควำมยำวสำยไฟ 
ขนำด (ไม่รวมสำยไฟ) 
น ำ้หนัก (ไม่รวมสำยไฟ) 

แรงดันไฟเอำว์พุท 



3. ค ำเตือน ข้อควรระวัง และหมำยเหตุ 
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ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวางไว้ ณ จุดวิกฤตตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันี ้ เพือ่ชีใ้ห้ผู้ปฏิบติังานเอาใจใสถ่ึง 

ค ำเตือน 
 เคร่ืองนีส้ามารถใช้งานได้โดยเด็กท่ีมีอายตุัง้แต ่8 ปีขึน้ไป รวมถึงบุคคลท่ีมีร่างกายไม่สมบูรณ์ ด้อยความสามารถใน
การเอาใจใส ่หรือไม่สามารถรับรู้ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ถ้าหากวา่เขาได้รับการดแูลหรือได้รับค าแนะน า
การใช้งานเก่ียวกบัเคร่ืองนีใ้นทางที่ปลอดภยัและเข้าใจถึงอนัตรายตา่งๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องแล้ว 

 เด็กๆ ต้องไม่เลน่กบัเคร่ืองนี ้
 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาเคร่ืองต้องไม่ท าโดยเด็กซึง่ปราศจากการดแูล 

เร่ืองท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดค านิยามไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 
         ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต 
 ข้อควรระวงั :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บแก่ผู้ใช้งาน หรือความ 
      เสยีหายแก่อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 หมายเหตุ :  หมายเหตแุสดงถึงขัน้ตอนหรือจุดท่ีส าคญัของกระบวนการท่ีก าลงัอธิบายอยู่ 

ข้อควรระวัง 
 อยา่ท าให้เคร่ืองเปียกและท าการวดัด้วยมือท่ีเปียก 
 อยา่ปลอ่ยให้เคร่ืองนีเ้กิดการกระทบอยา่งรุนแรง อยา่ได้ตีหรือกดอดั pad อยา่งแรง 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือไม่มีการใช่งาน หรือปลอ่ยเคร่ืองทิง้ไว้โดยไม่เอาใจใส่ 
 ให้ถอดสายไฟเคร่ืองออกจากเต้ารับกอ่นท่ีจะไมใ่ช้งานเคร่ืองเป็นเวลานานๆ 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 
 ห้ามท าการดดัแปลงเคร่ืองแฮ็กโกะ FG-460 
 ให้ถอดสายไฟเคร่ืองโดยการจบัท่ีตวัปลัก๊ไม่ใช่ที่สายไฟ 
 ถงุเท้าสัน้ท่ีหนาสามารถมีผลกระทบตอ่การประเมินคา่การป้องกนัไฟฟ้าสถิต ขอให้สวมใสร่องเท้าป้องกนัไฟฟ้าสถิต
ตามท่ีอธิบายไว้ในคูมื่อนีท่ี้ให้มาพร้อมกบัรองเท้า 

 Mounting base ถกูใช้เม่ือมีการใช้ขาตัง้เสริม ดงันัน้ขอให้ดแูลมนัเป็นอยา่งดี 
 ขณะท่ีท าการใช้แฮ็กโกะ FG-460 อยา่ได้ท าอะไรก็ตามท่ีอาจะเป็นสาเหตใุห้ตวัเคร่ืองเป็นอนัตรายหรือเกิดความ
เสยีหาย 
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4. ช่ือชิน้ส่วน 

ข้อควรระวัง 
เม่ือวางเท้าไว้บน test plate  ต้องแนใ่จวา่ปลายเท้าก าลงัชี ้
ตรงไปยงัเคร่ืองหมาย “UP” บนเส้นแบง่กึ่งกลาง 

*อ้างถึง “  เก่ียวกับกำรประเมินผลเอำว์พทุ
ภำยนอก” 

รูใช้ติดตัง้ส าหรับจบัยดึผนงั รูใช้ติดตัง้ส าหรับขาเสริม 

ปลายเท้าชีห้นัไปตาม 
เคร่ืองหมาย “UP” 

(เท้าข้างซ้าย) (เท้าข้างขวา) 



5. กำรติดตัง้แรกเร่ิม 
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หมำยเหตุ : 
แฮ็กโกะ FG-460 สามารถติดตัง้บนโต๊ะ ผนงั หรือบนขาเสริม 

    กำรติดตัง้บนผนัง 
1. ติดตัง้ mounting base ตามท่ีแสดงในผงัรวมถึงการใช้สกรูไม้หรือสกรูหวักลม 
2. วางแฮ็กโกะ FG-460 ไว้บน mounting base แล้วจบัยดึมนัให้แนน่กบัฐานโดยใช้ mounting screws 
3. เสยีงปลัก๊ connecting cord จาก test plate และ AC  adapter เข้ารูตามล าดบัท่ีอยูท่างด้านซ้ายของแฮ็กโกะ FG-

460 
4. เสยีบปลัก๊ AC adapter เข้ากบัเต้ารับท่ีผนงั 

ข้อควรระวัง 
 ให้ถอดสายไฟเคร่ืองออกจากเต้ารับกอ่นท่ีจะไมใ่ช้งานเคร่ืองเป็นเวลานานๆ 
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ข้อควรระวัง 
ระหวา่งการวดั แฮ็กโกะ FG-460 จะสง่กระแสไฟฟ้าปริมาณเพียงเลก็น้อยมากผา่นร่างกายของคนท่ีถกูวดั  บุคคลใดท่ีมี
หวัใจไม่แข็งแรงหรือใช้เคร่ืองกระตุ้นหวัใจไม่ควรใช้แฮ็กโกะ FG-460 

6. กำรใช้งำน 

    กำรวัด 
1. เปิดสวิทซ์เคร่ืองไปท่ี ON  ชุด LEDs ส าหรับ pass range set จะติดสวา่งขึน้ 
2. ใสร่องเท้าที่ป้องกนัไฟฟ้าสถิตและยืนบน test plate ขอให้ระมดัระวงัอยา่ได้สบัสนระหวา่งรองเท้าข้างซ้ายกบัข้าง

ขวา 
3. ให้กด pad ของเคร่ืองแฮ็กโกะ FG-460 ด้วย 3 นิว้อยา่งนิ่มนวล 
4. เท้าข้างซ้ายจะถกูวดัก่อนแล้วตามด้วยข้างขวา 

ข้อควรระวัง 
การวดัของเท้าข้างซ้ายจะเร่ิมจากกึ่งกลางของ pass range หรือต ่าลงมา 1 ขัน้จากกึ่งกลาง 
(ถ้าหากวา่ช่วงระยะจ านวน LED เป็นคู)่ 

ตัวอย่ำง) ถ้า pass range คือ 0.1MΩ  ≤ R ≤ 1000 MΩ  การวดัจะเร่ิมต้นจาก 10MΩ ≤ R ≤ MΩ 

ข้อควรระวัง 
การวดัของเท้าข้างขวาจะเร่ิมจากช่วงการใช้ส าหรับการวดัของเท้าซ้าย 
การท าแบบนีจ้ะลดเวลาการวดัลงเพราะถ้าหากวา่ไม่มีปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัรองเท้าการขยบัในช่วงจะมีน้อยสดุ 

5.   การประเมินผลลพัธ์จะถกูแสดงขึน้ 

ข้อควรระวัง 
ถ้าหากวา่ทา่นถอดมือออกจาก pad ก่อนท่ีการวดัจะเสร็จสมบูรณ์ บสัเซอร์จะดงัขึน้ 3 ครัง้ และการประเมินคา่ผลลพัธ์
จะไม่แสดงขึน้ ให้ท าการวดัอีกครัง้ 

6.   ภายหลงัจากการตรวจสอบการประเมินผลลพัธ์ ให้ทา่นถอนมือออกจาก pad และก้าวออกจาก test plate 

ข้อควรระวัง 
ถ้าหากทา่นขยบัเท้าขณะท่ียืนอยูบ่น test plate หรือนิว้มือบน pad มีการสมัผสัไม่เต็มท่ีอาจเป็นเหตใุห้การประเมินผล
ไม่ถกูต้อง ระหวา่งการวดัให้ยืนน่ิงอยูบ่น test plate และกด pad อยา่งมัน่คงด้วย 3 นิว้ 

* ถึงมาตรแม้นวา่แฮ็กโกะ FG-460 จะสามารถใช้งานได้โดยปราศจากการตอ่สายดินขึน้อยูก่บัสภาพของ ground 
   terminal ท่ีอยูท่างด้านซ้ายของแฮ็กโกะ FG-460 (อ้างอิงถึงบทท่ี “4. ช่ือชิน้สว่น” ส าหรับต าแหนง่ของ terminal) ท่ี  
   สามารถตอ่สายลงดิน 
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6. กำรใช้งำน 

  ถ้ำหำกค่ำที่วัดได้อยู่ต ่ำกว่ำขอบเขตทำงด้ำนต ่ำ 
      ตวัอยา่ง)   พืน้รองเท้าเกิดการสกึแล้ว 
    มีชิน้สว่นโลหะติดอยูใ่ต้พืน้รองเท้า 
 

  ถ้ำหำกค่ำที่วัดได้อยู่สูงกว่ำขอบเขตทำงด้ำนสูง 
      ตวัอยา่ง)   สวมถงุเท้าที่หนา 
    รองเท้าผิดปกติ, พืน้รองเท้าสกปรก เป็นต้น 

    เมื่อ PASS LED ติดสว่ำง 
มนัแสดงวา่ความต้านทานของรองเท้าป้องกนัไฟฟ้าสถิตและบุคคลท่ีสวมใสอ่ยูน่ัน้อยูใ่น set range  ช่วงระยะความ
ต้านทานของรองเท้า ณ เวลานัน้ถกูแสดงขึน้โดย LED lamps  ดงันัน้ แสดงถึงคณุสมบติัของรองเท้าป้องกนัไฟฟ้าสถิตคู่
นีว้า่สามารถถกูตรวจเช็คได้ 

    เมื่อ FAIL LED ติดสว่ำง 
มนัแสดงวา่ความต้านทานของรองเท้าป้องกนัไฟฟ้าสถิต และบุคคลท่ีสวมใสน่ัน้อยูน่อก set range  ให้ค้นหาสาเหตุ
และท าการแก้ไขรวมถึงการเปลีย่นรองเท้าป้องกนัไฟฟ้าสถิต เป็นต้น 

    กำรตัง้ที่หลำกหลำยด้วย DIP switches 
การตัง้ดงัเช่น ขอบเขตการประเมินผลทางด้านสงูและทางด้านต ่า  บสัเซอร์ประเมินผล เป็นต้น สามารถท าได้โดยการตัง้ 
DIP switches ท่ีอยูท่างด้านหลงัของตวัเคร่ืองแฮ็กโกะ FG-460 ให้ ON หรือ OFF 

ข้อควรระวัง 
ณ เวลาที่สง่ออกจากโรงงาน, สวิทซ์ทัง้หมดถกูตัง้ไว้
ท่ี OFF 
(Pass range คือ 0.1MΩ  ≤ R ≤ 100 MΩ) 
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6. กำรใช้งำน 

ข้อควรระวัง 
ต้องแนใ่จวา่ได้ตัง้สวิทซ์เคร่ืองไว้ท่ี OFF ก่อนการตัง้ DIP swtich 

ตำรำงกำรตัง้ DIP switch 

หัวข้อกำรตัง้ 
หมำยเลข DIP switch 

กำรประเมินผลกำรเป็น 
ตวัน ำ 

ขอบเขตกำรประเมินผล
ทำงด้ำนต ่ำ 

ขอบเขตกำรประเมินผล
ทำงด้ำนสูง 

บัสเซอร์ประเมินผล 

ประเมินผลทำงเอำท์พุท
ภำยนอก 

ฟังก์ชั่นไม่สำมำรถท ำงำน** 

* ถ้าหากวา่สวิทซ์ 1 และ 2 ทัง้คูถ่กูตัง้เป็น ON มนัเป็นไปไม่ได้ท่ีจะตัง้ขอบเขตการประเมินผลทางด้านสงู 
** ถ้าหากวา่สวิทซ์ 3 และ 4 ทัง้คูถ่กูตัง้เป็น ON หรือถ้าหากวา่สวิทซ์ 7 หรือ 8 ถกูตัง้เป็น ON เคร่ืองก็จะไม่สามารถใช้ 
    งานได้ 

  JIS T 8103 ก ำหนดค่ำมำตรฐำนที่แตกต่ำงส ำหรับรองเท้ำที่เป็นส่ือตัวน ำ รองเท้ำป้องกันไฟฟ้ำสถิตแบบ 
     วัตถุประสงค์ทั่วไป และรองเท้ำป้องกันไฟฟ้ำสถิตแบบพเิศษ กำรตัง้ pass range ก็ต้องสอดคล้องตำมแต่ 
     ละชนิดของรองเท้ำโดยสำมำรถตัง้ได้ด้วยกำรเปล่ียนกำรตัง้ DIP switch 



 - 9 - 

6. กำรใช้งำน 

    เก่ียวกับกำรประเมินผลทำงเอำว์พุทภำยนอก 
มีขัว้ตอ่ออกเอาว์พทุภายนอกอยูบ่นทางซ้ายของเคร่ืองแฮ็กโกะ FG-460 
การประเมินผลลพัธ์สามารถน าออกจากขัว้ตอ่นี ้

วงจรภายนอกเป็นดงัแสดงข้างลา่งนี ้ทา่นสามารถตัง้ DIP switch เพื่อสง่ผลออกภายนอกเม่ือการประเมินผลลพัธ์เป็น 
PASS หรือ FAIL 

แสดงภายด้านข้าง 
ของแฮ็กโกะ FG-460 

Output time : ON เป็นเวลา 1 วินาท ี
ภายหลงัการประเมินผล 

ขัว้ + 
ขัว้ - 

DIP switch 6 
OFF  :  สง่ผลออกภายนอกเม่ือประเมินผลเป็น PASS 
ON   :  สง่ผลออกภายนอกเม่ือประเมินผลเป็น FAIL 

  ใช้ขัว้ตอ่ 1 กบั 2 ส าหรับเช่ือมตอ่ภายนอก  
(อ้างอิงถึง บทท่ี “4. ชือ้ชิน้สว่น” เก่ียวกบัขัว้ที่ 3) 

กล่องส ำหรับต่อสำยกำรประเมินผลทำงเอำว์พุทภำยนอก (เงื่อนไขกำรใช้งำน) 

รุ่น 

ควำมยำวสำยไฟที่ปลอกสำย 

สำยไฟที่เหมำะสม 

ลวดเส้นเดี่ยว 

ลวดตเีกลียว 

ขัว้ต่อแบบ
แท่ง 

(ไม่มีปลอก) 

(มีปลอก) 
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6. กำรใช้งำน 

    เก่ียวกับกำรเช่ือมต่อกับกล่องส ำหรับต่อสำย 
     ตวัอยา่ง)  เม่ือเช่ือมตอ่ด้วยสายไฟโดยตรง 
     1.  ใช้สายไฟขนาดตามท่ีเหมาะสม 
     2.  ปลอกฉนวนออก 10 มม. จากปลายสายแล้วบิดเกลยีวปลายสาย 
          เข้าด้วยกนั 

ข้อควรระวัง 
ถ้าปลายสายไฟมีการเคลอืบบดักรีไว้ การเช่ือมตอ่ท่ีเหมาะสม
พอดีอาจเป็นไปไม่ได้ 

  ถ้าพบปัญหานอกเหนือจากท่ีกลา่วถึงดงัข้างบนหรือถ้าปัญหายงัคงปรากฏอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองถึงแม้ภายหลงัจาก 
      ด าเนินการแก้ไขแล้วก็ตาม ขอให้ทา่นติดตอ่ตวัแทนจากท่ีซึง่ทา่นได้ซือ้เคร่ืองมา 

7. แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

ค ำเตือน 
ให้ถอด AC adapter ออกก่อนการให้บริการ/ขัน้ตอนการบ ารุงรักษา ความผิดพลาดในทางปฏิบติัอาจเป็นผลให้ถกูไฟ
ดดู 

แก้ไข :  ท าการเช่ือมตอ่ 
ตรวจเช็ค :  AC adapter และ/หรือ connecting cable ไม่ได้เช่ือมตอ่ ?     เคร่ืองไม่ท ำงำน 

    เมื่อเปิดสวิทซ์เคร่ือง 

แก้ไข :  อ้างถึงตารางการตัง้ DIP switch และตัง้ DIP switch ON 
ตรวจเช็ค :  DIP switch ตัง้ถกูต้องหรือไม่ ?     Pass range LEDs 

    ไม่ติดสว่ำง 
   และ OFF 

แก้ไข :  วางนิว้มือของทา่นไว้บน pad จนกระทัง่ผลลพัธ์การประเมิน 
ตรวจเช็ค :  ได้ปลอ่ยมือท่ีกด pad รวดเร็วเกินไปหรือไม่ ?     บัสเซอร์ดงัขึน้ 3 ครัง้ และไม่ม ี

    ผลลัพธ์กำรประเมนิแสดงขึน้ 
   แสดงขึน้วา่ PASS หรือ FAIL 

     3.  ในกลอ่งส าหรับตอ่สายมีรูปลอ่ยปลายสายไฟ และรูเสยีบปลาย 
          สายไฟ (ดรููปด้านขวา) เสยีบเคร่ืองมือ เชน่ ไขควง เป็นต้น เข้าในรู 
          ปลอ่ยปลายไฟ (a) 
     4.  เสยีบปลายสายไฟที่ปลอกแล้วเข้าในรูเสียบปลายสายไฟ (b) 
   เม่ือท าการถอดสายไฟ ให้เสยีบเคร่ืองมือ เช่น ไขควง เป็นต้น เข้าใน 
           รูปลอ่ยปลายสายไฟแล้วดงึสายไฟออก 



 - 11 - 

8. รำยกำรชิน้ส่วน 


