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คูมือการใชงาน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานไดตัดสินใจซื้ออุปกรณแฮ็กโกะรุน FM-2024 Desoldering tool 

นี้  โปรดอานคูมือฉบับนี้กอนการใชงานอุปกรณรุน FM-2024 นี้  ใหเก็บรักษาคูมือฉบับนี้ไวในทีส่ะดวกตอ

การคนหาสําหรับการใชอางอิง 

Instruction Manual 

SOLDERING GUN 
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1. รายการชิ้นสวนในหนึ่งกลองและชื่อชิ้นสวน โปรดตรวจเช็คเพื่อใหแนใจวารายการทั้งหมดที่แจงไวดังขางลางนี้ 
ที่ไดแจงไวดังขางลางนี้บรรจุไวในบรรจุภัณฑ 

(ไมรวม Nozzle) 

(สําหรับรูปแบบปน) (สําหรับ heating element) 



Desoldering tool 

2.  รายละเอียดทางเทคนิค 
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Desolder control box 
การกนิกําลังไฟ 12 W 

เอาทพุท 24 V 

เครื่องดูดสูญญากาศ แบบ Ejector 

กําลงัดูดสูญญากาศ (สูงสุด) 93 kPa (700 mm Hg) 

อัตราการดูด 28 L / min. 

ความตางศักยปลายหัวแรงถึงดิน < 2 mV 

แรงดันอากาศท่ีใชงาน 490 k Pa (5.0 kgf/cm2) เมื่อใชงาน (ขณะกด trigger หรือ button) 

การใชแรงอัดอากาศ 1.62 c.f.m. (46 L / min.) 

ขนาดภายนอก (ไมรวมคอรด) 119(W) x 45(H) x 172(D) mm. 

น้ําหนัก 1.2 kg. 

การกนิกําลังไฟ 70 W (24 V) 

ชวงระยะอุณหภูม ิ 350 - 450°C (650 - 840°F) 

ความตางศักยปลายหัวแรงถึงดิน < 2 mV 

ความตานทานปลายหัวแรงถึงดิน < 2 Ω 

ความยาวไมรวมคอรด 180 mm. 

น้ําหนักไมรวมคอรดและทอ 65 g. 

ความยาวคอรด 1.2 m. 

หมายเหตุ : 
* อุณหภูมิที่วัดไดโดยการใชแฮ็กโกะ 192 เคร่ืองทดสอบหัวแรงบัดกรี 
* อุปกรณนี้ปองกันการคลายประจุจากไฟฟาสถิต 
* รายละเอียดทางเทคนิคและการออกแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมมีการแจงลวงหนา 



3.  คําเตือน  ขอควรระวัง  และหมายเหตุ 
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คําเตือน 

! 

คําเตือน  ขอควรระวัง  และหมายเหตุถกูจัดวางไว ณ จดุวิกฤตตางๆ ในคูมือฉบับนี ้ เพื่อช้ีใหผูปฏิบัติงานเอาใจใสถึง

เร่ืองที่มนีัยสําคัญ  โดยไดกาํหนดความหมายไวดังตอไปนี้  : 

คําเตือน :  ขอผิดพลาดที่สอดคลองกบั “คําเตือน” อาจเกิดผลลัพธถึงตายหรือไดรับบาดเจ็บรายแรง 

     ขอควรระวงั   :  ขอผิดพลาดที่สอดคลองกับ “ขอควรระวัง” อาจเกดิผลลัพธถึงผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ 

   หรือเกิดความเสียหายแกส่ิงที่เกี่ยวของดังสองตัวอยางทีใ่หไวขางลาง 

หมายเหตุ :  “หมายเหตุ” ชี้ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีความสําคัญเพื่อใหดําเนนิการตามที่ไดกําหนดไว 

ตัวอยาง :  “ตัวอยาง” คือส่ิงที่ใหไวเพื่อแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานเปนพิเศษ  จุดดําเนินการหรือกระบวนการ 

! 

ความผิดพลาดในการปฏบิัติงานอาจกอใหเกิดปญหาที่รายแรง 

ขอควรระวัง 

เมื่อเปดสวิทซเคร่ือง อุณหภูมิของ nozzle จะอยูระหวาง 350°C/650°F และ 450°C/840°F สืบเนื่องจากการจัดการที่

ผิดพลาดอาจนํามาซ่ึงการถูกไฟลวกหรือไฟไหม ตองแนใจวาไดดําเนนิการสอดคลองกับขอควรระวังลวงหนาดังตอไปนี้ 

• หามแตะตองชิ้นสวนที่เปนโลหะใกล nozzle ชิ้นสวนพลาสติกที่อยูใกลๆ หรือช้ินสวนโลหะของ iron holder 

• หามใชอุปกรณใกลสารไวไฟตางๆ 

• แจงบุคคลอ่ืนๆ ในพืน้ทีท่ํางานใหทราบวาเคร่ืองสามารถมีอุณหภูมิทีสู่งมากและควรพิจารณาถึงอันตรายทีม่ี

ศักยภาพ 

• ปดสวิทซเคร่ืองเมื่อหยุดพักและเมื่อส้ินสุดการใชงาน 

• กอนทาํการเปล่ียนช้ินสวนหรือการจัดเก็บเคร่ือง ใหปดสวิทซเคร่ืองและปลอยใหเคร่ืองเย็นลงจนถงึอุณหภูมิหอง 

เพื่อปองกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดกบัเครื่องและม่ันใจถึงสภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย ตองแนใจ 
วาไดดําเนินการสอดคลองกับขอควรระวังลวงหนาดังตอไปน้ี : 

ใชเฉพาะไสกรองอากาศ ปรับต้ังความดันต้ังแต 490 ถงึ 686 kPa (5.0 ถงึ 7.0 kgf/cm2) ขณะทําการปลอยอากาศไหล

ออกโดยการเหนี่ยว trigger 

• หามใชอุปกรณนอกเหนือจากงานการถอดบัดกรี 

• หามเคาะอุปกรณถอดบัดกรีนี้กับโตะทํางานเพื่อสลัดเศษลวดบัดกรีที่ติดอยู หรืออีกประการหนึ่งทาํใหหวัแรงบัดกรี

เกิดการกระเทอืนอยางรุนแรง 

• หามทําการดัดแปลงอุปกรณ 

• ใชเฉพาะอะไหลแทของแฮ็กโกะเทานั้น 

• อยาทาํใหอุปกรณเปยก หรือใชอุปกรณขณะที่มือเปยก 

• เมื่อทําการบัดกรี ตองแนใจวามีการระบายควันที่ดี 

• ขณะที่ทําการใชอุปกรณอยาทําส่ิงใดๆ ซึ่งทําใหรางกายเกิดบาดเจ็บหรือเคร่ืองเสียหาย 



4.  ชื่อชิ้นสวน (อางถึงแนวทางการบํารุงรักษาสําหรับชิ้นสวนตางๆ) 
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ติดสวางเม่ือเปด 
power switch 

ตอกับอุปกรณ FM-2024 
เขากับ receptacle นี้ 

Ceramic paper filter ถูกติดต้ังไว 
ภายใน 

External air inlet 

ตอเขากับเคร่ือง FM-202 



4.  ชื่อชิ้นสวน 
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อุปกรณ FM-2024 

เปล่ียนโดยการเปล่ียน cartridge 

filter pipe assembly  ถูกล็อค 
ไวจนกวาปุมนี้ถูกกด 

ถอด nozzle นี้ออกจากดาม 
โดยทําการกดที่ปุมนี้ 

Suction start switch 
(เม่ือใชดามจับแบบ grip ตรง) 

Suction start switch 
(เม่ือใชดามจับแบบปน) 

เพ่ือถอด gun handle ออก 
เล่ือนปุมขึ้นเพื่อปลดล็อค 



5.  การใชงาน 

- 6 - 

การประกอบ  การเชื่อมตอ  การใชงาน 
และการถอดบัดกรี 

   การประกอบ 
1. Iron holder 

2. การเชื่อมตอและการเปลี่ยน filter pipe 
    ดึง back holder (A)  จนกระทั่งมันล็อค   จากนั้นใส 
    filter  pipe  assembly   ดวยการใหดานเปดอยูทาง 
    ดาน nozzle  ตองแนใจวาผิวภายนอกของ filter pipe 
    assembly  เสมอกับ handle support   ถาหาก filter 
    pipe assembly เอียงอาจทําใหเกิดการร่ัวข้ึนได 

    เพื่อเปล่ียน  filter pipe assembly  ใหกดปุม  back 
    holder unlock (B) แลวดึง back holder เพื่อล็อคมัน 
    เปล่ียน filter pipe assembly จากนั้นล็อค filter pipe 
    assembly  เสร็จส้ินการเปล่ียน  filter pipe assembly 
    ในรูป  cartridge 

3. การติดต้ังและการเปลีย่น nozzle 
    ใส  grip  เขาไปจนสุดใน  nozzle cartridge  ดัง 
    .แสดงในภาพ  คร้ันเมื่อใส  nozzle cartridge  มันจะ 
    ถูกล็อคโดยอัตโนมัติ  เมื่อถอด  nozzle cartridge 
    ใหใส  nozzle remover  เขาในปกของ  nozzle 
    cartridge  และดึง 

การเปลี่ยน 

การติดต้ัง 

ผิวของ filter pipe as- 
sembly อาจจะรอนจัด 

Nozzle นี้อาจจะรอนจัดการติดต้ังหรือถอด 
nozzle cartridge ตองแนใจวาไดใช nozzle 
remover เพ่ือให grip หรือ cartridge หมด 
โอกาสท่ีจะแตกหัก 

ดัน 



5.  การใชงาน 
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กด  nozzle unlock button (A)  และถอด  nozzle 
cartridge 

        ขอควรระวัง 
nozzle อาจจะรอนจัด 

Nozzle remover อาจจะติดไวที่ปลายของ grip ดามตรง 
เมื่อไมใชงานเพื่อปองกนัมนัจากการวางผิดที่ 

   การเชื่อมตอ 

1. ตอ  plug  ที่มาจากอุปกรณ  FM-2024  เขากับ 

ไมมีการไวตอทิศทาง 
ในแนวด่ิง 

อุปกรณ FM-202 

    receptacle  บน  DCB  หลังจากนัน้ตอ  DCB  เขา 
    กับ  soldering station  ดังแสดงในรูป 

2. ดันอุปกรณ  FM-2024  เขาใน  iron holder 

3. เชื่อมตอ  hose  ที่มาจากอุปกรณ  FM-2024  เขา 
    กับ  filter case cover  บน  DCB 

เสียบเต็มที่จนกระทั่ง 
เสียง plug ดังคลิก 

เสียบ plug จนกระทั่งสุด 
และหลังจากนั้นดึงมันโดย 
ปราศจากการกด lock pin 
ถา plug ไมหลุดออกจาก 
receptacle แสดงวาเสียบ 
plug ไดถูกตอง 

เสียบไดสนิท 

5.  การใชงาน 
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รูปแบบการเชื่อมตอ 
รวม 

ทอ 
ใชทอขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 4 มม. (0.16 นิ้ว) 
ตํ่าสุด ใชความยาว 3 ม. (9.8 ฟุต) สูงสุด 

รอยตอ 
สวนที่เกลียว 
ขนาดภายนอก 
Ø6มม.(Ø0.24นิ้ว) 

ปรับแตง 
ความดันที่ 
490 kPa 
(5.0 kgf/cm2) 

กําจัดส่ิงแปลก 
ปลอม  ฝุน 
น้ํามันปนเปอน 
และนํ้า 

4. เชื่อมตอ DCB เขากับหองจายลม / compressor 
    ใหใชเฉพาะ filter air เพือ่กําจัดฝุน น้ํา และนํ้ามันอาจ 
    มีความเปนไปไดที่อาจปนมาจากการเปรอะเปอนของ 
    ระบบกลไก 

    ปรับแตงความดันเปน 490 kPa (5.0 kgf/cm2) ที ่
    regulator ขณะทําการกด button (หรือเหนี่ยว trigger) 
    บน handpiece เพื่อทําการเปดลม 

        ขอควรระวัง 
ถาทานพยายามที่จะปรับแตงความดันโดยปราศจากการ 
เปดลม หรือถาหากขนาดของทอไมเปนไปตามที่กาํหนด 
ไว ความสามารถของการดูดก็จะลดลง ตองแนใจวา 
Regulator แสดงคานอยกวา 882 kPa (9.0 kgf/cm2) 
เมื่อ trigger ปด  ถาต้ังความดันเทากับหรือสูงกวาคานี ้
อาจเกิดผลเสียหายข้ึนได 

5. ปดสวิทซเคร่ือง 
    ตองแนใจวาไดปด  power switch  กอนการเสียบ 
    AC plug 

    บกพรองปรากฏข้ึนเนื่องจากยงัไมมีการตอสาย 

    เปด  power switch  โดยปฏิบัติดังนี้ : 
    ลําดับแรก DCB ;   ลําดับที่สอง soldering station 
    เวนแตวาเปด DCB ลําดับแรกแลว ขอความแจงขอ 

    desoldering iron 

        ขอควรระวัง 
ตองแนใจวาไดใช  air filter  ส่ิงแปลกปลอมในระบบทอ 
หรือระบบจายลมสามารถทาํใหการทํางานของ solenoid 
valve เกิดความผิดพลาด 

        ขอควรระวัง 
ตองแนใจวาไดตอสายดินใหกับอุปกรณ เพราะมันถูก 
ออกแบบใหเปนระบบปลอดภัยจากการคลายประจ ุ
ไฟฟาสถิต 



5.  การใชงาน 
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5.  การใชงาน 

   การใช  desoldering iron  ในรูปแบบ  gun 

    เพื่อใช  desoldering iron  ในรูปแบบ  gun  ใหติด 
    handle  เขากับ  grip  ดามตรง 

   การใช  desoldering iron  ในรูปแบบ  pen 

    ใหถอด  handle  ออก  ใหเล่ือนปุมที่อยูทางดานหลัง 
    ของ  handle  ลงขางลางเพื่อปลดล็อคมัน  จากนั้น 
    เล่ือน  handle  ตรงไปทางดานหลังของ  FM-2024 

วางชิ้นสวนและเล่ือน handle ตรงไป 
ทางหนา handle 
Handle จะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ 
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   การใชงาน 
1. เมื่อใชอุปกรณ FM-2024 กับเครื่อง FM-202 ให 
    เปด power switch “ON” จอจะแสดง nozzle ID 
 

    Nozzles รุนมาตรฐานทัง้หมดของอุปกรณ FM-2024 
    ใช ID           เดียวกนั  ใหใช nozzle มาตรฐานตามที ่
    ระบุ 

2. ต้ังอุณหภมูิ 

    ใหอางถงึคูมือการใชงานของ  soldering station  ที ่
    กําลังใชอยู 

3. อุณหภูมิเครื่องสูงถึงอุณหภูมิที่ต้ัง 

    ภายหลังจากที่อุณหภูมิของอุปกรณ FM-2024 สูงถึง 
    อุณหภูมิทีต้ั่ง  มนัจะมีเวลาหนวงอยู 15 วินาทีกอนที ่
    สัญญาณเสียงเตือน “ready” จะดังข้ึน  เวลานีถู้กใช 
    เพื่อใหแนใจถึงความมีประสิทธิภาพของการดูดยิง่ข้ึน 
    สําหรับเคร่ือง FM-202  การกด push button  (หรือ 
    การเหนีย่ว trigger) กอนที่สัญญาณเสียงเตือนจะทาํ 
    ใหอุณหภูมิที่แสดงอยูเร่ิมกระพริบ  เคร่ือง FM-202 
    ควรถูกใชภายหลังจากสัญญาณเสียงเตือนไดดังข้ึน 

   การถอดบัดกรี 
   ทําความสะอาด nozzle tip 
    ตองแนใจวาสวนปลาย  nozzle ถูกเคลือบดวยลวด 
    บัดกรีที่ใหมสดและสะอาด 

        ขอควรระวัง 
ในกรณีของ nozzle ที่มีรูปรางยาว อุณหภูมิของ nozzle 
จะตํ่ากวาอันปกติ เพื่อที่จะต้ังอุณหภูมิใหแมนยํามากๆ 
ใหปอนหมายเลข ID ของ nozzle คือ 

        ขอควรระวัง 
ถาหากปอน ID ที่แตกตาง ใหเปล่ียนเปน            อางถึง 
คูมือการใชงานเคร่ือง FM-202 สําหรับการใชงานในการ 
เปล่ียน nozzle ID 

        ขอควรระวัง 
ถาหากอุณหภูมิของ nozzle เปน 250°C/482°F หรือสูง 
กวานั้น เมื่อเปด power switch ON, ชวงเวลาหนวงจะ 
ถูกขามไป 

    แลว 



5.  การใชงาน 
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5.  การใชงาน 

ถาหาก nozzle tip ถูกเคลือบดวยแผนฟลมอ็อกไซดหรือ 
ส่ิงคลายคลึง  ความสามารถในนําความรอนของมนัจะ 
เส่ือมลง  ในทางตรงขาม ถาหากปลาย  nozzle  ถูกชุบ 
ดวยลวดบัดกรีที่สะอาดจํานวนเล็กนอยความสามารถใน 
การนําความรอนของมันก็จะเพิ่มข้ึน 

1. หลอมเหลวเนื้อบัดกรี 
    วางตําแหนงของ nozzle เหนือจุดบัดกรีที่จะถอดบัดกรี 
    ดังแสดงในรูป พรอมกับหลอมเหลวจุดบัดกรีนั้น 

      ขอควรระวัง 
อยาจ้ีสัมผัสบอรดที่บัดกรีดวย nozzle 

    ตองแนใจวาจุดบัดกรีไดหลอมเหลวแลว 

      ขอควรระวัง 
ตองแนใจวาจุดบัดกรีไดหลอมเหลวหมดแลว  ให 
สังเกตุภายในรูและดานหลังของ P.W.B. ถาหากพบ 
ความยุงยากในการปฏิบัติ  ใหพยายามขยับขา 
อุปกรณชาๆ ดวย nozzle  ถาหากขาอุปกรณขยับ 
แสดงวาจุดบัดกรีไดหลอมเหลวแลว อยาขยับขา 
อุปกรณโดยใชแรง ถาหากมันขยับไดยากแสดงวา 
จุดบัดกรียังหลอมเหลวไดไมเต็มที ่

2. การถอดบดักรี 
    ภายหลังจากที่แนใจวาจุดบัดกรีไดหลอมเหลวอยาง 
    สมบูรณแลว ทาํการถอดบัดกรีโดยการกด button 

      ขอควรระวัง 
อยาปลอยใหมีเศษบัดกรีหลงเหลืออยูภายในรูของ 

    (หรือทาํการเหนี่ยว trigger) 

P.W.B. 

3. ปญหาระหวางการถอดบัดกรี 
    ถาหากมีเศษบัดกรีหลงเหลืออยู ใหบัดกรีอุปกรณลง 
    ไปใหมและทําการถอดบดักรีซ้ําอีก 

ขยับขาอุปกรณชาๆ 
ดวย nozzle 

ถอดบัดกรีโดยการขยับขาอุปกรณ 
เดินหนาและถอยหลังชาๆ ดวยสวน 
ปลายของ nozzle 
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1. รายการชิ้นส่วนในหนึ่งกล่องและชื่อชิ้นส่วน
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SOLDERING GUN
Instruction Manual
	ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์แฮ็กโกะรุ่น FM-2024 Desoldering tool
นี้  โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ก่อนการใช้งานอุปกรณ์รุ่น FM-2024 นี้  ให้เก็บรักษาคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่สะดวกต่อการค้นหาสำหรับการใช้อ้างอิง
คู่มือการใช้งาน
โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมดที่แจ้งไว้ดังข้างล่างนี้
ที่ได้แจ้งไว้ดังข้างล่างนี้บรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์
(ไม่รวม Nozzle)
(สำหรับรูปแบบปืน)
(สำหรับ heating element)
2.  รายละเอียดทางเทคนิค
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Desolder control box
การกินกำลังไฟ
12 W
เอ้าท์พุท
24 V
เครื่องดูดสูญญากาศ
แบบ Ejector
กำลังดูดสูญญากาศ (สูงสุด)
93 kPa (700 mm Hg)
อัตราการดูด
28 L / min.
ความต่างศักย์ปลายหัวแร้งถึงดิน
< 2 mV
แรงดันอากาศที่ใช้งาน
490 k Pa (5.0 kgf/cm2) เมื่อใช้งาน (ขณะกด trigger หรือ button)
การใช้แรงอัดอากาศ
1.62 c.f.m. (46 L / min.)
ขนาดภายนอก (ไม่รวมคอร์ด)
119(W) x 45(H) x 172(D) mm.
น้ำหนัก
1.2 kg.
การกินกำลังไฟ
70 W (24 V)
ช่วงระยะอุณหภูมิ
350 - 450°C (650 - 840°F)
ความต่างศักย์ปลายหัวแร้งถึงดิน
< 2 mV
ความต้านทานปลายหัวแร้งถึงดิน
< 2 Ω
ความยาวไม่รวมคอร์ด
180 mm.
น้ำหนักไม่รวมคอร์ดและท่อ
65 g.
ความยาวคอร์ด
1.2 m.
Desoldering tool
หมายเหตุ :
* อุณหภูมิที่วัดได้โดยการใช้แฮ็กโกะ 192 เครื่องทดสอบหัวแร้งบัดกรี
* อุปกรณ์นี้ป้องกันการคลายประจุจากไฟฟ้าสถิต
* รายละเอียดทางเทคนิคและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
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3.  คำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมายเหตุ
คำเตือน
!
คำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมายเหตุถูกจัดวางไว้ ณ จุดวิกฤตต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้  เพื่อชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเอาใจใส่ถึงเรื่องที่มีนัยสำคัญ  โดยได้กำหนดความหมายไว้ดังต่อไปนี้  :
คำเตือน	:  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “คำเตือน” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
     ข้อควรระวัง   :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ข้อควรระวัง” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ
			หรือเกิดความเสียหายแก่สิ่งที่เกี่ยวข้องดังสองตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างล่าง
หมายเหตุ	:  “หมายเหตุ” ชี้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีความสำคัญเพื่อให้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้
ตัวอย่าง	:  “ตัวอย่าง” คือสิ่งที่ให้ไว้เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ  จุดดำเนินการหรือกระบวนการ
!
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรง
เมื่อเปิดสวิทซ์เครื่อง อุณหภูมิของ nozzle จะอยู่ระหว่าง 350°C/650°F และ 450°C/840°F สืบเนื่องจากการจัดการที่ผิดพลาดอาจนำมาซึ่งการถูกไฟลวกหรือไฟไหม้ ต้องแน่ใจว่าได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อควรระวังล่วงหน้าดังต่อไปนี้
ห้ามแตะต้องชิ้นส่วนที่เป็นโลหะใกล้ nozzle ชิ้นส่วนพลาสติกที่อยู่ใกล้ๆ หรือชิ้นส่วนโลหะของ iron holder
ห้ามใช้อุปกรณ์ใกล้สารไวไฟต่างๆ
แจ้งบุคคลอื่นๆ ในพื้นที่ทำงานให้ทราบว่าเครื่องสามารถมีอุณหภูมิที่สูงมากและควรพิจารณาถึงอันตรายที่มีศักยภาพ
ปิดสวิทซ์เครื่องเมื่อหยุดพักและเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน
ก่อนทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือการจัดเก็บเครื่อง ให้ปิดสวิทซ์เครื่องและปล่อยให้เครื่องเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง
ข้อควรระวัง
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องและมั่นใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ต้องแน่ใจ
ว่าได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อควรระวังล่วงหน้าดังต่อไปนี้ :
ใช้เฉพาะไส้กรองอากาศ ปรับตั้งความดันตั้งแต่ 490 ถึง 686 kPa (5.0 ถึง 7.0 kgf/cm2) ขณะทำการปล่อยอากาศไหลออกโดยการเหนี่ยว trigger
ห้ามใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากงานการถอดบัดกรี
ห้ามเคาะอุปกรณ์ถอดบัดกรีนี้กับโต๊ะทำงานเพื่อสลัดเศษลวดบัดกรีที่ติดอยู่ หรืออีกประการหนึ่งทำให้หัวแร้งบัดกรีเกิดการกระเทือนอย่างรุนแรง
ห้ามทำการดัดแปลงอุปกรณ์
ใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของแฮ็กโกะเท่านั้น
อย่าทำให้อุปกรณ์เปียก หรือใช้อุปกรณ์ขณะที่มือเปียก
เมื่อทำการบัดกรี ต้องแน่ใจว่ามีการระบายควันที่ดี
ขณะที่ทำการใช้อุปกรณ์อย่าทำสิ่งใดๆ ซึ่งทำให้ร่างกายเกิดบาดเจ็บหรือเครื่องเสียหาย
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4.  ชื่อชิ้นส่วน (อ้างถึงแนวทางการบำรุงรักษาสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ)
ติดสว่างเมื่อเปิด
power switch
เข้ากับ receptacle นี้
ต่อกับอุปกรณ์ FM-2024
ภายใน
Ceramic paper filter ถูกติดตั้งไว้
External air inlet
ต่อเข้ากับเครื่อง FM-202
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4.  ชื่อชิ้นส่วน
อุปกรณ์ FM-2024
เปลี่ยนโดยการเปลี่ยน cartridge
filter pipe assembly  ถูกล็อค
ไว้จนกว่าปุ่มนี้ถูกกด
ถอด nozzle นี้ออกจากด้าม
โดยทำการกดที่ปุ่มนี้
Suction start switch
(เมื่อใช้ด้ามจับแบบ grip ตรง)
(เมื่อใช้ด้ามจับแบบปืน)
Suction start switch
เลื่อนปุ่มขึ้นเพื่อปลดล็อค
เพื่อถอด gun handle ออก
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5.  การใช้งาน
การประกอบ  การเชื่อมต่อ  การใช้งาน
และการถอดบัดกรี
   การประกอบ
1. Iron holder
2. การเชื่อมต่อและการเปลี่ยน filter pipe
    ดึง back holder (A)  จนกระทั่งมันล็อค   จากนั้นใส่
    filter  pipe  assembly   ด้วยการให้ด้านเปิดอยู่ทาง
    ด้าน nozzle  ต้องแน่ใจว่าผิวภายนอกของ filter pipe
    assembly  เสมอกับ handle support   ถ้าหาก filter
    pipe assembly เอียงอาจทำให้เกิดการรั่วขึ้นได้
    ในรูป  cartridge
    assembly  เสร็จสิ้นการเปลี่ยน  filter pipe assembly
    เปลี่ยน filter pipe assembly จากนั้นล็อค filter pipe
    holder unlock (B) แล้วดึง back holder เพื่อล็อคมัน
    เพื่อเปลี่ยน  filter pipe assembly  ให้กดปุ่ม  back
    cartridge  และดึง
    ให้ใส่  nozzle remover  เข้าในปีกของ  nozzle
    ถูกล็อคโดยอัตโนมัติ  เมื่อถอด  nozzle cartridge
    .แสดงในภาพ  ครั้นเมื่อใส่  nozzle cartridge  มันจะ
    ใส่  grip  เข้าไปจนสุดใน  nozzle cartridge  ดัง
3. การติดตั้งและการเปลี่ยน nozzle
การเปลี่ยน
การติดตั้ง
ผิวของ filter pipe as-
sembly อาจจะร้อนจัด
Nozzle นี้อาจจะร้อนจัดการติดตั้งหรือถอด
nozzle cartridge ต้องแน่ใจว่าได้ใช้ nozzle
remover เพื่อให้ grip หรือ cartridge หมด
โอกาสที่จะแตกหัก
ดัน
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5.  การใช้งาน
cartridge
กด  nozzle unlock button (A)  และถอด  nozzle
nozzle อาจจะร้อนจัด
        ข้อควรระวัง
เมื่อไม่ใช้งานเพื่อป้องกันมันจากการวางผิดที่
Nozzle remover อาจจะติดไว้ที่ปลายของ grip ด้ามตรง
1. ต่อ  plug  ที่มาจากอุปกรณ์  FM-2024  เข้ากับ
   การเชื่อมต่อ
ในแนวดิ่ง
ไม่มีการไวต่อทิศทาง
อุปกรณ์ FM-202
    receptacle  บน  DCB  หลังจากนั้นต่อ  DCB  เข้า
    กับ  soldering station  ดังแสดงในรูป
2. ดันอุปกรณ์  FM-2024  เข้าใน  iron holder
    กับ  filter case cover  บน  DCB
3. เชื่อมต่อ  hose  ที่มาจากอุปกรณ์  FM-2024  เข้า
เสียง plug ดังคลิก
เสียบเต็มที่จนกระทั่ง
และหลังจากนั้นดึงมันโดย
เสียบ plug จนกระทั่งสุด
ถ้า plug ไม่หลุดออกจาก
ปราศจากการกด lock pin
plug ได้ถูกต้อง
receptacle แสดงว่าเสียบ
เสียบได้สนิท
5.  การใช้งาน
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รวม
รูปแบบการเชื่อมต่อ
ใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4 มม. (0.16 นิ้ว)
ท่อ
ต่ำสุด ใช้ความยาว 3 ม. (9.8 ฟุต) สูงสุด
รอยต่อ
ส่วนที่เกลียว
ขนาดภายนอก
Ø6มม.(Ø0.24นิ้ว)
490 kPa
ความดันที่
ปรับแต่ง
(5.0 kgf/cm2)
น้ำมันปนเปื้อน
ปลอม  ฝุ่น
กำจัดสิ่งแปลก
และน้ำ
    มีความเป็นไปได้ที่อาจปนมาจากการเปรอะเปื้อนของ
    ให้ใช้เฉพาะ filter air เพื่อกำจัดฝุ่น น้ำ และน้ำมันอาจ
4. เชื่อมต่อ DCB เข้ากับห้องจ่ายลม / compressor
    regulator ขณะทำการกด button (หรือเหนี่ยว trigger)
    ปรับแต่งความดันเป็น 490 kPa (5.0 kgf/cm2) ที่
    ระบบกลไก
    บน handpiece เพื่อทำการเปิดลม
ถ้าท่านพยายามที่จะปรับแต่งความดันโดยปราศจากการ
        ข้อควรระวัง
เปิดลม หรือถ้าหากขนาดของท่อไม่เป็นไปตามที่กำหนด
ไว้ ความสามารถของการดูดก็จะลดลง ต้องแน่ใจว่า
Regulator แสดงค่าน้อยกว่า 882 kPa (9.0 kgf/cm2)
อาจเกิดผลเสียหายขึ้นได้
เมื่อ trigger ปิด  ถ้าตั้งความดันเท่ากับหรือสูงกว่าค่านี้
    เว้นแต่ว่าเปิด DCB ลำดับแรกแล้ว ข้อความแจ้งข้อ
    ลำดับแรก DCB ;   ลำดับที่สอง soldering station
    เปิด  power switch  โดยปฏิบัติดังนี้ :
    บกพร่องปรากฏขึ้นเนื่องจากยังไม่มีการต่อสาย
    AC plug
    ต้องแน่ใจว่าได้ปิด  power switch  ก่อนการเสียบ
5. ปิดสวิทซ์เครื่อง
    desoldering iron
valve เกิดความผิดพลาด
หรือระบบจ่ายลมสามารถทำให้การทำงานของ solenoid
ต้องแน่ใจว่าได้ใช้  air filter  สิ่งแปลกปลอมในระบบท่อ
        ข้อควรระวัง
ออกแบบให้เป็นระบบปลอดภัยจากการคลายประจุ
ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินให้กับอุปกรณ์ เพราะมันถูก
        ข้อควรระวัง
5.  การใช้งาน
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5.  การใช้งาน
    เพื่อใช้  desoldering iron  ในรูปแบบ  gun  ให้ติด
   การใช้  desoldering iron  ในรูปแบบ  gun
    handle  เข้ากับ  grip  ด้ามตรง
    ของ  handle  ลงข้างล่างเพื่อปลดล็อคมัน  จากนั้น
    ให้ถอด  handle  ออก  ให้เลื่อนปุ่มที่อยู่ทางด้านหลัง
   การใช้  desoldering iron  ในรูปแบบ  pen
    เลื่อน  handle  ตรงไปทางด้านหลังของ  FM-2024
ทางหน้า handle
วางชิ้นส่วนและเลื่อน handle ตรงไป
Handle จะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ
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1. เมื่อใช้อุปกรณ์ FM-2024 กับเครื่อง FM-202 ให้
   การใช้งาน
    เปิด power switch “ON” จอจะแสดง nozzle ID

    ระบุ
    ใช้ ID           เดียวกัน  ให้ใช้ nozzle มาตรฐานตามที่
    Nozzles รุ่นมาตรฐานทั้งหมดของอุปกรณ์ FM-2024
2. ตั้งอุณหภูมิ
    กำลังใช้อยู่
    ให้อ้างถึงคู่มือการใช้งานของ  soldering station  ที่
    อุณหภูมิที่ตั้ง  มันจะมีเวลาหน่วงอยู่ 15 วินาทีก่อนที่
    ภายหลังจากที่อุณหภูมิของอุปกรณ์ FM-2024 สูงถึง
3. อุณหภูมิเครื่องสูงถึงอุณหภูมิที่ตั้ง
    เพื่อให้แน่ใจถึงความมีประสิทธิภาพของการดูดยิ่งขึ้น
    สัญญาณเสียงเตือน “ready” จะดังขึ้น  เวลานี้ถูกใช้
    ควรถูกใช้ภายหลังจากสัญญาณเสียงเตือนได้ดังขึ้น
    ให้อุณหภูมิที่แสดงอยู่เริ่มกระพริบ  เครื่อง FM-202
    การเหนี่ยว trigger) ก่อนที่สัญญาณเสียงเตือนจะทำ
    สำหรับเครื่อง FM-202  การกด push button  (หรือ
   ทำความสะอาด nozzle tip
   การถอดบัดกรี
    บัดกรีที่ใหม่สดและสะอาด
    ต้องแน่ใจว่าส่วนปลาย  nozzle ถูกเคลือบด้วยลวด
ให้ป้อนหมายเลข ID ของ nozzle คือ
จะต่ำกว่าอันปกติ เพื่อที่จะตั้งอุณหภูมิให้แม่นยำมากๆ
ในกรณีของ nozzle ที่มีรูปร่างยาว อุณหภูมิของ nozzle
        ข้อควรระวัง
เปลี่ยน nozzle ID
คู่มือการใช้งานเครื่อง FM-202 สำหรับการใช้งานในการ
ถ้าหากป้อน ID ที่แตกต่าง ให้เปลี่ยนเป็น            อ้างถึง
        ข้อควรระวัง
ถูกข้ามไป
กว่านั้น เมื่อเปิด power switch ON, ช่วงเวลาหน่วงจะ
ถ้าหากอุณหภูมิของ nozzle เป็น 250°C/482°F หรือสูง
        ข้อควรระวัง
5.  การใช้งาน
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5.  การใช้งาน
เสื่อมลง  ในทางตรงข้าม ถ้าหากปลาย  nozzle  ถูกชุบ
สิ่งคล้ายคลึง  ความสามารถในนำความร้อนของมันจะ
ถ้าหาก nozzle tip ถูกเคลือบด้วยแผ่นฟิลม์อ็อกไซด์หรือ
การนำความร้อนของมันก็จะเพิ่มขึ้น
ด้วยลวดบัดกรีที่สะอาดจำนวนเล็กน้อยความสามารถใน
    ดังแสดงในรูป พร้อมกับหลอมเหลวจุดบัดกรีนั้น
    วางตำแหน่งของ nozzle เหนือจุดบัดกรีที่จะถอดบัดกรี
1. หลอมเหลวเนื้อบัดกรี
อย่าจี้สัมผัสบอร์ดที่บัดกรีด้วย nozzle
      ข้อควรระวัง
    ต้องแน่ใจว่าจุดบัดกรีได้หลอมเหลวแล้ว
ต้องแน่ใจว่าจุดบัดกรีได้หลอมเหลวหมดแล้ว  ให้
      ข้อควรระวัง
สังเกตุภายในรูและด้านหลังของ P.W.B. ถ้าหากพบ
ความยุ่งยากในการปฏิบัติ  ให้พยายามขยับขา
อุปกรณ์ช้าๆ ด้วย nozzle  ถ้าหากขาอุปกรณ์ขยับ
แสดงว่าจุดบัดกรีได้หลอมเหลวแล้ว อย่าขยับขา
อุปกรณ์โดยใช้แรง ถ้าหากมันขยับได้ยากแสดงว่า
จุดบัดกรียังหลอมเหลวได้ไม่เต็มที่
อย่าปล่อยให้มีเศษบัดกรีหลงเหลืออยู่ภายในรูของ
      ข้อควรระวัง
    สมบูรณ์แล้ว ทำการถอดบัดกรีโดยการกด button
    ภายหลังจากที่แน่ใจว่าจุดบัดกรีได้หลอมเหลวอย่าง
2. การถอดบัดกรี
    (หรือทำการเหนี่ยว trigger)
P.W.B.
    ไปใหม่และทำการถอดบัดกรีซ้ำอีก
    ถ้าหากมีเศษบัดกรีหลงเหลืออยู่ ให้บัดกรีอุปกรณ์ลง
3. ปัญหาระหว่างการถอดบัดกรี
ขยับขาอุปกรณ์ช้าๆ
ด้วย nozzle
เดินหน้าและถอยหลังช้าๆ ด้วยส่วน
ถอดบัดกรีโดยการขยับขาอุปกรณ์
ปลายของ nozzle
ไฟฟ้าสถิต
    แล้ว



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


