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คูมือการใชงาน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานไดตัดสินใจซื้อหัวแรงบัดกรีรุน FM-2026 นี้  หัวแรงบัดกรีรุน  FM-2026 นี้ถูกออกแบบให

สามารถนํากาซท่ีรอนไปยังบริเวณท่ีบัดกรี  วิธีนี้ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบัดกรีเม่ือกาซเตรียมพื้นที่งานใหอุนขึ้น 

 เม่ือกาซที่รอนคือไนโตรเจน (N2) ประสิทธิภาพของการบัดกรีไดถูกปรับปรุงย่ิงขึ้นเม่ือกาซไนโตรเจนไดลดปริมาณของออกซิเจน

ในบรรยากาศรอบขางลง  โปรดอานคูมือฉบับนี้กอนการใชงาน  FM-2026 นี้  ใหเก็บคูมือนี้ในที่สะดวกสําหรับการใชอางอิง 

Instruction Manual 

ขอควรระวัง  เมื่อทานใช  FM-2026 สําหรับคร้ังแรก  ขอแจงใหทราบวาการปรับแตงเปนส่ิงที่ตองทํากอนเร่ิมการใชงาน  อานคูมือ

สําหรับเครื่องท่ีใชตอเขากับหัวแรงบัดกรี รุน FM-2026 นี้ 

1.  รายการชิ้นสวนรวมในหนึ่งกลอง 

2.  รายละเอียดทางเทคนิค 3.  เครื่องที่สามารถเขากันได 

ชื่อ FM-2026 

การกินกําลังไฟ 24 โวลท  70 วัตต 

ความตานทานปลายหัวแรงถึงดิน นอยกวา 2 โอหม 

ความตางศักยปลายหัวแรงถึงดิน นอยกวา 2 มิลลิโวลท 

ความยาวคอรด 1.2 ม. (4 ฟุต) 

ความยาว (ไมรวมคอรด) 205 มม. (8.1 นิ้ว) 

พรอมปลายหัวแรง T13-D24 

ความกวาง (ไมรวมคอรด) 45 ก. (0.1 ปอนด) พรอมสวน ประกอบ 

nozzle C และ T13-D24 

ใช  FM-2026  กับเคร่ืองรุน  FM-202  หรือแฮ็กโกะ

เคร่ืองรุน  FX-952 

* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา 



4.  คําเตือน และขอควรระวัง 
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ขอควรระวัง 
เม่ือเปดสวิทซเคร่ือง อุณหภูมิของปลายหัวแรงจะอยูระหวาง 200 กับ 400°C  

เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดบาดเจ็บหรือความเสียหายกับบุคลากรและส่ิงของในบริเวณท่ีทํางานขอใหปฏิบัติดังตอไปน้ี : 

• อยาสัมผัสปลายหัวแรงหรือสวนท่ีเปนโลหะใกลปลายหัวแรง 

• อยายอมใหปลายหัวแรงอยูใกลหรือสัมผัสกับสารติดไฟ 

• แจงใหบุคลากรอ่ืนๆ ในบริวณพื้นที่ทํางานทราบวาเคร่ืองน้ันรอนและไมควรสัมผัสถูก 

• ใหปดสวิตซเคร่ืองเม่ือไมใชงานหรือปลอยทิ้งเม่ือไมสนใจ 

• ใหปดสวิตซเคร่ืองและใหเวลาท่ีพอเพียงสําหรับการเย็นตัวลงเม่ือเคร่ืองไมถูกใชงาน 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและความเสียหาย  ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามดังตอ ไปน้ิ  : 

• อยาใช  FM-2026  สําหรับงานอ่ืนๆ  นอกเหนือจากการบัดกรี 

• อยาทําให  FM-2026  นี้เปยก หรือใชงานขณะท่ีมือยังเปยก 

• อยาทําการดัดแปลง  FM-2026 

• ใชเฉพาะอะไหลแทของแฮ็กโกะเทานั้น 

• อยาไดต้ังอุณหภูมิสูงเกิน  400°C / 752°F 

• อยาเคาะหัวแรงบัดกรีกับวัตถุที่แข็งเพื่อกําจัดเศษตะก่ัว  วิธีนี้จะทําใหเกิดความเสียหายได 

• ทําการถอดสายไฟเคร่ือง หรือสายคอรดปลายหัวแรงโดยการจับที่ปล๊ักไมใชที่สายไฟ 

• ตองแนใจวาบริเวณที่ทํางานมีการระบายอากาศที่ดี  การบัดกรีทําใหเกิดควัน 

! 

คําเตือน และขอควรถูกจัดวางไว ณ จุดวิกฤตตางๆ ในคูมือฉบับนี้  เพือ่ช้ีใหผูปฏิบัติงานเอาใจใสถงึเร่ืองทีม่ีนัยสาํคัญ  

โดยไดกําหนดความหมายไวดังตอไปนี้  : 

คําเตือน :  ขอผิดพลาดที่สอดคลองกบั “คําเตือน” อาจเกิดผลลัพธถึงตายหรือไดรับบาดเจ็บรายแรง 

     ขอควรระวงั   :  ขอผิดพลาดที่สอดคลองกับ “ขอควรระวัง” อาจเกดิผลลัพธกับพนักงานถึงไดรับบาดเจ็บ 

   หรือเกิดความเสียหายแกส่ิงที่เกี่ยวของ 
 
ตองแนใจวาไดดําเนินการดังตอไปน้ี  เพื่อความปลอดภัย 

! 



5.  การใชงาน 
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1. Iron holder 
หากรูปรางของ  retaining clip  ของ  iron holder  เปนดังในรูป 

A  แสดงวาหัวแรงบัดกรีนั้นไมเขากับ  FM-2026  โปรดเปล่ียนมา

ใช  retaining clip  ที่จัดเตรียมมาพรอมกับ  FM-2026  ดังแสดง

ไวในรูป B 

ถอด retaining clip 

           ขอควรระวัง 
ใหปดกาซท่ีจายเมื่อ  FM-2026  ถกูปลอยท้ิงไวเปนเวลาท่ียาวนาน 

2. Tip 
ทําการเลือกและติดต้ัง  nozzle assembly  ที่เหมาะสม (โปรดดู

ตารางเทียบอางอิงในบทที่ 9 : รายการช้ินสวนสําหรับ  Tip  ใส 

Tip  เขาใน  connector  จนกระท่ังชนตัวกันหยุด 

3. การตอ 

1.  ตอสายไฟเคร่ืองเขากับเตารับที่อยูทางดานหลังตัวเคร่ือง  ตอ   

     Connection cord เขากับเตารับที่อยูทางดานหนาของเคร่ือง 

2.  วางหัวแรงบัดกรีรุน  FM-2026  บน  Iron holder 

3.  เสียบปล๊ักของ  power cord  เขากับกระจุบสายดินที่ผนัง 

4.  เสียบทอของแฮ็กโกะ FM-2026 เขากับขั้วที่มีเคร่ืองหมาย “OUT   

     ของแฮ็กโกะ  FX-791” 

     “นอกจากการใชกับแฮ็กโกะ FX-791  แฮ็กโกะ 955  หรือแฮ็กโกะ  

     955B  ก็สามารถนํามาใชไดเชนกัน 

4.  การต้ังอุณหภูม ิ
• หากใชโดยการตอกับเคร่ืองรุน FM-202 ใหใสปลายดาน Tip 

ID  เขาใน process gate จนกระทั่ง buzzer ดังหนึ่งคร้ัง 

1.  ตอแฮ็กโกะ FM-2026 เขากับตัวเคร่ือง ต้ังอุณหภูมิที่ตองการ 

     และการควบคุมความรอนไดเร่ิมตนขึ้น 

     (โปรดศึกษาคูมือการใชงานเครื่องแฮ็กโกะ FX-952) 

2.  เปดกาซ  N2  และปรับอัตราการไหลใหเหมาะสม อัตราการ 

     ไหลที่แนะนํา : 0.5 ลิตร/นาที  ~1.5 ลิตร/นาที 

3.  วัดอุณหภมิูปลายหัวแรงเม่ืออุณหภูมิคงท่ี  ปอนคา offset  

     เพ่ือที่มันจะเปนอุณหภูมิที่วัดได (โปรดศึกษาคูมือการใชงาน  

     แฮ็กโกะ H952) 

           ขอควรระวัง 
อุณหภูมิปลายหัวแรงอาจจะขึ้นไมถึงคาท่ีต้ังไวหากอัตราการไหลของกาซ

เกินขอบเขตที่กําหนด 

           ขอควรระวัง 
เม่ือทานตอหรือถอดสายไฟเคร่ืองท่ีตอกับตูเมนหรือเตารับ  ขอใหปสวิตซ

ที่เคร่ืองกอนเสมอเพ่ือกันความเสียท่ีอาจเกิดขึ้นกับตัวเคร่ืองไดทั้งหมด 

ใส retaining clip 

หมายเหตุ : 
ตองแนใจวา sleeve cover มีทิศ 
ทางหันถูกตองดังแสดงในรูป  

เสียบปลั๊กเขาในเตารับจน 
กระทั่งมันแนน เตารับ 

เพื่อการถอด : ดึงปลั๊กออก 
จากเตารับขณะที่กด tap 
บนปลั๊กถอยหลัง 

ปรับคาใหอยูระหวาง 
0.5 ลิตร/นาที ~1.5 ลิตร/นาที 

ดักจับฝุนน้ํามัน 
และความช้ืน 

ปรับใหนอยกวา 
0.2 MPa 

ระบบการตอแบบสากล 

           ขอควรระวัง 
การปดเคร่ืองอัตโนมัติและการพักเคร่ืองอาจไมทํางานตามปกติได

ในกรณีการปลอยของกาซ 

           ขอควรระวัง 
ตองแนใจวาความดันกาซท่ีไปยัง FM-2026 ตองนอยกวา 0.2 

MPa (2.0 kgf/cm2)  หากความดันกาซเกินกวา 0.2 MPa อาจกอ

ความเสียหายขึ้นได 

           ขอควรระวัง 
ต้ังอุณหภูมิสูงสุดไวที่ 400°C / 752°F 
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6.  รูปแบบปลายหัวแรง 

* ชิ้นสวนหมายเลข   T13-BCM2  และ T13-BCM3  ไมมีการจําหนายหรือใชในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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อุณหภูมิปลายหัวแรง  — 

           ขอควรระวัง 
หามทําการตะไบปลายหัวแรงเพื่อขจัดออกไซด 

7.  ขอมูลทั่วไป 

อุณหภูมิทําใหอายุของปลายหัวแรงส้ันลง ขอใหใชหัวแรงบัดกรีที่อุณหภูมิตํ่าที่สุด

เทาที่จะเปนไปได 

คุณสมบัติการกลับคืนคาความรอนที่เย่ียมยอดของ FM-2026 ทําใหม่ันใจถึงการ

บัดกรีที่มีประสิทธิภาพ ณ อุณหภูมิตํ่าเปนการปองอุปกรณที่ไวและเสียหายงายจาก

ความรอนสูง 

การทําความสะอาด  — ใหทําความสะอาดปลายหัวแรงอยางสม่ําเสมอเพื่อกําจัดเศษลวดบัดกรีหรือฟลักที่

เกาะติดอยู ใช 599B tip cleaner หรือฟองน้ําทําความสะอาดที่ชื้นสะอาด  

ส่ิงเจือปนที่อยูบนปลายหัวแรงมีผลกระทบทางลบมากมายรวมถึงการนําความรอนที่

ลดลงซึ่งกอใหเกิดขีดความสามารถการบัดกรีที่แยลง 

การขัดจังหวะ  — อยาปลอยใหเคร่ืองอยูที่อุณหภูมิสูงเปนเวลานานๆ  ชั้นออกไซดหนามากบนปลาย

หัวแรงจะลดการถายเทความรอนจากปลายหัวแรง..... 

ภายหลังจากการใชงาน  — เม่ือไรก็ตามท่ีทานเสร็จส้ินการใชงาน ใหทําความสะอาดและเคลือบปลายเกราะน้ี

ชวยปองกันออกซิเดช่ันได 

8.  การบํารุงรักษา 

การบํารุงรักษาปลายหัวแรง 
1.  ต้ังอุณหภูมิที่ 250C / 482F 

2.  เม่ืออุณหภูมิคงท่ี ใหทําความสะอาดและตรวจเช็คสภาพของมัน 

3.  หากเนื้อลวดบัดกรีบนปลายหัวแรงถูกปกคลุมดวยออกไซดสีดําใหใชลวดบัดกรีใหมพรอมฟลักลางปลายหัวแรงอีก  ทําซ้ําจนกระท่ัง 

     ออกไซดทั้งหมดถูกกําจัดออกจากนั้นเคลือบปลายหัวแรงดวยลวดบัดกรีที่ใหมสด 

4.  ปดสวิตซเครื่องและถอดปลายหัวแรงออกภายหลังที่เย็นตัวลงแลว  ออกไซดที่หลงเหลืออยู ดังเชน ผิวสีเหลืองท่ีผิดปกติบนแกนปลาย  

     หัวแรงสามารถขจัดออกดวยแอลกอฮอลไอโซโพรพรี 

5.  เปล่ียนปลายหัวแรงอันใหมหากพบวาเสียรูปหรือเกิดสึกหรออยางมาก 

การบํารุงรักษา nozzle assembly 

เม่ือมีการใชเคร่ือง ออกซิเดช่ันจะเกิดสะสมบน nozzle tip  กําจัดมันออกเปนระยะโดยการทําความสะอาดเพื่อใหกาซไหลออกไดสะดวก 
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9.  รายการชิ้นสวน 

ตารางเทยีบเบอรสําหรับ nozzle และ tip 
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	เมื่อก๊าซที่ร้อนคือไนโตรเจน (N2) ประสิทธิภาพของการบัดกรีได้ถูกปรับปรุงยิ่งขึ้นเมื่อก๊าซไนโตรเจนได้ลดปริมาณของอ๊อกซิเจนในบรรยากาศรอบข้างลง  โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ก่อนการใช้งาน  FM-2026 นี้  ให้เก็บคู่มือนี้ในที่สะดวกสำหรับการใช้อ้างอิง
Instruction Manual
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4.  คำเตือน และข้อควรระวัง
 - 2 -
5.  การใช้งาน
!
!
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหาย  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามดังต่อ ไปนิ้  :
อย่าใช้  FM-2026  สำหรับงานอื่นๆ  นอกเหนือจากการบัดกรี
อย่าทำให้  FM-2026  นี้เปียก หรือใช้งานขณะที่มือยังเปียก
อย่าทำการดัดแปลง  FM-2026
ใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของแฮ็กโกะเท่านั้น
อย่าได้ตั้งอุณหภูมิสูงเกิน  400°C / 752°F
อย่าเคาะหัวแร้งบัดกรีกับวัตถุที่แข็งเพื่อกำจัดเศษตะกั่ว  วิธีนี้จะทำให้เกิดความเสียหายได้
ทำการถอดสายไฟเครื่อง หรือสายคอร์ดปลายหัวแร้งโดยการจับที่ปลั๊กไม่ใช่ที่สายไฟ
ต้องแน่ใจว่าบริเวณที่ทำงานมีการระบายอากาศที่ดี  การบัดกรีทำให้เกิดควัน
เมื่อเปิดสวิทซ์เครื่อง อุณหภูมิของปลายหัวแร้งจะอยู่ระหว่าง 200 กับ 400°C 
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดบาดเจ็บหรือความเสียหายกับบุคลากรและสิ่งของในบริเวณที่ทำงานขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ :
อย่าสัมผัสปลายหัวแร้งหรือส่วนที่เป็นโลหะใกล้ปลายหัวแร้ง
อย่ายอมให้ปลายหัวแร้งอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับสารติดไฟ
แจ้งให้บุคลากรอื่นๆ ในบริวณพื้นที่ทำงานทราบว่าเครื่องนั้นร้อนและไม่ควรสัมผัสถูก
ให้ปิดสวิตซ์เครื่องเมื่อไม่ใช้งานหรือปล่อยทิ้งเมื่อไม่สนใจ
ให้ปิดสวิตซ์เครื่องและให้เวลาที่พอเพียงสำหรับการเย็นตัวลงเมื่อเครื่องไม่ถูกใช้งาน
ข้อควรระวัง
คำเตือน และข้อควรถูกจัดวางไว้ ณ จุดวิกฤตต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้  เพื่อชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเอาใจใส่ถึงเรื่องที่มีนัยสำคัญ  โดยได้กำหนดความหมายไว้ดังต่อไปนี้  :
คำเตือน	:  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “คำเตือน” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
     ข้อควรระวัง   :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ข้อควรระวัง” อาจเกิดผลลัพธ์กับพนักงานถึงได้รับบาดเจ็บ
			หรือเกิดความเสียหายแก่สิ่งที่เกี่ยวข้อง

ต้องแน่ใจว่าได้ดำเนินการดังต่อไปนี้  เพื่อความปลอดภัย
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1. Iron holder
หากรูปร่างของ  retaining clip  ของ  iron holder  เป็นดังในรูป A  แสดงว่าหัวแร้งบัดกรีนั้นไม่เข้ากับ  FM-2026  โปรดเปลี่ยนมาใช้  retaining clip  ที่จัดเตรียมมาพร้อมกับ  FM-2026  ดังแสดงไว้ในรูป B
 - 4 -
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ถอด retaining clip
6.  รูปแบบปลายหัวแร้ง
อุณหภูมิปลายหัวแร้ง  —
           ข้อควรระวัง
ห้ามทำการตะไบปลายหัวแร้งเพื่อขจัดอ๊อกไซด์
ข้อควรระวัง  เมื่อท่านใช้  FM-2026 สำหรับครั้งแรก  ขอแจ้งให้ทราบว่าการปรับแต่งเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มการใช้งาน  อ่านคู่มือสำหรับเครื่องที่ใช้ต่อเข้ากับหัวแร้งบัดกรี รุ่น FM-2026 นี้
1.  รายการชิ้นส่วนรวมในหนึ่งกล่อง
2.  รายละเอียดทางเทคนิค
3.  เครื่องที่สามารถเข้ากันได้
ชื่อ
FM-2026
การกินกำลังไฟ
24 โวลท์  70 วัตต์
ความต้านทานปลายหัวแร้งถึงดิน
น้อยกว่า 2 โอห์ม
ความต่างศักย์ปลายหัวแร้งถึงดิน
น้อยกว่า 2 มิลลิโวลท์
ความยาวคอร์ด
1.2 ม. (4 ฟุต)
ความยาว (ไม่รวมคอร์ด)
205 มม. (8.1 นิ้ว)
พร้อมปลายหัวแร้ง T13-D24
ความกว้าง (ไม่รวมคอร์ด)
45 ก. (0.1 ปอนด์) พร้อมส่วน ประกอบ nozzle C และ T13-D24
ใช้  FM-2026  กับเครื่องรุ่น  FM-202  หรือแฮ็กโกะเครื่องรุ่น  FX-952
 - 1 -
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
           ข้อควรระวัง
ให้ปิดก๊าซที่จ่ายเมื่อ  FM-2026  ถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาที่ยาวนาน
ทำการเลือกและติดตั้ง  nozzle assembly  ที่เหมาะสม (โปรดดูตารางเทียบอ้างอิงในบทที่ 9 : รายการชิ้นส่วนสำหรับ  Tip  ใส่ Tip  เข้าใน  connector  จนกระทั่งชนตัวกันหยุด
2. Tip
3. การต่อ
           ข้อควรระวัง
เมื่อท่านต่อหรือถอดสายไฟเครื่องที่ต่อกับตู้เมนหรือเต้ารับ  ขอให้ปิสวิตซ์ที่เครื่องก่อนเสมอเพื่อกันความเสียที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเครื่องได้ทั้งหมด
1.  ต่อสายไฟเครื่องเข้ากับเต้ารับที่อยู่ทางด้านหลังตัวเครื่อง  ต่อ  
     Connection cord เข้ากับเต้ารับที่อยู่ทางด้านหน้าของเครื่อง
2.  วางหัวแร้งบัดกรีรุ่น  FM-2026  บน  Iron holder
3.  เสียบปลั๊กของ  power cord  เข้ากับกระจุ๊บสายดินที่ผนัง
4.  เสียบท่อของแฮ็กโกะ FM-2026 เข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมาย “OUT  
     ของแฮ็กโกะ  FX-791”
     “นอกจากการใช้กับแฮ็กโกะ FX-791  แฮ็กโกะ 955  หรือแฮ็กโกะ 
     955B  ก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน
หากใช้โดยการต่อกับเครื่องรุ่น FM-202 ให้ใส่ปลายด้าน Tip ID  เข้าใน process gate จนกระทั่ง buzzer ดังหนึ่งครั้ง
1.  ต่อแฮ็กโกะ FM-2026 เข้ากับตัวเครื่อง ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ
     และการควบคุมความร้อนได้เริ่มต้นขึ้น
     (โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานเครื่องแฮ็กโกะ FX-952)
2.  เปิดก๊าซ  N2  และปรับอัตราการไหลให้เหมาะสม อัตราการ
     ไหลที่แนะนำ : 0.5 ลิตร/นาที  ~1.5 ลิตร/นาที
3.  วัดอุณหภูมิปลายหัวแร้งเมื่ออุณหภูมิคงที่  ป้อนค่า offset 
     เพื่อที่มันจะเป็นอุณหภูมิที่วัดได้ (โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน 
     แฮ็กโกะ H952)
4.  การตั้งอุณหภูมิ
           ข้อควรระวัง
อุณหภูมิปลายหัวแร้งอาจจะขึ้นไม่ถึงค่าที่ตั้งไว้หากอัตราการไหลของก๊าซเกินขอบเขตที่กำหนด
ใส่ retaining clip
หมายเหตุ :
ต้องแน่ใจว่า sleeve cover มีทิศ
ทางหันถูกต้องดังแสดงในรูป 
เสียบปลั๊กเข้าในเต้ารับจน
กระทั่งมันแน่น
เต้ารับ
เพื่อการถอด : ดึงปลั๊กออก
จากเต้ารับขณะที่กด tap
บนปลั๊กถอยหลัง
0.5 ลิตร/นาที ~1.5 ลิตร/นาที
ปรับค่าให้อยู่ระหว่าง
และความชื้น
ดักจับฝุ่นน้ำมัน
0.2 MPa
ปรับให้น้อยกว่า
ระบบการต่อแบบสากล
           ข้อควรระวัง
การปิดเครื่องอัตโนมัติและการพักเครื่องอาจไม่ทำงานตามปกติได้ในกรณีการปล่อยของก๊าซ
           ข้อควรระวัง
ต้องแน่ใจว่าความดันก๊าซที่ไปยัง FM-2026 ต้องน้อยกว่า 0.2 MPa (2.0 kgf/cm2)  หากความดันก๊าซเกินกว่า 0.2 MPa อาจก่อความเสียหายขึ้นได้
           ข้อควรระวัง
ตั้งอุณหภูมิสูงสุดไว้ที่ 400°C / 752°F
* ชิ้นส่วนหมายเลข   T13-BCM2  และ T13-BCM3  ไม่มีการจำหน่ายหรือใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
7.  ข้อมูลทั่วไป
อุณหภูมิทำให้อายุของปลายหัวแร้งสั้นลง ขอให้ใช้หัวแร้งบัดกรีที่อุณหภูมิต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
คุณสมบัติการกลับคืนค่าความร้อนที่เยี่ยมยอดของ FM-2026 ทำให้มั่นใจถึงการบัดกรีที่มีประสิทธิภาพ ณ อุณหภูมิต่ำเป็นการป้องอุปกรณ์ที่ไวและเสียหายง่ายจากความร้อนสูง
ให้ทำความสะอาดปลายหัวแร้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อกำจัดเศษลวดบัดกรีหรือฟลักที่เกาะติดอยู่ ใช้ 599B tip cleaner หรือฟองน้ำทำความสะอาดที่ชื้นสะอาด  สิ่งเจือปนที่อยู่บนปลายหัวแร้งมีผลกระทบทางลบมากมายรวมถึงการนำความร้อนที่ลดลงซึ่งก่อให้เกิดขีดความสามารถการบัดกรีที่แย่ลง
การทำความสะอาด  —
อย่าปล่อยให้เครื่องอยู่ที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆ  ชั้นอ๊อกไซด์หนามากบนปลายหัวแร้งจะลดการถ่ายเทความร้อนจากปลายหัวแร้ง.....
การขัดจังหวะ  —
เมื่อไรก็ตามที่ท่านเสร็จสิ้นการใช้งาน ให้ทำความสะอาดและเคลือบปลายเกราะนี้ช่วยป้องกันอ๊อกซิเดชั่นได้
ภายหลังจากการใช้งาน  —
8.  การบำรุงรักษา
การบำรุงรักษาปลายหัวแร้ง
1.  ตั้งอุณหภูมิที่ 250C / 482F
2.  เมื่ออุณหภูมิคงที่ ให้ทำความสะอาดและตรวจเช็คสภาพของมัน
3.  หากเนื้อลวดบัดกรีบนปลายหัวแร้งถูกปกคลุมด้วยอ๊อกไซด์สีดำให้ใช้ลวดบัดกรีใหม่พร้อมฟลักล้างปลายหัวแร้งอีก  ทำซ้ำจนกระทั่ง
     อ๊อกไซด์ทั้งหมดถูกกำจัดออกจากนั้นเคลือบปลายหัวแร้งด้วยลวดบัดกรีที่ใหม่สด
4.  ปิดสวิตซ์เครื่องและถอดปลายหัวแร้งออกภายหลังที่เย็นตัวลงแล้ว  อ๊อกไซด์ที่หลงเหลืออยู่ ดังเช่น ผิวสีเหลืองที่ผิดปกติบนแกนปลาย 
     หัวแร้งสามารถขจัดออกด้วยแอลกอฮอล์ไอโซโพรพรี
5.  เปลี่ยนปลายหัวแร้งอันใหม่หากพบว่าเสียรูปหรือเกิดสึกหรออย่างมาก
การบำรุงรักษา nozzle assembly
เมื่อมีการใช้เครื่อง อ๊อกซิเดชั่นจะเกิดสะสมบน nozzle tip  กำจัดมันออกเป็นระยะโดยการทำความสะอาดเพื่อให้ก๊าซไหลออกได้สะดวก
9.  รายการชิ้นส่วน
ตารางเทียบเบอร์สำหรับ nozzle และ tip
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