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คู่มือกำรใช้งำน 
Instruction Manual 

Rework System 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุท่ีท่านได้ตดัสนิใจซือ้อปุกรณ์แฮ็กโกะ FR-702 Rework System 
โปรดอ่านคูมื่อการใช้งานฉบบันีก้่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FR-702 นี ้และให้เก็บรักษาคูมื่อฉบบันีไ้ว้ในท่ีสะดวกต่อการ
ค้นหาส าหรับการใช้อ้างอิง 

สำรบัญ 
1.  รายการชิน้สว่นในกลอ่งบรรจ ุ
2.  รายละเอียดทางเทคนิค 
3.  ค าเตือน ข้อควรระวงั และหมายเหต ุ
4.  ช่ือชิน้สว่นตา่งๆ (หวัแร้งบดักรี) 
5.  การตดิตัง้แรกเร่ิม (หวัแร้งบดักรี) 
6.  การใช้งาน (หวัแร้งบดักรี) 
7.  การตัง้พารามเิตอร์ (หวัแร้งบดักรี) 
8.  การบ ารุงรักษา (หัวแร้งบดักรี) 
9.  ขัน้ตอนการตรวจเช็ค (หวัแร้งบดักรี) 
10.  การแจ้งข้อความบกพร่อง (หวัแร้งบดักรี) 
11.  ช่ือชิน้สว่นตา่งๆ (อปุกรณ์ถอดบดักรี) 
12.  การตดิตัง้แรกเร่ิม (อปุกรณ์ถอดบดักรี) 
13.  การใช้งาน (อปุกรณ์ถอดบดักรี) 
14.  การตัง้พารามเิตอร์ (อปุกรณ์ถอดบดักรี) 
15.  การบ ารุงรักษา (อปุกรณ์ถอดบดักรี) 
16.  ขัน้ตอนการตรวจเช็ค (อปุกรณ์ถอดบดักรี) 
17.  การแจ้งข้อความบกพร่อง (อปุกรณ์ถอดบดักรี) 
18.  ช่ือชิน้สว่นตา่งๆ (อปุกรณ์เป่าลมร้อน) 
19.  การตดิตัง้แรกเร่ิม (อปุกรณ์เป่าลมร้อน) 
20.  การใช้งาน (อปุกรณ์เป่าลมร้อน) 
21.  การตัง้พารามเิตอร์ (อปุกรณ์เป่าลมร้อน) 
22.  ผงัการกระจายอณุหภมู ิ(TEMPERATURE DISTRIBUTION CHART) 
23.  การบ ารุงรักษา (อปุกรณ์เป่าลมร้อน) 
24.  การแจ้งข้อความบกพร่อง (อปุกรณ์เป่าลมร้อน) 
25.  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
26.  แบบปลายหวัแร้ง และ Nozzle 
27.  รายการชิน้สว่น 
28.  ผงัวงจรไฟฟ้า 

1 
1 
2 
3 
5 
7 
8 

11 



1. รำยกำรชิน้ส่วนในกล่องบรรจุ โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทัง้หมด 
ดงัท่ีระบุไว้ข้างลา่งนีไ้ด้บรรจุไว้ครบในกลอ่ง 
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2. รำยละเอียดทำงเทคนิค 
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* อณุหภมูท่ีิวดัได้โดยใช้แฮ็กโกะเทอร์โมมเิตอร์ FG-101 
* อปุกรณ์นีป้้องกนัการคายประจจุากไฟฟ้าสถิต 
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดย 
  ไมมี่การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * ปริมาตรแรงลมคืออตัราท่ีไหลอย่างอิสระ ข้อจ ากดัท่ีเกิดขึน้โดย 

  nozzles ท่ีตา่งกนัอาจลดปริมาตรแรงลมสงูสดุลง 

กำรป้องกันไฟฟ้ำสถิต 
อุปกรณ์นีมี้รูปลกัษณ์ท่ีเดน่จากชิน้สว่นพลาสติกท่ีน าไฟฟ้าสถิตและการตอ่สายลงดินของด้ามจบัและตวัเคร่ืองตาม 

2. ต้องแนใ่จวา่ตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดินแล้วขณะท่ีใช้งานอยู ่

มาตรการเพื่อป้องกนัอปุกรณ์ท่ีจะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏบิติัตามค าแนะน า 
ดงัตอ่ไปนี ้: 
1. ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสติกอ่ืนๆ ไม่ใช่ฉนวน   ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน า   ดงันัน้เม่ือจะท าการเปลีย่นชิน้สว่น หรือ 
    ท าการซอ่มแซม ให้ปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอท่ีจะไม่แตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้าหรือท าให้วตัถท่ีุเป็น 
    ฉนวนเสยีหาย 



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

ค ำเตือน 

ในบริเวณท่ีท างาน  ขอให้ปฏิบติัตามดงัตอ่ไปนี ้: 
เม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ือง ON   nozzle จะร้อนขึน้ เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บหรือความเสยีหายแก่บุคลากรกบัสิง่ของใน 

เร่ืองท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 
        ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวงั :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงผู้ปฏิบติังานได้รับบาดเจ็บหรือเกิด 
      ความเสยีหายแก่สิง่ท่ีเก่ียวข้อง (ดงัสองตวัอยา่งข้างลา่งนี)้ 

 เคร่ืองนีเ้หมาะส าหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะช่างเทา่นัน้ 

 อยา่แตะต้องปลาย และ nozzle หรือชิน้สว่นโลหะท่ีอยูใ่กล้กบัปลาย หรือ nozzle อยา่ได้เลง็เป่าลมร้อนตรงไปยงั 

 อยา่ปลอ่ยให้ปลาย และ nozzle อยูใ่กล้หรือสมัผสักบัสารติดไฟ 
 แจ้งให้บุคลากรในพืน้ท่ีทราบวา่เคร่ืองนัน้ร้อนและไม่ควรไปสมัผสัถกู 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส ่
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือจดัเก็บแฮ็กโกะ FR-702 

 เคร่ืองนีมิ้ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใช้งานโดยบุคคล (รวมทัง้เด็ก) ท่ีพิการ  มีอาการประสาท  หรือไร้ความสามารถ 
    หรือขาดประสบการณ์และความรู้  ยกเว้นแตจ่ะเขาจะได้รับการดแูลหรือแนะน าการใช้งานท่ีเก่ียวข้องของเคร่ืองโดย 
    บุคคลท่ีรับผิดชอบเพื่อความปลอดภยัของเขา 
 เด็กๆ ควรได้รับค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจวา่จะไม่มีการเลน่กบัเคร่ืองใช้นี  ้

เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตหุรือควำมเสียหำยกับ แฮ็กโกะ FR-702 ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏบิัติตำมดงัต่อ ไปนี ้: 

 ขณะท่ีใช้งานแฮ็กโกะ  FR-702  อยา่ท าสิง่ใดๆ ท่ีอาจเป็นสาเหตใุห้ตวัเคร่ืองกระเทือนรุงแรง หรือรูปร่างเสยีหาย 

 อยา่ใช้เคร่ืองนีก้บังานประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการใช้งานบดักรีหรือถอดบดักรี 

 ต้องแนใ่จวา่บริเวณพืน้ท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี เพราะการถอดบดักรีท าให้เกิดควนั 

 ห้ามเคาะด้ามกบัวตัถแุข็งเพื่อขจดัเศษลวดบดักรี  วิธีนีจ้ะท าให้ด้ามจบัเกิดความเสยีหาย 
 ห้ามท าการดดัแปลงแฮ็กโกะ  FR-702 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 
 อยา่ปลอ่ยให้แฮ็กโกะ FR-702 เปียกหรือใช้งานขณะท่ีมือยงัเปียกอยู ่
 ต้องแนใ่จวา่ได้จบัท่ีตวัปลัก๊เม่ือท าการใสห่รือท าการถอดด้ามและสายไฟเคร่ือง 

 หมายเหตุ :  “หมายเหต”ุ ชีถ้ึงขัน้ตอนการปฏิบติังานหรือจุดท่ีมีความส าคญัเพื่อให้ด าเนินการตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

     บุคลากรอ่ืนหรือสมัผสัชิน้สว่นโลหะท่ีอยูใ่กล้ nozzle 

 การท าความสะอาดและผู้ท าการบ ารุงรักษาจะต้องไม่กระท าโดยเด็กท่ีไม่มีการแนะน า 



4. ช่ือชิน้ส่วนต่ำงๆ (หวัแร้งบัดกรี) 
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ใช้เคร่ืองนีกั้บอุปกรณ์รุ่นต่อไปนี ้(หัวแร้งบัดกรี) 

 เม่ือใช้แฮ็กโกะ FX-8802/FX-8803/FX-8804 โปรดใช้ท่ีวางหวัแร้ง (Iron holder) ท่ีใช้งานได้ 
 ด้ามแฮ็กโกะแตล่ะรุ่นยกเว้นแฮ็กโกะรุ่น FX-8801/FX-8805 จะมีคูมื่อการใช้งานตามรุ่น โปรดอ้างอิงถึงคูมื่อเหลา่นี ้
ส าหรับรายละเอียดทางเทคนิคและชิน้สว่นอะไหล ่
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5. กำรติดตัง้แรกเร่ิม (หวัแร้งบัดกรี) 

A. ติดตัง้ที่วำงหัวแร้ง 

*เมื่อมีกำรใช้ลวดท ำควำมสะอำด 
 ให้จดัวางมนัไว้ในท่ีวางหวัแร้งดงัรูปท่ีแสดงทางขวา 

B. เช่ือมต่อหัวแร้งเข้ำกับตัวเคร่ือง (station) 
1. เช่ือมตอ่ cord assembly เข้ากบัเต้ารับ 
2. จดัวางหวัแร้งไว้ในท่ีวางหวัแร้ง 

ข้อควรระวัง 
ต้องแนใ่จวา่ฟองน า้ถกูท าให้เปียกชืน้ด้วยน า้ก่อนการใช้เพื่อ 

1. จดัวางฟองน า้ชิน้เลก็ใสล่งให้พอดีในหลมุท่ีฐานของท่ีวางหวัแร้ง 
2. เติมน า้ลงในฐานด้วยจ านวนท่ีพอเหมาะ ฟองน า้ชิน้เลก็จะดดูซบั 
    น า้และช่วยให้ฟองน า้ชิน้ใหญ่เปียกชืน้ตลอดเวลา 
3. ท าให้ฟองน า้ชิน้ใหญ่เปียกชืน้และจดัวางมนัไว้บนฐานของท่ีวาง 

ฟองน า้ชิน้ใหญ่ 

ฟองน า้ชิน้เลก็ 

เสียบปลัก๊จนมนัเข้าสดุ 
ต้องแน่ใจวา่มนัได้เช่ือม 
ตอ่อย่างแน่นหนา 

เต้ารับ 

ในการถอดให้จบัท่ีปลัก๊แล้ว 
ดงึมนัออกจากเต้ารับ 

หลกีเลีย่งการท าให้ nozzle เสยีหาย 

3. เสยีบปลัก๊ power cord เข้ากบัแหลง่จ่ายไฟที่เหมาะสม 

    หวัแร้ง 

ข้อควรระวัง 
 ต้องแนใ่จวา่ได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนท าการเช่ือมตอ่หรือท า 
   การถอด cord assembly ส าหรับหวัแร้งเข้าหรือออกจาก 
   เต้ารับเพือ่หลกีเลีย่งแผงวงจรเสยีหาย 
 อยา่ได้ใช้หวัแร้งนอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในบทท่ี 1 ของคูมื่อ 
   นี ้การกระท าดงักลา่วอาจเป็นผลให้สมรรถนะไม่พอเพียง 
   และ/หรือเป็นไปได้ท่ีเคร่ืองจะเสยีหาย 
 เคร่ืองนีป้้องกนัการคลายประจุของไฟฟ้าสถิตและต้องตอ่ 
   สายดินเพื่อให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

เมื่อมีกำรใช้หัวแร้งสองอันพร้อมกัน 

    ติดตัง้สายรัดสีเข้ากบัหวัแร้งบดักรีอนัหนึง่ 
    เพื่อจะช่วยจ าแนกวา่หวัแร้งบดักรีตวัใดๆ 
    ถกูต้องเข้ากบัเต้ารับ “A IRON” และกบั 
    “B IRON” 

มีสายรัดสี 



6. กำรใช้งำน (หวัแร้งบัดกรี) 
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ข้อควรระวัง 

ถ้าหากไม่มีปุ่ มใดๆ ถกูกดเป็นเวลาอยา่งน้อย 1 นาทีระหวา่งกระบวนการของการเปลีย่นการตัง้ของเคร่ืองนี ้ระบบจะ 

    กำรท ำงำนและกำรแสดงผล 
     สวิทซ์และปุ่ มควบคมุ แผงหน้าปัมท์ด้วยหน้าของแฮ็กโกะ FR-702 (หวัแร้งบดักรี) มีปุ่ มควบคมุ 

2 ปุ่ มคือ “A. IRON” และ “B. IRON” 

- ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อเลอืกและเปลีย่นการตัง้ 
  ใน temperature preset mode การกดปุ่ มนีจ้ะเปลีย่น temperature 
  ท่ีเลอืกไว้ในขณะท่ีเคร่ืองท างานอยู ่
  การกดและค้างปุ่ มนีจ้ะเป็นการเร่ิม adjustment mode 

- ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อท าการและยืนยนัการเลอืก 
  การกดปุ่ มนีจ้ะแสดงอุณหภมิูท่ีตัง้ไว้ปัจจบุนัขึน้ 
  การกดและค้างปุ่ มนีจ้ะเป็นการเร่ิม temperature setting mode 

A. กำรท ำงำน 
1. เปิดสวิทซ์เคร่ือง (main) ท่ีอยูท่างด้านหน้า 
2. เปิดสวิทซ์ใดสวิทซ์หนึง่ของสวิทซ์เคร่ืองท่ีตัง้อยูแ่ตล่ะด้านขึน้อยูก่บัวา่เต้ารับของ 
    “A. IRON” หรือ “B. IRON” ซึง่จะถกูใช้ 
    ภายหลงัจากเปิดสวิทซ์เคร่ืองขึน้ ข้อความ             จะถกูแสดงขึน้เป็นเวลา 2 วินาท ี
    และอุณหภมิูปัจจบุนัจะถกูแสดงขึน้ เม่ืออณุหภมิูคงท่ีแล้ว หลอดไส้ความร้อน LED จะติดสวา่งขึน้ 

ข้อควรระวัง 
จดัวางหวัแร้งไว้ในท่ีวางหวัแร้งเม่ือไม่ใช้งาน ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือแฮ็กโกะ FR-702 
ไม่ได้ถกูใช้งานเป็นเวลาที่ยาวนาน 

B. ภำยหลังกำรใช้งำน 
    ให้ท าความสะอาดปลายแล้วเคลอืบด้วยเนือ้ลวดบดักรีที่ใหม่สดเสมอภายหลงัการใช้ (อ้างอิงถงึ “การบ ารุงรักษาปลาย”) 

    กำรท ำกำรเปล่ียนกำรตัง้ 

ออกและกลบัสูโ่หมดการใช้งานและแสดงอุณหภมิูปัจจบุนัขึน้ 

A. กำรเปล่ียนอุณหภมูิที่ตัง้ 
ช่วงการตัง้อุณหภมิูคือ จาก 50 ถึง 480ºC (จาก 120 ถึง 899ºF) 
โดยการตัง้ท่ีก าหนดไว้ อุณหภมิูถกูตัง้ไว้ท่ี 350ºC (662ºF) 
ตัวอย่ำง : การเปลีย่นจาก 350ºC เป็น 400ºC 

อุณหภมิูท่ีต้องการถกูเก็บเข้าสูร่ะบบบนัทกึความจ า 
การควบคมุไส้ความร้อนจะเร่ิมต้นขึน้ภายหลงัจากอุณหภมิูท่ีตัง้ใหม่ถกูแสดงขึน้ 

กดและค้างปุ่ ม 
ไว้อย่างน้อย 1 วนิาที 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       5 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ 



6. กำรใช้งำน (หวัแร้งบัดกรี) 

B. Preset mode 
แฮ็กโกะ FR-702 (หวัแร้งบดักรี) มี preset mode ท่ียอมให้ทา่นตัง้อุณหภมิูลว่งหน้าไว้ใช้งาน 5 คา่  ทา่นสามารถเลอืก 
เปลีย่นการใช้แทน normal mode ได้ดงัข้างบน 
Initial preset temperatures 

Initial number ของ active presets ถกูตัง้ไว้ท่ีเลข 5 จากโรงงาน 
Default selected preset ถกูตัง้ไว้ท่ี P3 จากโรงงาน 

ตัวอย่ำง : การเปลีย่นอุณหภมิูท่ีตัง้คา่ลว่งหน้าจาก preset No. 1 (250ºC) ไปเป็น No. 3 (350ºC) 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       2 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

*Preset selection screen 

แสดงสลบั 
ไป - มา 

แสดงสลบั 
ไป - มา 

การควบคมุไส้ความร้อนจะเร่ิมต้นขึน้พร้อมกบั preset temperature คา่ใหม่ 

ขัน้ตอนส าหรับการท าการเปลีย่น preset temperature นัน้มีวิธีเหมือนกบั “A. กำรเปล่ียนอุณหภมูิที่ตัง้” ในบทที่ 5.  
กำรใช้งำน (หัวแร้งบัดกรี) 

C. กำรท ำกำรปรับแต่งอุณหภมูิ 
เม่ือท าการเปลีย่นหวัแร้ง ไส้ความร้อนหรือปลาย การปรับตัง้อณุหภมิูอาจเป็นสิง่ต้องการใช้ adjustment mode เพื่อ 
ด าเนินการปรับแตง่อุณหภมิู 

ข้อควรระวัง 

 ป้อนคา่ที่สงัเขปใน adjustment mode ภายหลงัท่ีอุณหภมิูปลายคงท่ี 
 คา่ปรับตัง้สงูสดุครัง้เดียวท่ีสามารถท าได้คือ ±150ºC (270ºF) ท่ีสมัพนัธ์กบัอุณหภมิูท่ีตัง้ 
    ถ้าหากต้องการการปรับตัง้ท่ีมากกวา่นัน้ ให้ท าการปรับตัง้ท่ีคา่สงูสดุของ 150ºC (270ºF) ก่อน จากนัน้ถึงท าตาม 
    กระบวนการการปรับตัง้ซ า้ 
 เม่ือใช้หวัแร้งบดักรีอนัใหม่หรือต าแหนง่การเสยีบใช้งานถกูเปลีย่นจาก A. IRON ไปเป็น B. IRON (ในท านองเดียว 
    กนั) การปรับแตง่อุณหภมิูเป็นสิง่จ าเป็นเสมอ 

ตัวอย่ำง : ถ้าอุณหภมิูท่ีวดัได้คือ 380ºC และอุณหภมิูท่ีตัง้คือ 400ºC 

1. กดปุ่ ม      และค้างไว้อยา่งน้อย 2 วินาท ี
               ถกูแสดงขึน้ 
    เม่ือทา่นกดปุ่ ม      หน้าจอจะขยบัไปยงั adjust mode 

2. การเปลีย่นจาก             เป็น 
    ขัน้ตอนส าหรับการเปลีย่นคา่ใน adjustment mode 
    นัน้เหมือนกบัการตัง้อุณหภมิูใน normal mode 
    โปรดดบูทท่ี 5 - การใช้งาน (หวัแร้งบดักรี) 

*การจ าแนกระหวา่ง Temperature Setting 
Mode กบั Adjustment Mode ท าอย่างไร 
หน้าจอท่ีแตกตา่งระหวา่ง temperature set- 
ting กบั adjustment mode 
ใน temperature 
Setting Mode ใน Adjustment Mode 

ดวงไฟท่ีระบุวา่อยู่ใน 
Adjustment Mode 

ข้อควรระวัง 
โปรดแน่ใจว่าได้ยืนยนัสถานะของดวงไฟ 
เพ่ือท่ีท่านจะได้ไม่ป้อนคา่ใน mode ท่ีผดิ 
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หมำยเหตุ : 
ใน adjustment mode ต าแหนง่หลกัร้อยจะยอมรับคา่ตวัเลข 0 ถึง 6 ถ้า 
หากอุณหภมิูถกูตัง้ให้แสดงเป็นองศาเซลเซียส หรือตวัเลข 0 ถึง 9 ถ้า 
อุณหภมิูถกูตัง้ให้แสดงเป็นองศาฟาเรนไฮต์ 

3. กดปุ่ ม      เพื่อออกจากการตัง้หลงัจากการเปลีย่นคา่ 
    อณุหภมิูจะถกูปรับตัง้ตามทีต้องการ 

D. ข้อจ ำกัดของกำรเปล่ียนกำรตัง้ (Password function) 
มนัเป็นไปได้ท่ีจะจ ากดัการเปลีย่นการตัง้คา่เฉพาะให้กบัแตล่ะเคร่ือง 
โดยมี 3 ทางเลอืกส าหรับการตัง้ password (คา่ที่ตัง้จากโรงงานคือ “O : Open”) 

ท่านสามารถท าการเปล่ียนโดยไมต้่องใส ่password 
ท่านสามารถเลือกว่าต้องใส ่password หรือไมก่่อนท าการเปล่ียน 
password เป็นส่ิงท่ีต้องการก่อนท าการเปล่ียน 

ให้เลอืกและป้อนตวัอกัษร 3 ตวั ส าหรับตัง้ password 

ตัวอย่ำง : ขัน้ตอนส าหรับการตัง้อุณหภมิูท่ีตัง้เม่ือเคร่ืองถกูจ ากดัสทิธ์ิโดยรหสัผา่น (password คือ “ABC”) 

จาก 6 ตวัทางขวามือ 
ตวัอกัษรส าหรับตัง้ 
รหสัผา่น 

เคร่ืองจะเข้าสูห่น้าจอการเปลีย่นการตัง้ ส าหรับแตล่ะโหมดภายหลงัจากป้อน password เสร็จ 
โปรดเปลีย่นการตัง้ส าหรับแตล่ะโหมดตามขัน้ตอนท่ีก าหนด 

กดปุ่ ม       และค้างไว้ 
อย่างน้อย 1 วนิาที 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       2 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       3 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ ข้อควรระวัง 
 ถ้าหาก password ท่ีท่านป้อนไมถ่กูต้อง หน้าจอจะแสดง 3 ขีด 
   เพือ่ให้ท่านป้อน password ใหม่ 
 ถ้าท่านป้อน password ไมถ่กูต้อง 2 ครัง้ตอ่เน่ือง หน้าจอจะกลบั 
   คืนสูห่น้าจอแสดงก่อนหน้านี ้

เข้ำสู่ parameter setting เพื่อด ำเนินกำรเปล่ียนโหมด 
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แฮ็กโกะ FR-702 (หวัแร้งบดักรี) มีพารามิเตอร์ดงัตอ่ไปนี ้

จอแสดงขึน้เฉพาะเม่ือ “1 : Preset mode” ถกูเลือกใน setting mode 
จอแสดงขึน้เฉพาะเม่ือ “1 : Custom” ถกูเลือกใน password setting 
จอแสดงขึน้เฉพาะเม่ือ “1 : Custom” หรือ 2 : Valid อยา่งใดอยา่งหนึ่งถกูเลือกใน password setting 

ไมต้่องการ password ต้องการ password 

ºC or ºF temperature display selection 
    อณุหภมิูท่ีแสดงสามารถสลบัไปมาระหวา่งองศาเซลเซียสกบัองศาฟาเรนไฮต์ 

Low temperature error setting 
    ถ้าหากอณุหภมิูของเซ็นเซอร์ตกลงไปต ่ากวา่อุณหภมิูขอบเขตด้านต ่า (low-limit temperature) ถึงแม้วา่ heating  
    element จะยงัท างานอยู ่ข้อความบกพร่องจะถกูแสดงขึน้ 

Setting mode selection 
    การตัง้อุณหภมิูสามารถทีจ่ะสลบัไปมาระหวา่ง normal mode กบั preset mode  
    ถ้าเลอืก preset mode ทา่นจะถกูถามหาหมายเลขของ preset (The number of preset) ท่ีทา่นต้องการ กดปุ่ ม 

Password setting 
    เลอืก “Open”, “Partial” หรือ “Restricted” ส าหรับการตัง้ password ถ้าการเลอืกเป็น Restricted ให้ด าเนินการตัง้ 
    password ถ้าการเลอืกเป็น partial ให้เลอืกวา่ต้องการใช้ password function หรือไม่ เม่ือเข้าสู ่temperature 
    setting mode, preset mode และ adjust mode แล้วตัง้ password 

    Parameter entering mode 
    1. ปิดสวิทซ์เคร่ือง 
    2. เปิดสวิทซ์เคร่ืองขึน้ขณะท่ีท าการกดปุ่ ม      อยู ่
    3. เม่ือจอแสดง            ขึน้ เคร่ืองก็อยูใ่น parameter entering mode แล้ว 

    เพื่อตัง้หมายเลข 
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A. ºC หรือ ºF temperature display selection 
1. ไม่            หรือ            อยา่งใดอยา่งหนึง่จะแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม      เม่ือ            แสดงขึน้ 
2.             กบั            จะแสดงสลบัไปมา ถ้าทา่นกดปุ่ ม 
3. จอแสดงจะกลบัมาแสดง            ถ้าทา่นกดปุ่ ม      ภายหลงัการเลอืก 

B. Low temperature error setting 
1. กดปุ่ ม      เพื่อเปลีย่นการแสดงเป็น 
2. อุณหภมิูขอบเขตทางด้านต ่าจะถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม        ใสค่า่ในวิธีเดียวกนัตามท่ีกลา่วไว้ใน normal mode 
    [6. กำรใช้งำน “A. กำรเปล่ียนอุณหภมูิที่ตัง้”] 
3. จอแสดงจะกลบัมาแสดง              ถ้าทา่นกดปุ่ ม      ภายหลงัการเลอืก  

C. Setting mode selection 
1. กดปุ่ ม      เพื่อเปลีย่นการแสดงเป็น 
2. ถ้าทา่นกดปุ่ ม      จอแสดงจะขยบัเลือ่นไปยงัหน้าจอ setting mode selection ถ้าทา่นกดปุ่ ม     ,            (normal 
    mode) กบั            (preset mode) จะแสดงสลบัไปมา 
3. จอแสดงจะกลบัมาแสดง              ถ้าทา่นกดปุ่ ม      ภายหลงัการเลอืก 

ถ้ำท่ำนเลือก preset mode จอแสดงจะขยับเล่ือนไปยังหน้ำจอ preset selection 
4. หมายเลขของ preset ท่ีท างานอยู ่จะถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม      ท่ี 3 
    (ตวัอยา่ง : ถ้าหมายเลขคือ 3,             จะถกูแสดงขึน้) 
5. กดปุ่ ม      เพื่อเปลีย่นคา่และเลอืกหมายเลขของ preset ท่ีทา่นต้องการให้ท างาน 
    เคร่ืองจะยอมรับค่ำจำก 2 ถึง 5 
6. จอแสดงจะกลบัมาแสดง            ถ้าทา่นกดปุ่ ม      ภายหลงัการเลอืก 

D. Password setting 
1. กดปุ่ ม      เพื่อเปลีย่นการแสดงเป็น 
2. ถ้าทา่นกดปุ่ ม      จอแสดงจะขยบัเลือ่นไปยงัหน้าจอ setting mode selection ถ้าทา่นกดปุ่ ม     ,            (Open), 
    กบั            (Partial) และ            (Restricted) จะแสดงสลบัไปมา 
3. ถ้าทา่นกดปุ่ ม      ภายหลงัการเลอืก จอแสดงจะกลบัมาแสดง            , 1, 2 
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1 จอแสดงจะเล่ือนไปสู่หน้ำจอกำรเลือกดังต่อไปนี ้ถ้ำท่ำนเลือก          (Partial) 
4. ถ้าทา่นกดปุ่ ม      ท่ี 3  ทา่นจะถกูถามวา่ต้องการใช้ password function หรือไม่ เม่ือขยบัเข้าสู ่temperature 
    setting mode 
5. ไม่            (ไม่ใช้ password) หรือ            (ใช้ password) จะถกูแสดงขึน้ ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม 
6. ถ้าทา่นกดปุ่ ม      ภายหลงัการเลอืก ทา่นจะถกูถามวา่ต้องการใช้ password function หรือไม ่
    เม่ือขยบัเข้าสู ่preset selection mode 
7. ไม่            (ไม่ใช้ password) หรือ            (ใช้ password) จะถกูแสดงขึน้ ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม 
8. ถ้าทา่นกดปุ่ ม      ภายหลงัการเลอืก ทา่นจะถกูถามวา่ต้องการใช้ password function หรือไม ่
    เม่ือขยบัเข้าสู ่adjust mode 
9. ไม่            (ไม่ใช้ password) หรือ            (ใช้ password) จะถกูแสดงขึน้ ถ้าหากทา่นกดปุ่ ม 
10. ถ้าทา่นกดปุ่ ม      ภายหลงัการเลอืก จอแสดงจะขยบัเข้าสูห่น้าจอ password setting ภายหลงัการเลอืก 
 
2 ถ้ำท่ำนเลือก          (Restricted) จอแสดงจะขยับเข้ำสู่หน้ำจอ password setting ดังต่อไปนี ้
ถ้ำท่ำนเลือก          (Partial) จอแสดงจะขยับเข้ำสู่หน้ำจอ password setting ภำยหลังกำรเลือก 1 
 
11. ตวัเลขต าแหนง่หลกัร้อยในหน้าจอจะเร่ิมต้นสอ่งสวา่งขึน้ มนัแจ้งทา่นวา่สามารถที่จะป้อนคา่ 
      กดปุ่ ม      เพือ่ป้อนคา่ที่ทา่นต้องการ 
12. ตวัเลขต าแหนง่หลกัสบิในหน้าจอจะเร่ิมต้นสอ่งสวา่งขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม      ภายหลงัการป้อน 
      ใช้ขัน้ตอนเดียวกนัเพื่อป้อนตวัเลขส าหรับเลขหลกัสบิ และเลขหลกัหนว่ย 
13. จอแสดงจะกลบัสู ่           ถ้าทา่นกดปุ่ ม      ภายหลงัการป้อนเลขหลกัหนว่ย 

ภายหลงัการเปลีย่นพารามิเตอร์ กดปุ่ ม      และค้างไว้อยา่งน้อย 2 วินาทีจนกระทัง่          แสดงขึน้ ณ เวลานี ้ ทา่น 
สามารถสลบัไปมาระหวา่ง            กบั            โดยการกดปุ่ ม        ให้เลอืก            ถ้าทา่นเสร็จสิน้การท าการเปลีย่น  
หรือ            ถ้าทา่นต้องการถอยกลบัและท าการแก้ไขเพิ่มเติม กดปุ่ ม      เพื่อยืนยนัท่ีทา่นได้เลือกแล้ว 

กำรเปล่ียนจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่ำ         ถูกแสดงขึน้ และท่ำนได้กดปุ่ ม 
โปรดทรำบว่ำจะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึน้ ถ้ำหำกท่ำนได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองขณะที่ท ำกำรเปล่ียน 



8. กำรบ ำรุงรักษำ (หัวแร้งบัดกรี) 
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การปฏิบติัท่ีถกูต้องและการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาจะชว่ยยืดอายขุองเคร่ือง 
ประสทิธิภาพในการบดักรีขึน้อยูก่บัอุณหภมิู คณุภาพและปริมาณของลวดบดักรี และฟลกั 
ให้ด าเนินการตามขัน้ตอนการดแูลตามท่ีก าหนดโดยสภาพของการใช้งาน 

ค ำเตือน 

สบืเน่ืองจากหวัแร้งบดักรีสามารถที่มีอุณหภมิูสงูมากๆ ให้ท างานด้วยความระมดัระวงั ยกเว้นแตก่รณีพิเศษท่ีระบุไว้ 
ก่อนท าการบ ารุงรักษาตามขัน้ตอนใดๆ ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองและถอดสายปลัก๊ออกก่อนเสมอ 

    กำรบ ำรุงรักษำปลำยหัวแร้ง 
     1. ตัง้อุณหภมิูท่ี 250ºC (482ºF) 
     2. เม่ืออุณหภมิูคงท่ีแล้ว ให้ท าความสะอาดปลายด้วยฟองน า้ท าความสะอาดแล้วตรวจเช็คสภาพของปลาย 
     3. ถ้าสว่นเคลอืบของปลายถกูปกคลมุด้วยอ็อกไซด์สดี า ให้ใช้ลวดบดักรีท่ีใหม่สดท่ีมีฟลกัผสมอยูล้่างท าความ 
         สะอาด ให้ท าซ า้ๆ จนอ็อกไซด์ถกูก าจดัหมด จากนัน้ท าการเคลอืบปลายด้วยลวดบดักรีท่ีใหม่สด 
     4. ถ้าหากพบวา่ปลายเสยีรูปหรือเสยีหายให้เปลีย่นมนัด้วยอนัใหม่ 

ค ำเตือน 
ห้ามท าการตะไบปลายด้วยความพยายามท่ีจะขจดัอ็อกไซด์ออก 

   การท าความสะอาดปลายด้วยการใช้ท่ีวางหวัแร้ง 
1. การใช้ฟองน า้ท าความสะอาด (cleaning sponge)  2. การใช้ลวดท าความสะอาด (cleaning wire) 

การใช้ฟองน า้ท าความสะอาดท่ีมาพร้อมกบัชุด
อุปกรณ์เพื่อท าความสะอาดปลาย มนัใช้งานได้ 
อยา่งกว้างขวางตัง้แตก่ารก าจดัเศษบดักรีสว่นเกิน
ไปจนถึงการขจดัวตัถท่ีุเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากผล
ของอ็อกซิเดชัน่ 

วตัถท่ีุยากตอ่การก าจดัออกด้วยฟองน า้ท าความ
สะอาดสามารถขจดัออกได้ดีด้วยการใช้ลวดท า
ความสะอาด 



9. ขัน้ตอนกำรตรวจเช็ค (หัวแร้งบัดกรี) 
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ถอดปลัก๊ของ cord assemble และท าการวดัคา่ความ 
ต้านทานระหวา่งขาของปลัก๊ท่ีเช่ือมตอ่ดงันี ้

ถ้าคา่ของ “a” กบั “b” อยูน่อกเหนือคา่ในตารางให้เปลีย่น 
Heating element (sensor) และ/หรือ cord assembly 
ถ้าหากคา่ของ “c” มีคา่สงูกวา่ในตาราง ให้ก าจดัฟิล์ม 
อ็อกซิเดชัน่ด้วยกระดาษทรายหรือฝอยเหลก็ลบูเบาๆ  
ตรงจุดท่ีชีใ้นรูปทางขวามือ 

A. Heating Element/Sensor ขำด 
    การถอดประกอบ 

1. หมนุ nut  ทวนเข็มนาฬิกาแล้วถอด tip enclosure  
     และ tip  ออก 
2. หมนุ nipple  ทวนเข็มนาฬิกา และถอดมนัออก 
    จากหวัแร้ง 
3. ดงึทัง้ heating element  กบั cord assembly    
    ออกจาก handle  (ไปทาง tip ของหวัแร้ง) 
4. ดงึ grounding spring  ออกจาก sleeve ของ 
    terminal  

*ท าการวดัเม่ือ heating element ท่ีอุณหภมิูห้อง 
  1. ความต้านทานของ heating element (red) 
      (2.5 - 3.5Ω) 
  2. ความต้านทานของ sensor (blue) 43 - 58Ω 
ถ้าคา่ความต้านทานไม่ปกติ ให้เปลีย่น heating element 
(อ้างอิงถึงคูมื่อการใช้งานรวมถึงการเปลีย่นชิน้สว่น) 

ภำยหลังกำรเปล่ียน 
1. วดัความต้านทานระหวา่งขา 4 กบัขา 1  ขา 4 กบัขา 2  ขา 5 กบัขา 1  และขา 5 กบัขา 2  ถ้าคา่มนัไม่เป็น ∞ แสดง 
    วา่ heating element กบั sensor มีการสมัผสัแตะกนั ซึง่จะท าให้แผงวงจรเกิดเสยีหาย 
2. วดัความต้านทาน “a”, “b” และ “c” เพื่อยืนยนัวา่สายตา่งๆ ไม่มีการบิดเกลยีวและ grounding spring ได้มีการเช่ือม 
    ตอ่อยา่งเหมาะสม 
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9. ขัน้ตอนกำรตรวจเช็ค (หัวแร้งบัดกรี) 

B. Cord Assembly ขำด 
    มีอยู ่ 2  วิธีในการตรวจสอบ  cord assembly 

1. เปิดเคร่ืองให้ท างาน (ON) และตัง้ temperature control knob 
    ไว้ท่ี 480ºC จากนัน้ท าการดดั สายหวัแร้งท่ีต าแหนง่ตา่งๆ ตลอด 
    ความยาวของสาย รวมถึงบริเวณ strain relief  จ าเป็นท่ีต้องท าการ 
    เปลีย่น cord assembly  หากข้อความ S-E  ถกูแสดงขึน้หรือถึง 
    แม้วา่ LED heater lamp ยงัติดสวา่งแตอุ่ณหภมิูปลายไม่เพิ่มขึน้ 
2. ตรวจเช็คความต้านทานระหวา่ง plug pin กบั terminal lead 
    ขา 1 : สแีดง     ขา 2 : สนี า้เงิน     ขา 3 : สเีขียว     ขา 4 : สขีาว 
    ขา 5 : สดี า 
    ความต้านทาน : 0Ω 
    ถ้ามนัมีคา่มากกวา่ 0Ω  หรือ ∞   สายเส้นนีค้วรถกูเปลีย่นใหม่ 

ข้อควรระวัง 
Power lamp เร่ิมตดิสว่างเม่ืออณุหภมูสิงูถึง 
480ºC (880ºF) โดยไมเ่ก่ียวกบัสภาพของสาย 

10. กำรแจ้งข้อควำมบกพร่อง (หัวแร้งบัดกรี) 

เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีข้อบกพร่องได้เกิดขึน้ในเซนเซอร์หรือไส้ความร้อน (รวมถึง 
วงจรเซนเซอร์) ข้อความ         จะถกูแสดงขึน้พร้อมกบัเคร่ืองถกูปิดลง 

ถ้าอุณหภมิูของ sensor ตกลงต ่ากวา่ความแตกตา่งระหวา่ง temperature setting 
ปัจจุบนักบั low-temperature alarm tolerance ข้อความ          จะแสดงขึน้พร้อม 
เสยีงบสัเซอร์เตือนดงัขึน้ เม่ืออุณหภมิูปลายขึน้สงูถึงคา่ภายในพิกดัความเผ่ือท่ีตัง้ 

ข้อควรระวัง 
Sensor error ก็เกิดขึน้ได้เช่นกนัถ้าหากปลายถกูเสียบใสไ่มเ่ข้าท่ี 

เสยีงบสัเซอร์ก็จะหยดุดงั 

ตัวอย่ำง : 
สมมติุวา่ temperature setting เป็น 400ºC/750ºF และพิกดัความเผ่ือเป็น 50ºC/ 
100ºF  ถ้าหากอุณหภมิูลดลงอยา่งตอ่เน่ืองและสดุท้ายตกลงต ่าวา่คา่ที่ระบุด้าน 
ลา่งขณะท่ีไส้ความร้อนท างานอยูค่า่ที่แสดงเร่ิมกระพริบเพื่อแจ้งวา่อุณหภมิูปลาย 
ได้ตกลงต ่าแล้ว 

ตัวอย่ำง : 
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11. ช่ือชิน้ส่วนต่ำงๆ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 
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12. กำรติดตัง้แรกเร่ิม (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

A. ที่วำงด้ำม (Handpiece holder) 
คลายสกรูท่ีใช้ปรับแตง่เพื่อเปลีย่นมมุของเต้ารองรับด้ามตามท่ีทา่นต้องการ 
จากนัน้ขนัสกรูให้แนน่ 

ท่ีวางด้าม 

ถาดวงรอบ 

ข้อควรระวัง 
อย่าได้เพิม่มมุของเต้ารองรับด้ามไว้สงูซึ่งจะเป็นสาเหตใุห้อณุหภมูขิองด้ามเพิม่สงูขึน้ 

   กำรติดตัง้ที่วำงด้ำม 
ให้ท าตามค าแนะน าท่ีให้ไว้ดงัภาพที่อธิบายทางขวามือแล้วท าการประกอบ 
ท่ีวางด้าม 
หมำยเหตุ : 
ท่านสามารถจดัวาง nozzle ท่ีไมไ่ด้ใช้งานบนถาดวงรอบของฐานท่ีวางด้าม 

ลวดท าความสะอาด    ลวดท ำควำมสะอำด (Cleaning wire) 
ให้ท าตามค าแนะน าท่ีให้ไว้ในภาพตามท่ีอธิบายทางขวามือแล้วจดัวางลวด 
ท าความสะอาดไว้บนฐานท่ีวางด้าม 

การใช้งาน : 
ล าดบัแรกให้ขจดัเศษบดักรีท่ีมีมากเกินออกจาก nozzle โดยการทิ่ม nozzle 
ลงในลวดท าความสะอาด 
(อยา่ได้เช็ดถ ูnozzle เข้ากบัลวด วิธีนีอ้าจเป็นสาเหตใุห้เศษบดักรีท่ีหลอม 
เหลวอยูก่ระเด็นกระจาย) 
เม่ือลวดเร่ิมสกปรกหรือเกาะติดด้วยเศษบดักรี ใหกลบัลวดไปมาจนกระทัง่ 
ผิวหน้าที่สะอาดปรากฏขึน้ เม่ือต้องเปลีย่นลวดท าความสะอาดให้ยกตวั 
กลอ่งสงูขึน้ในแนวดิ่งเพื่อป้องกนักองเศษบดักรีจากการหกตกออกมา 

ข้อควรระวัง 

ต้องแนใ่จวา่ได้จบัท่ีตวัปลัก๊เม่ือท าการใสห่รือท าการถอดสายไฟด้าม 

B. ตัวเคร่ือง (Station) 
    การเช่ือมตอ่ 
1. เช่ือมตอ่สายไฟเคร่ือง (power cord) เข้ากบัตวัรับทางด้านหลงัของตวัเคร่ือง 

ข้อควรระวัง 
เช่ือมตอ่ปลัก๊เข้ากบัเต้ารับ โดยวางแนวปุ่ มลอ็กบนปลัก๊ให้อยู่ตรงกบัช่องเปิดบนเต้ารับ 

2. เช่ือมตอ่ปลัก๊จากแฮ็กโกะ FR-4101 ไปยงัเต้ารับบนแฮ็กโกะ FR-702 

เสียบปลัก๊เข้าในเต้ารับ 
จนกระทัง่มนัเข้าสดุ 

ในการถอดให้ดงึปลัก๊ออกจาก 
เต้ารับพร้อมกับกดปุ่ มลอ็กบน 
ตวัปลัก๊ลง 

    (อุปกรณ์ถอดบดักรี) 
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12. กำรติดตัง้แรกเร่ิม (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

3. จดัวางแฮ็กโกะ FR-4101 ไว้บนท่ีวางด้าม 

4. เช่ือมตอ่ทอ่ยางจากแฮ็กโกะ FR-4101 ไปยงั vacuum outlet cap 
    บนเคร่ืองแฮ็กโกะ FR-702 

5. เสยีบปลัก๊ของสายไฟเคร่ืองเข้ากบัเต้ารับท่ีผนงัท่ีตอ่สายดินต้องมัน่ใจ 
    วา่ได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนท าการเสยีบตอ่สายไฟเคร่ือง 

เช่ือมตอ่ท่อยาง 

ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจวา่ได้ตอ่สายดนิเข้ากบัเคร่ืองนี ้สืบเน่ืองจากมนัเป็น ESD safe 
โดยการออกแบบ 

6. เปิดสวิทซ์เคร่ือง (ตวัหลกั) ให้เคร่ืองท างาน 

7. เปิดสวิทซ์เคร่ือง (อุปกรณ์ถอดบดักรี) ให้เคร่ืองท างาน 

เปิดสวทิซ์เคร่ือง 
(ตวัหลกั) ON 

เปิดสวทิซ์เคร่ือง 
(อปุกรณ์ถอดบดักรี) ON 
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13. กำรใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    กำรท ำงำนและกำรแสดงผล 
     สวิทซ์และปุ่ มควบคมุ 

เลือ่น cursor ขึน้บน  เพิ่มคา่ที่ตัง้ 

เลือ่น cursor ลงลา่ง  ลดคา่ที่ตัง้ 

สิน้สดุสญัญาณท่ีป้อนตามล าดบักนัมา 
(จบสว่นของ data entry mode) 

A. กำรถอดบัดกรี (Desoldering) 

ค ำเตือน 
ถ้าหากป๊ัมไมท่ างาน ให้ท าความสะอาด nozzle และไส้ความร้อนทนัที และให้ท าการ 
เปล่ียนไส้กรองหากจ าเป็น 

1. จดัวาง nozzle ไว้เหนือขาอุปกรณ์ท่ีเป็นสว่นต้องการถอดบดักรีและเร่ิมให้ 
    ความร้อน 
    ต้องระมดัระวงัวา่ได้ให้ความร้อนกบัขาอุปกรณ์กบัเนือ้ลวดบดักรี ไม่ใช่ที่พืน้ 
    แผน่วงจร การวาง nozzle ให้สมัผสักบัพืน้แผ่นวงจรโดยตรงอาจเป็นสาเหตุ 
    ให้แผน่พืน้เกิดการลอ่นออก ทา่นอาจใช้ลวดบดักรีปริมาณเลก็น้อยเป็น 
    สะพานเช่ือมน าความร้อนเพื่อช่วยในกระบวนการให้ความร้อน 

2. ตรวจเช็คให้แนใ่จวา่เนือ้ลวดบดักรีทัง้หมดบนรอยตอ่ได้หลอมเหลวหมดแล้ว 
    ด้วยต าแหนง่ของ nozzle ท่ียงัวางอยูเ่หนือขาอุปกรณ์ ให้ขยบัขาอุปกรณ์ช้าๆ 
    ขณะท่ีก าลงัท าต้องระมดัระวงัอยา่ใช้แรงมากเกิน ถ้าขาอุปกรณ์ขยบัได้งา่ย 
    แล้วนัน้แสดงวา่เนือ้บดักรีทัง้หมดได้หลอมเหลวหมดแล้ว 

3. กดไกเพื่อดดูเนือ้ลวดบดักรีท่ีหลอมเหลวออก ต้องแนใ่จวา่ได้ใสไ่ส้กรองแล้วใน 
    เคร่ืองถอดบดักรี การถอดบดักรีท่ีไม่มีไส้กรองอาจท าความเสยีหายให้กบัป๊ัม 

4. ถ้าหากไม่สามารถถอดบดักรี ให้ท าการบดักรีซ า้ที่ขาอุปกรณ์โดยการใช้ลวด 
    บดักรีท่ีใหม่และจากนัน้ให้ท าซ า้กระบวนการถอดบดักรี 

แผน่วงจร 
เนือ้บดักรี 
ขาอุปกรณ์ 

Nozzle 
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13. กำรใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    เมื่อท ำกำรกดไกก่อนที่อุณหภมูิไส้ควำมร้อนจะสูงขึน้ถึงอุณหภมูทิี่ตัง้ 

     เม่ือท าการกดไกก่อนท่ีอุณหภมิูไส้ความร้อนจะสงูขึน้ถึงอุณหภมิูท่ีตัง้หน้าจอ 
     แสดงจะโชว์ “HEATING PLEASE WAIT” และการดดูจะไม่ท างาน โปรดคอย 
     เพื่อให้ความร้อนขึน้สงูถึงอุณหภมิูท่ีตัง้ 

B. กำรท ำกำรเปล่ียนกำรตัง้ 
    กำรเลือก preset number 

     แฮ็กโกะ FR-702 (อุปกรณ์ถอดบดักรี) มี preset mode 

    กดปุ่ มใดๆ ใน 
    Preset selection screen  
    จะปรากฏขึน้ 

    3 ปุ่ มควบคมุ 
ถ้าทา่นต้องการออกจาก PRESET 
SELECTION SCREEN ท าได้งา่ย 
โดยการใช้ปุ่ ม DOWN เพื่อเลือ่น 
ไปยงัด้านลา่งของรายการและท า 
การเลอืก <EXIT> 

ท าการเลอืกรายการปัจจุบนัของ 
ทา่นโดยการขยบั cursor UP หรือ 
DOWN โดยการกดปุ่ มท่ีตรงกบั 
ความต้องการ 

กดปุ่ ม <ENT> เพื่อสิน้สดุการ 
เลอืกของทา่น 

ถ้ำท่ำนต้องกำรออกจำก PRESET SELECTION screen... 

 เลอืก <EXIT> และกดปุ่ ม <EXT> ทา่นจะกลบัคืนสูห่น้าจอปกติโดยไม่ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงใดๆ 
 ถ้าปลอ่ยให้เคร่ืองอยูน่ิ่งๆ โดยไม่ท าอะไรเลยนาน 10 วินาที ทา่นจะกลบัคืนสูห่น้าจอปกติ 

เม่ือท าการเปลีย่นแปลงอุณหภมิูท่ีตัง้ปัจจุบนัหรือ preset temperature ให้ท าตามการใช้งานของ “    การเปลีย่นการ 
ตัง้คา่ตา่งๆ (นอกเหนือจาก preset selections)” 
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13. กำรใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    กำรเปล่ียนกำรตัง้ค่ำต่ำงๆ 
     (นอกเหนือจำก preset selection) 

การตัง้ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีส้ามารถตัง้ได้จากหน้าจอนี ้

1. กดและค้างปุ่ มใดๆ ใน 3 ปุ่ ม 
    ท่ีใช้ควบคมุเป็นเวลาอยา่ง 

2. หน้าจอการเลอืกการตัง้ตา่งๆ จะ 
    ปรากฏขึน้ 

    น้อย 2 วินาที 

3. ท าการเลอืกรายการปัจจบุนัของ 
    ทา่นโดยการขยบั cursor UP หรือ 
    DOWN โดยการกดปุ่ มท่ีตรงกบั 
    ความต้องการ 

4. กดปุ่ ม <ENT> เพื่อสิน้สดุการ 
    เลอืกของทา่น 
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13. กำรใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    กำรตัง้อุณหภมู ิ

ข้อควรระวัง 
ช่วงอุณหภมิูท่ีตัง้ได้คือ จาก 330 ถึง 450ºC (620 ถึง 850ºF) 
    ถ้าทา่นใสค่า่ที่อยูน่อกเหนือช่วงการตัง้อุณหภมิู หน้าจอจะกลบัสูต่วัเลขหลกัร้อย และทา่นต้องใสค่า่ที่ถกูต้อง  

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Set Temp” ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. ใสค่า่ตัง้แตห่ลกัร้อยถึงหลกัหนว่ย 
    กด           หรือ           เพื่อตัง้ตวัเลขท่ีต้องการ 

    เฉพาะคา่จาก 3 ถึง 4 ท่ีสามารถเลอืกได้เม่ือใสต่วัเลขหลกัร้อย 
    (ใน ºF mode คา่ตัง้แต ่6 ถึง 8 ท่ีสามารถเลอืกได้) 
    คา่ตัง้แต ่0 ถึง 9 สามารถเลอืกได้เม่ือใสต่วัเลขหลกัสบิหรือตวัเลขหลกัหนว่ย 
    (คา่ที่เหมือนกนัท่ีสามารถเลอืกได้ใน ºF mode) 

3. เม่ือตวัเลขท่ีต้องการแสดงขึน้ กดปุ่ มเพื่อใสเ่ข้า 
    ตวัเลขหลกัตอ่ไปจะเร่ิมสวา่งขึน้ ภายหลงัเสร็จการใสค่า่ตวัเลขหลกัหนว่ย กดปุ่ มเพื่อบนัทกึเข้าในระบบบนัทกึความ 
    จ าและระบบควบคมุไส้ความร้อนจะเร่ิมท างานกบัอุณหภมิูท่ีตัง้ใหม่ 

ข้อควรระวัง 
ถ้าระบบไฟถกูปิดลงหรือดบัลงระหวา่งการด าเนินการของขัน้ตอนนี ้ไม่มีข้อมลูได้ถกูใสเ่ข้า ขัน้ตอนทัง้หมดจะต้องท า 
ซ า้ใหม่โดยเร่ิมจากขัน้ตอนท่ี 1 
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13. กำรใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    Offset Temp 

ตัวอย่ำง : ถ้าอุณหภมิูท่ีวดัได้คือ 405ºC และอุณหภมิูท่ีตัง้คือ 400ºC  ความแตกตา่งคือ -5ºC (ต้องลดลง 5ºC) 
                ดงันัน้ ให้ใสต่วัเลขซึง่เป็น 5 เพื่อหกัลบจากคา่ offset ปัจจุบนั 

1. เลือ่น cursor ไปเพื่อเลอืก “Offset Temp” ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. ใสค่า่ offset (-5) ซึง่ก็คือคา่แตกตา่งระหวา่งอณุหภมิูปลายกบัอุณหภมิูท่ีตัง้ 

    ตวัเลขหลกัร้อยสามารถแสดงเป็น 0 (ส าหรับคา่บวก) หรือเคร่ืองหมายลบ (ส าหรับคา่ลบ) 
    (คา่ตา่งๆ ท่ีเหมือนกนัก็สามารถเลอืกได้ใน ºF mode) 
    คา่ตา่งๆ จาก 0 ถึง 5 สามารถเลอืกได้เม่ือท าการใสต่วัเลขหลกัสบิ 
    (ใน ºF mode คา่ตา่งๆ จาก 0 ถึง 9 สามารถเลอืกได้) 
    คา่ตา่งๆ จาก 0 ถึง 9 สามารถเลอืกได้เม่ือท าการใสต่วัเลขหลกัหนว่ย 
    (คา่ตา่งๆ ท่ีเหมือนกนัก็สามารถเลอืกได้ใน ºF mode) 

    ช่วงระยะท่ียอมให้ของ offset คือ จาก -50 ถึง +50ºC (ใน ºF mode จาก -90 ถึง +90ºF) ถ้าทา่นใสค่า่นอกเหนือช่วง 
    ระยะ offset จอแสดงจะกลบัสูต่วัเลขหลกัร้อยและทา่นต้องใสค่า่ที่ถกูต้อง 

3. ภายหลงัจากการใสต่วัเลขหลกัหนว่ย กดปุ่ มเพื่อเก็บบนัทกึตวัเลขเข้าในระบบความจ า และเร่ิมต้นการควบคมุไส้ 
    ความร้อนด้วยคา่ offset ท่ีตัง้ใหม่ 

ข้อควรระวัง 
ระหวา่งการตัง้ offset โปรดระมดัระวงัอยา่ให้อุณหภมิูปลายสงูเกิน 450ºC 
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13. กำรใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    Vacuum Check 
ระหวา่งการดดู gauge จะแสดงสถานะการดดูโดยโชว์ท่ีด้านลา่งของหน้าจอ 

สญัลกัษณ์ของการอดุตนั 

เม่ือ “CHK” ปรากฏขึน้ ทา่นจะทราบวา่แรงดดูนัน้ก าลงัอ่อนลง ให้ด าเนินการ “Vacuum Check” 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Vacuum Check” ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. ดงึ trigger 

3. เม่ือ “Clogging” ปรากฏขึน้ ให้ท าความสะอาดและเปลีย่นไส้กรอง 

ไม่มีการตกลงของแรงดดู มีการตกลงของแรงดดู 
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13. กำรใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    Preset Temp 

ข้อควรระวัง 
ช่วงอุณหภมิูคือ จาก 330 ถึง 450ºC (620 ถึง 850ºF) 
    ถ้าทา่นใสค่า่นอกเหนือช่วงการตัง้อุณหภมิู จอแสดงจะกลบัไปยงัตวัเลขหลกัร้อย และทา่นต้องใสค่า่ที่ถกูต้อง  

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Preset Temp” ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 
    เพื่อ preset No. ซึง่เป็นอุณหภมิูตัง้ท่ีทา่นต้องการเปลีย่น 

2. ใสต่วัเลขจากหลกัร้อยไปยงัหลกัหนว่ย 
    กด           หรือ           เพื่อตัง้ตวัเลขท่ีต้องการ 

    เฉพาะคา่ตัง้แต ่3 ถึง 4 ท่ีเลอืกได้เม่ือท าการใสต่วัเลขหลกัร้อย 
    (ใน ºF mode คา่ตา่งๆ ตัง้แต ่6 ถึง 8 ท่ีเลอืกได้) 
    คา่ตา่งๆ ตัง้แต ่0 ถึง 9 ท่ีเลอืกได้เม่ือท าการใสต่วัเลขหลกัสบิหรือหลกัหนว่ย 
    (คา่ที่เหมือนกนัสามารถเลอืกได้ใน ºF mode) 

3. ภายหลงัการใสต่วัเลขหลกัหนว่ย กดปุ่ มเพื่อบนัทกึตวัเลขเข้าในระบบความจ าแล้ว เร่ิมต้นการควบคมุไส้ความร้อน 
    ด้วยอุณหภมิูท่ีตัง้ขึน้ใหม่ 

ข้อควรระวัง 
ถ้าไฟฟ้าถกูปิดลงหรือดบัลงระหวา่งการด าเนินการของขัน้ตอนนี ้จะไมมี่ข้อมลูใดถกูจดัเก็บ ขัน้ตอนทัง้หมดจะต้อง 
ท าใหม่โดยเร่ิมตัง้แตข่ัน้ตอนท่ี 1 

4. ออกจากการตัง้แตล่ะหน้าจอ เลือ่นหน้าจอเพื่อเลอืก <EXT> แล้วกดปุ่ ม <ENT> 
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13. กำรใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    Preset ID 

ข้อควรระวัง 
ส าหรับ preset ID ตวัอกัษรจ านวน 1 ถึง 8 ตวัสามารถใช้ได้ 
ตวัอกัษรท่ีใช้ได้คือ “A-Z”, “0-9” และช่องวา่ง (“ ”) การใสช่่องวา่งท าให้ทา่นออกจากการใสต่วัอกัษรใดท่ีตามหลงั 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Preset ID” ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

ช่องวา่งจะถกูยกเลกิ 

2. เลือ่น cursor ขึน้หรือลงด้วยปุ่ มควบคมุ 
    ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

3. กด           หรือ           เพื่อตัง้ตวัเลขท่ีต้องการ 

4. เม่ือออกจากหน้าจอการตัง้ เลือ่นหน้าจอ เลอืก <EXIT> และกดปุ่ ม <ENT> 
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13. กำรใช้งำน (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    LCD Contrast 
เพื่อท าให้การดหูน้าจอแสดงงา่ยขึน้ ให้ปรับ contrast 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “LCD Contrast” ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. กด           หรือ           เพื่อตัง้ตวัเลขท่ีต้องการ 
    (ช่วงที่เลอืกคือ 1 ถึง 25) 

3. กดปุ่ ม <ENT> เพื่อตัง้คา่ 

เพื่อออกจำกแต่ละหน้ำจอที่ตัง้  เล่ือนหน้ำจอ เพื่อเลือก <EXIT> และกดปุ่ ม <ENT> 
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14. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
     กดและค้างปุ่ มใดๆ ใน 3 ปุ่ มควบคมุและเปิดสวิทซ์เคร่ืองขึน้เพื่อแสดง parameter setting screen พารามิเตอร์ 
     ดงัตอ่ไปนีส้ามารถท าการตัง้ได้ 

* ส าหรับอเมริกา 
** Auto-shut off สามารถตัง้ได้เม่ือ Auto-Shut Off ถกูตัง้เป็น “ON” 
*** Vacuum Time ถกูแสดงขึน้เม่ือ Vacuum Mode ถกูตัง้เป็น “Timer” 
**** Password ถกูแสดงขึน้เมือ Password Lock ถกูตัง้เป็น “ON” หรือ “Partial” 

    Temp Mode 
อุณหภมิูท่ีแสดงสามารถสลบัไปมาระหวา่งองศาเซลเซียสกบัองศาฟาเรนไฮต์ 
1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Temp Mode” 
    ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. ºC และ ºF จะแสดงสลบัไปมา 
    ถ้าทา่นกดปุ่ ม          หรือ 

3. กลบัสูห่น้าจอ parameter setting 
    ถ้าทา่นกดปุ่ ม <ENT> ภายหลงัการตัง้ 
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14. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    Shut Off Set 
     ไม่วา่ทา่นจะเลอืกกระตุ้นให้ auto shut off function ต่ืนตวัหรือไม่ เม่ือทา่นตัง้ auto shut off เป็น ON หรือเม่ือไม ่
     มีการท างานเป็นเวลาชัว่ขณะหนึง่ท่ีก าหนดภายหลงัจากหวัแร้งถกูจดัวางบนท่ีวางหวัแร้ง เสยีงบสัเซอร์จะดงัขึน้ 3 
     ครัง้ และ auto shut off function จะเร่ิมท างาน 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Shut Off Set” 
    ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. ON กบั OFF สามารถแสดงสลบัไปมา 
    ถ้าทา่นกดปุ่ ม          หรือ 

3. การเลอืก “ON” ท าให้ทา่นท าการตัง้ส าหรับ “Timer” ได้ 
    (คา่ที่ตัง้ Default ไว้คือ 30 นาที) 

4. เม่ือการตัง้ “Shut Off” เป็น “ON” 
    บริเวณพืน้ท่ี “Timer” จะสวา่งขึน้ 

5. กดปุ่ ม           หรือ           เพือ่ตัง้ตวัเลขท่ีต้องการ 

6. การกดปุ่ ม <ENT> ภายหลงัการเปลีย่นนี ้
    จะท าให้เวลาที่ตัง้ถกูจดัเก็บในหนว่ยความจ าภายใน 
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14. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    Vacuum Mode 
     ไม่วา่ทา่นจะเลอืก desoldering pump ให้ท างานแบบ manual หรือใช้ timer function 
     Normal : ลวดบดักรีถกูดดูเฉพาะเม่ือทา่นก าลงักดไก 
     Timer : ถึงแม้ทา่นได้ปลอ่ยไกแล้วก็ตาม การดดูก็ยงัท าเน่ืองส าหรับช่วงเวลาที่ระบุใน “Vacuum Mode” 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Vacuum Mode” 
    ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. Normal กบั Timer จะสลบัไปมา 
    ถ้าทา่นกดปุ่ ม          หรือ 

3. กลบัสูห่น้าจอ parameter setting  
    ถ้าทา่นกดปุ่ ม <ENT> ภายหลงัการตัง้ 

* ตัง้เวลาใน “Vacuum Mode” 

* เมื่อท ำกำรเลือก Timer : 
   “Vacuum Time” ปรากฏขึน้ข้างใต้ “Vacuum Mode” ใน parameter select screen 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Vacuum Time” 
    ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. ถ้าทา่นกดปุ่ ม          หรือ           ทา่นสามารถ 
    เปลีย่นเป็นคา่ที่ต้องการ 

3. กลบัสูห่น้าจอ Parameter setting  
    ถ้าทา่นกดปุ่ ม <ENT> ภายหลงัการตัง้ 

    Vacuum Time 
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14. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    Auto Sleep 
     ไม่วา่ทา่นจะเลอืกกระตุ้นให้ auto sleep function ต่ืนตวัหรือไม่ เม่ือ auto sleep function ถกูตัง้เป็น ON หรือเม่ือ 
     ไม่มีการท างานเป็นเวลาชัว่ขณะหนึง่ท่ีก าหนดภายหลงัจากหวัแร้งถกูจดัวางบนท่ีวางหวัแร้ง auto sleep funciton 
     จะเร่ิมท างาน 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Auto Sleep” 
    ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. ON กบั OFF จะแสดงสลบัไปมา 
    ถ้าทา่นกดปุ่ ม          หรือ 

3. กลบัเลอืก “ON” ท าให้ทา่นท าการตัง้ 
    ส าหรับ “Timer” ได้ 

* ตัง้อุณหภมิูใน “Sleep temp” 

* เมื่อท ำกำรเลือก “ON” 

4. เม่ือการตัง้ “Auto Sleep” เป็น “ON” 
    บริเวณพืน้ท่ี Timer จะสวา่งขึน้ 

5. กดปุ่ ม          หรือ           ทา่นสามารถ 
    เปลีย่นเป็นคา่ที่ต้องการ 

6. การกดปุ่ ม <ENT> ภายหลงัการเปลีย่นนี ้
    จะท าให้เวลาที่ตัง้ถกูจดัเก็บในหนว่ยความจ าภายใน 
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14. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    Sleep Temp 
     การตัง้อณุหภมิู auto sleep 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Sleep Temp” 
    ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. การใสเ่ร่ิมจากตวัเลขหลกัร้อยไปยงัหลกัหนว่ย 
    กดปุ่ ม          หรือ           เพื่อตัง้ตวัเลขท่ีต้องการ 

    เฉพาะคา่ตัง้แต ่2 ถึง 3 เทา่นัน้ท่ีสามารถเลอืกได้ เม่ือใสใ่น 
    ตวัเลขหลกัร้อย 
    (ใน ºF mode คา่ตัง้แต ่3 ถึง 5 ท่ีสามารถเลอืกได้) 
    คา่ตัง้แต ่0 ถึง 9 ท่ีสามารถเลอืกได้เม่ือใสใ่นตวัเลขหลกัสบิ 
    หรือหลกัหนว่ย 
    (คา่ที่เหมือนกนันีส้ามารถเลอืกได้ใน ºF mode) 

3. ภายหลงัการใสต่วัเลขหลกัหนว่ย กดปุ่ มเพื่อบนัทกึตวัเลข 
    เข้าสูร่ะบบความจ า 

    Low Temp 
     เม่ืออณุหภมิูตกลงต ่ากวา่ขอบเขตท่ีตัง้ ข้อบกพร่องจะแสดงขึน้และเสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Low Temp” 
    ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. การใสต่วัเลขเร่ิมจากหลกัร้อยไปยงัหลกัหนว่ย 
    กดปุ่ ม          หรือ           เพื่อตัง้ตวัเลขท่ีต้องการ 

    เฉพาะคา่ตัง้แต ่0 ถึง 1 เทา่นัน้ท่ีสามารถเลอืกได้ 
    (ใน ºF mode คา่ตัง้แต ่0 ถึง 2 ท่ีสามารถเลอืกได้) 
    คา่ตัง้แต ่0 ถึง 9 ท่ีสามารถเลอืกได้เม่ือใสใ่นตวัเลขหลกัสบิ 
    หรือหลกัหนว่ย 
    (คา่ที่เหมือนกนันีส้ามารถเลอืกได้ใน ºF mode) 

3. ภายหลงัการใสต่วัเลขหลกัหนว่ย กดปุ่ มเพื่อบนัทกึตวัเลข 
    เข้าสูร่ะบบความจ า 
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14. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    Error Alarm 
     ใน buzzer sound setting mode ซึง่สามารถตัง้ให้มีเสยีงบสัเซอร์ดงัหรือไม่เม่ือเกิดข้อบกพร่อง 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Error Alarm” 
    ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. ON กบั OFF จะแสดงสลบัไปมา 
    ถ้าทา่นกดปุ่ ม          หรือ            

3. กลบัสูห่น้าจอ parameter setting 
    ถ้าทา่นกดปุ่ ม <ENT> ภายหลงัการตัง้ 

    Ready Alarm 
     เม่ือตัง้ temperature alert setting mode “ON” บสัเซอร์เสยีงดงัขึน้ถ้าอุณหภมิูขึน้ถึงอุณหภมิูท่ีใช้งานได้ 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Ready Alarm” 
    ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. ON กบั OFF จะแสดงสลบัไปมา 
    ถ้าทา่นกดปุ่ ม          หรือ            

3. กลบัสูห่น้าจอ parameter setting 
    ถ้าทา่นกดปุ่ ม <ENT> ภายหลงัการตัง้ 
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14. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    Pass Lock 
     เม่ือท าให้ฟังก์ชัน่นีใ้ช้งานได้ ทา่นต้องใส ่password ท่ีถกูต้องเพื่อเปลีย่นการตัง้ทางเลอืกตา่งๆ มีดงันี ้: 
     Lock     : การเปลีย่นการตัง้ทัง้หมดต้องการการใส ่password 
     Partial   : การเลอืกวา่ต้องการใส ่password หรือไม่เม่ือเปลีย่น set temperature preset selection และ offset 
                    Temperature การเปลีย่นการตัง้อ่ืนๆ ต้องใส ่password 
     Unlock : การเปลีย่นการตัง้ใดๆ ไม่ต้องการใส ่password 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Pass Lock” 
    ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. การใช้ปุ่ ม           หรือ           เลอืกทางเลอืก 
    จาก Lock, Partial และ Unlock 

3. ระบุวา่ password lock ควรจะท างานเม่ือท าการเปลีย่น 
    set temperature preset selection และ offset temperature 

* เมื่อกำรเลือกเป็น Partial หรือ Lock 

    ด้วยการเลอืก ON หรือ OFF (เฉพาะการเลอืก Partial) 

4. ภายหลงัการท าการเลอืก กดปุ่ ม <ENT>  
    (เฉพาะเม่ือการเลอืกเป็น Partial) 

5. การใช้ปุ่ ม           หรือ           เพื่อใส ่password 
    (การเลอืกของ 3 ตวัอกัษรจาก ABCDEF) 

6. กลบัสูห่น้าจอของ parameter setting  
    ถ้าทา่นกดปุ่ ม <ENT> ภายหลงัการเลอืก 
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14. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    Initial Reset 
     Initial Reset ยอมให้การตัง้คา่ที่ก าหนดจากโรงงานกลบัคืนมา 

1. เลือ่น cursor เพื่อเลอืก “Initial Reset” 
    ภายหลงัการเลอืก กด <ENT> 

2. การใช้ปุ่ ม           หรือ           เลอืก C หรือ F เพื่อหยดุ 
    Initial Reset ให้เลือ่นหน้าจอเพื่อเลอืก <EXIT> 

3. ภายหลงัการเลอืกแล้ว ใช้ปุ่ ม          หรือ 
    เลอืก OK หรือ CANCEL 

ข้อควรระวัง 
ถึงแม้ตัง้ Initial Reset เสร็จแล้ว แต ่“Pass Lock” กบั password setting ยงัคงอยู ่

ภำยหลังเสร็จสิน้กำรตัง้  ถ้ำท่ำนกดปุ่ ม “ENT” ซ ำ้ในหน้ำจอกำรเลือก ท่ำนจะกลับสู่หน้ำจอปกติ 
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15. กำรบ ำรุงรักษำ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

การบ ารุงรักษาท่ีเพียงพอท าให้แฮ็กโกะ FR-702 เคร่ืองถอดบดักรีนีมี้อายกุารใช้งานท่ีดีได้หลายปี ประสทิธิภาพการถอด
บดักรีขึน้อยูก่บัอุณหภมิู การเลอืก nozzle และการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยขอให้ท าตามขัน้ตอนการ
ดแูลตามท่ีก าหนดตอ่ไปนี ้โดยสภาพของการใช้งานเคร่ือง 

ค ำเตือน 
สบืเน่ืองจากเคร่ืองมือถอดบดักรีนัน้สามารถมีอณุหภมิูขึน้ได้สงูมากๆ ให้ท างานด้วยความระมดัระวงั ยกเว้นแตเ่ม่ือท า
ความสะอาด nozzle และไส้ความร้อน ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองทกุครัง้ก่อนเสมอ และถอดสายปลัก๊ก่อนท าการตามขัน้ตอน
การบ ารุงรักษาใดๆ 

ระหวา่งที่ก าลงัดดูถอดบดักรี  gauge จะแสดงสถานะของการดดูดงัแสดงไว้ท่ี
ทางด้านลา่งของหน้าจอ 

ถ้าหาก “CHK” ปรากฏขึน้บนทางขวาของ gauge, ให้ท าการตรวจสอบ nozzle 
และไส้ความร้อน 

ถ้าหาก nozzle หรือไส้ความร้อนเกิดการอุดตนั ให้ท าความสะอาดหรือเปลีย่น
อนัใหม่ 

C. เปลีย่น filter pipe ทัง้อนัด้วย filter 
     pipe ส ารองท่ีจดัเตรียมไว้ 

กำรเปล่ียนไส้กรอง  

การเปลีย่นไส้กรองตามท่ีแสดงในขัน้ตอน 
A ถึง C ดงัตอ่ไปนี ้filter pipe นัน้ร้อนมากๆ ระหวา่งการเปลีย่นต้องรอ
คอยจนกระทัง่ filter pipe นัน้เย็นตวัลงก่อนจึงท าการเปลีย่นหรือท าความ
สะอาด 
เราขอแนะน าให้ส ารอง filter pipe พร้อมไส้กรองอนัใหม่ไว้ในมือและการ
ถอดเปลีย่นติดตัง้ filter pipe ใหม่ด้วยอนัส ารองนี ้

B. ดงึ 

A. กดลง 

ข้อควรระวงั : บริเวณนีร้้อน 

ข้อควรระวัง 
สว่นนีต้ัง้แต ่heating element ถึง filter pipe ซึง่มาพร้อม pipe ท่ีเป็น
ทางผา่นของเนือ้ลวดบดักรีท่ีหลอมเหลว ดงันัน้มันอาจมีความร้อนสงู
มากๆ ต้องระมดัระวงัอยา่งมากเม่ือจบัต้องสว่นนี ้
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15. กำรบ ำรุงรักษำ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

กำรบ ำรุงรักษำ nozzle  

ข้อควรระวัง 
เคร่ืองมือถอดบดักรีอาจจะมีความร้อนสดุๆ ระหวา่งการบ ารุงรักษา ขอให้ท าอยา่งระมดัระวงั 

1. กำรตรวจสอบและท ำควำมสะอำด nozzle 

   ให้เปิดสวิทซ์เคร่ือง ON แล้วปลอ่ยให้ nozzle ร้อนขึน้ 

   ถ้าหาก nozzle ยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีดี ให้เคลอืบลวดบดักรีท่ีใหม่สดบน nozzle tip เพื่อป้องกนัไม่ให้บริเวณผิวชุบเกิด 
   อ็อกซิเดชัน่ขึน้ 

ข้อควรระวัง 
ดงันัน้ ถ้าหากประสทิธิภาพการถอดบดักรีได้ลดลงและชิน้สว่นอ่ืนทัง้หมดยงัมีสภาพท่ีใช้งานได้แสดงวา่ nozzle อาจ
เกิดความสกึขรุขระขึน้ และควรท าการเปลีย่นมัน 
รูข้างในและผิดหน้าของ nozzle ถกูชุบด้วยสารอลัลอยด์พิเศษ สารอลัลอยด์นีจ้ะถกูกดักร่อนโดยอุณหภมิูท่ีสงูของ
ลวดบดักรี จากนัน้ nozzle จะไม่สามารถรักษาอณุหภมิูท่ีเหมาะสมไว้ได้ 

ข้อควรระวัง 
Cleaning pin จะไม่สามารถแยงทะล ุnozzle ได้จนกวา่เนือ้ลวดบดักรี 
ใน nozzle จะหลอมเหลวหมด 

   ท าความสะอาดของ nozzle ด้วย nozzle cleaning pin 

   ถ้าหาก cleaning pin ไม่สามารถแยงผา่นรูของ nozzle ให้ใช้ cleaning 
   Drill 

   ตรวจสอบสภาพผิวชุบบน nozzle tip 

ข้อควรระวัง 
ถ้าหาก cleaning drill ถกูฝืนอดัเข้าไปใน nozzle ดอกสวา่นอาจหกัหรือ 
เสยีหาย โปรดใช้ cleaning pin ท่ีมีขนาดเหมาะสมหรือท่ีมีขนาดเทา่กบั 
เส้นผา่ศูนย์กลางของ nozzle 

รูที่สึกหรอจำกกำรกัดกร่อน 

   ตรวจเช็คด้วยสายตาถ้าหากวา่ nozzle เกิดสกึหรอ 

* ถ้าหากพบวา่ cleaning pin กบั cleaning drill ไม่สามารถแยงทะลรูุของ nozzle ให้เปลีย่น 
  nozzle เป็นอนัใหม่ 
* ถ้าหากพบวา่ผิวชบุบน nozzle tip เกิดสกึหรอขึน้ ให้เปลีย่น nozzle เป็นอนัใหม่ 
* ถ้าหากพบวา่ภายในรูของ nozzle เกิดสกึขรุขระ ให้เปลีย่น nozzle เป็นอนัใหม่ 

ท ำควำมสะอำดด้วย nozzle cleaning pin 
สามารถแยง cleaning pin 
ทะลรูุตลอด 

ท ำควำมสะอำดด้วย cleaning pin 
   ก่อนท าความสะอาด 

สอดใสด่อกสว่านพร้อมหมนุ 
มนัในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 

   ภายหลงัท าความสะอาด 

ดงึดอกสว่านออกตรงๆ 
ปราศจากการหมนุ 

ใช้ cleaning pin ขนาดที่เหมาะสมหรือ 
cleaning drill ที่ขนาดเท่ากับ 
เส้นผ่าศูนย์กลางของ 
nozzle 
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15. กำรบ ำรุงรักษำ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

2. กำรถอดส่วนประกอบไส้ควำมร้อน (heating element) 

ข้อควรระวัง 
ไส้ความร้อนนัน้มีความร้อนสงูมากๆ ระหวา่งการใช้งาน 

4. กำรเปล่ียนไส้กรอง (filters) 

    เม่ือ filter pipe เย็นตวัลงจนสมัผสัได้  ดนั release knob ท่ีอยูด้่านหลงัของด้ามปืนลงเพื่อถอด filter pipe 

ข้อควรระวัง 
Filter pipe นัน้ร้อนมากๆ 

    ตรวจสอบซีล (front holder และ filter holder) ท่ีแตล่ะด้านของ filter pipe 

    ให้ตรวจสอบ Pre-filter : ก าจดัเศษลวดบดักรีท่ีเกาะติดอยูท่ี่ดกัเก็บเศษ 
    ให้ตรวจสอบ ceramic paper filter (L)  

    cleaning pin ที่ให้มำ 

    ปิดสวิทซ์เคร่ืองภายหลงัเสร็จจากการท าความสะอาด 

ข้อควรระวัง 
 ต้องแนใ่จวา่ลวดบดักรีภายในรูของไส้ความร้อนได้หลอมเหลวแล้วก่อนการท าความสะอาดรู 
 ถ้าหากไม่สามารถแยง cleaning pin ผา่นทะลรูุไส้ความร้อนได้ ให้เปลีย่นไส้ความร้อนเสยี 

ให้ก าจดัอ็อกซิเดชัน่ทัง้หมดจากรูในของไส้ความร้อนจน 
กระทัง่ cleaning pin สามารถแยงผ่านทะลรูุได้ตลอด 

Element cover assembly ถกูจบั 
ยึดเข้ากบัเคร่ืองมือท่ีใช้ถอดเปล่ียน 
nozzle โดยการกดชิน้สว่นนีจ้าก 
ทัง้สองข้าง (หาก Nozzle ไมไ่ด้ 
ถกูจบัยึดเข้ากบัเคร่ืองมือท่ีใช้ 
ถอดเปล่ียน ขอให้ระมดัระวงัเม่ือท าการถอดมนั 

    ปิดสวิทซ์เคร่ือง (OFF) 

    ถอด element cover assembly และ nozzle ด้วยประแจ 
    ท่ีให้มา 

    การเปลีย่น : แข็งตวั และ/หรือ แตกร้าว 

    การเปลีย่น : Ceramic paper filter (L) ก าลงัแสดงถึงสภาพท่ีมีรอยเปือ้นจากฟลกัและแข็งตวัหรือติดไปด้วยเศษ 
                       ลวดบดักรี 

3. ท ำควำมสะอำดรูภำยในไส้ควำมร้อนด้วย 
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15. กำรบ ำรุงรักษำ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

5. กำรเปล่ียนไส้กรองของเคร่ือง 

    ถ้าไส้กรองก าลงัแสดงถึงสภาพของรอยดา่งเปือ้นจากฟลกัหรือแข็ง 
    ตวั ให้จดัการเปลีย่นให้ติดตัง้ไส้กรองตามท่ีแสดงไว้ทางขวามือ 

กำรเปล่ียนไส้ควำมร้อน (heating core)  

ข้อควรระวัง 
ยกเว้นกรณีพิเศษท่ีได้แจ้งไว้ ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง OFF เสมอและให้ถอดสายปลัก๊ออกก่อนท าตามขัน้ตอนการบ ารุง 
รักษาใดๆ 

1. ถอด nozzle และ tip enclosure 
   กำรถอดส่วนประกอบไส้ควำมร้อน 

ถอด tip enclosure กบั nozzle ด้วยประแจท่ีให้มา 

2. ถอดสกรู 3 ตวั จาก handpiece และถอดไส้ความร้อน 

3. เปลีย่นไส้ความร้อน ท าการประกอบโดยท าตามขัน้ตอนในทางย้อนกลบักนั 

ข้อควรระวัง 
ต้องแนใ่จวา่ได้สอบเทียบอุณหภมิู nozzle ภายหลงัการเปลีย่นไส้ความร้อน ข้อผิดพลาดในทางปฏิบติัอาจเป็นผลให้
อุณหภมิูไส้ความร้อนนัน้สงูเกินหรือต ่ากวา่ก่อนหน้านี  ้
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15. กำรบ ำรุงรักษำ (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

กำรบ ำรุงรักษำ pump head 

เม่ือท าการบ ารุงรักษา pump head ให้ถอดสกรูท่ีจบัยดึ cover แล้วถอด cover ออก 
   กำรถอด Cover 

1. ถอด Valve และ valve guard แล้วก าจดัฟลกัท่ีเกาะติด 
   กำรท ำควำมสะอำด pump head 

การถอดสว่นประกอบของ pump head 

ข้อควรระวัง 
เม่ือท าการประกอบ pump โปรดแนใ่จวา่ได้อดัแนน่เพื่อไม่ให้มีอากาศร่ัว 

ข้อควรระวัง 
 เม่ือถอด valve guard ออกได้ยาก โปรดอุ่น
มนัด้วยลมร้อน โปรดอยา่ได้ฝืนถอดมนัออก
ด้วยไขควงหรือสิง่อ่ืนๆ ถ้าหากท าให้ valve 
guard เสยีรูป มนัจะไม่สามารถกกัลมได้ 

 โปรดท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือ
ทินเนอร์อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

2. ประกอบ valve และ valve guard 

*มนัมีสิง่สกปรกจบัอยู่บนด้านนี ้ท า 
ความสะอาด pump head valve 
และ valve guard 

*โปรดเปล่ียน valve ถ้าหากมนัเสียรูป 
หรือแขง็ตวั 
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16. ขัน้ตอนกำรตรวจเช็ค (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

ข้อควรระวัง 
นอกเหนือจากมีค าแนะน าอ่ืนๆ ให้ท าตามขัน้ตอนนีด้้วยการปิดสวิทซ์เคร่ือง (OFF) และถอดสายปลัก๊ 

   ตรวจเช็คว่ำไส้ควำมร้อนขำด 1. ตรวจเช็ควา่ไส้ความร้อนหรือเซนเซอร์ขาด 
   หรือเซนเซอร์ขำด 

วดัความต้านทานคลอ่มจดุนี ้

ทวนสอบความมัน่คงทางไฟฟ้าของไส้ความร้อนและเซนเซอร์ 
วดัความต้านทานของไส้ความร้อนและเซนเซอร์ ณ อณุหภมิูห้อง 
(15~25ºC; 59~77ºF) 
มนัจะมีคา่ 3.9Ω ±10% มนัจะมีความต้านทานเกินกวา่ที่ก าหนด, 
ให้เปลีย่นปลาย 

1. ถอดปลัก๊สายไฟเคร่ืองจากเต้ารับ 
2. ถอดกลกัฟิวส์ 
3. เปลีย่นฟิวส์ 
4. ใสก่ลกัฟิวส์กลบัเข้าที่ 

   กำรเปล่ียนฟิวส์ 
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16. ขัน้ตอนกำรตรวจเช็ค (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

   ตรวจเช็ค connection cord 
   ว่ำขำดหรือไม่ 

ตรวจเช็ค connection cord วา่ขาดหรือไม ่

1. ถอดปลัก๊ connection cord ออกจากตวัเคร่ือง 

2. ถอดประกอบไส้ความร้อน {โปรดอ้างอิงถึง [การเปลีย่นไส้ความ 
    ร้อน (heating core)]} 

3. วดัคา่ความต้านทานระหวา่ง connector กบัสายไฟตา่งๆ ท่ีขัว้  
    socket ตามข้างลา่งนี ้

ถ้ามีคา่ใดๆ เกิน 0Ω หรือ ∞ ให้เปลีย่น connection cord 

*ส าหรับข้อมลูบนปลัก๊ 13, อ้างอิงถึง 
“    กำรตรวจเช็คสำยดนิ” 

   กำรตรวจเช็คสำยดิน 1. วดัคา่ความต้านทานระหวา่ง Pin 13 กบั nozzle 
2. ถ้าคา่เกินกวา่ 2 (ณ อุณหภมิูห้อง) ให้ท าการบ ารุงรักษา nozzle 
    ถ้าคา่ยงัคงไม่ลดลง ให้ตรวจเช็ค connection cord วา่ขาด 
    หรือไม ่
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17. กำรแจ้งข้อควำมบกพร่อง (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

    Sens Error เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีข้อบกพร่องได้เกิดขึน้แล้วในเซนเซอร์หรือไส้
ความร้อน (รวมถึงภายในวงจรเซนเซอร์) “Sens Error” จะถกูแสดง
ขึน้และเคร่ืองได้ปิดตวัลง 

    Grip Error “Grip Error” จะถกูแสดงขึน้ถ้าหาก connector cord ไม่ได้ตอ่เข้ากบั
ตวัเคร่ืองหรือได้เช่ือมหวัแร้งบดักรีตวัที่ไม่ถกูต้อง 

    Low Temp Error ถ้าอุณหภมิูเซนเซอร์ตกลงต ่าคา่ความแตกตา่งระหวา่งอุณหภมิู
ปัจจุบนัท่ีตัง้กบัพิกดัความเผ่ือการเตือนอุณหภมิูด้านต ่า “Low Temp 

Error” จะถกูแสดงขึน้และเสยีงบสัเซอร์เตือนดงัขึน้ เม่ืออุณหภมิู 
nozzle สงูขึน้ถึงคา่ภายในพิกดัความเผ่ือท่ีตัง้ เสียงบสัเซอร์ดงัก็จะ
หยดุลง 

    ตัวอย่ำง : 

ตัวอย่ำง : 
สมมติุวา่การตัง้อุณหภมิูอยูท่ี่ 400ºC/750ºF และพิกดัความเผ่ืออยูท่ี่ 
50ºC/100ºF ถ้าหากอุณหภมิูยงัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองและตกลงต ่ากวา่
คา่ที่ก าหนดไว้ขณะท่ีไส้ความร้อนท างานอยู ่“Low Temp Error” จะ
ถกูแสดงขึน้ 

    Heater Short Error “Heater Short Error” จะสวา่งขึน้และบสัเซอร์จะดงัตอ่เน่ืองเม่ือใส ่
nozzle ไม่ถกูต้อง  nozzle ท่ีไม่เข้ากนัถกูสวมใสห่รือวตัถแุปลกปลอม
ถกูพบระหวา่งทางกบั connector 

    FATAL Error สิง่นีจ้ะถกูแสดงขึน้ เม่ือระบบไม่สามารถท างานได้ปกติ ถ้าสิง่บกพร่อง
นีถ้กูแสดงขึน้ โปรดติดตอ่ตวัแทนแฮ็กโกะของท่าน 
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18. ช่ือชิน้ส่วนต่ำงๆ (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

เซนเซอร์นีใ้ช้จบัอณุหภมูิของ Pad ดดูชิน้งาน 

Pad ถกูติดตัง้บนปลายของ 
vacuum pipe 

การเคล่ือนไหวของ vacuum pipe 
สามารถตรวจเช็คจากที่น่ี 

ลมร้อน 

ลกูบิดนีค้วบคมุความยาวของ 
vacuum pipe (แยกซือ้ต่างหาก) 



Handpiece สามารถใช้งานกบั vacuum pipe control knob (L) ท่ีให้มา 
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19. กำรติดตัง้แรกเร่ิม (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

    กำรท ำงำนและกำรแสดงผล 
    สวิทซ์และปุ่ มควบคมุ 

จอด้านหน้าของแฮ็กโกะ FR-702 ประกอบด้วยปุ่ มใช้งาน  5  ปุ่ ม 
- ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อเปิดหรือปิดเคร่ือง 

 การกดปุ่ มนีเ้ม่ือ force cool down bypass สามารถท างานได้ 
   จะท าให้กระแสลมหยดุลงและสิน้สดุกระบวนการท าความเย็น 

 การกดปุ่ มนีเ้ม่ือต้องใช้ Preset Mode จะท าให้หน้าจอของ 
- ใช้ปุ่ มนีส้ าหรับการเปลีย่นคา่ 

   preset selection screen แสดงขึน้ 
- ใช้ปุ่ มนีส้ าหรับการเปลีย่นคา่ 

 กดปุ่ มนีค้้างไว้เป็นเวลาอยา่งน้อย 2 วินาที เพื่อเข้าสู ่Offset  
   Mode  

- ใช้ปุ่ มนีส้ าหรับสิน้สดุการป้อนคา่และการตรวจเช็คการตัง้คา่ 
 กดปุ่ มนีค้้างไว้เป็นเวลาอยา่งน้อย 2 วินาทีเพื่อแสดงหน้าจอของ  
   temp/timer screen 

- ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อตัง้แรงลม 
 เม่ือต้องการตัง้แรงลม ทา่นอาจจะกดปุ่ ม       หรือ       เพือ่สิน้สดุ 
   การตัง้คา่แรงลมของทา่น 

A. Handpiece 

ข้อควรระวัง 

Nozzle กบั Pad จะร้อนท่ีอณุหภมิูสงู  ท าให้เย็นลงก่อนท าการเปลีย่น 

หมำยเหตุ : 

    กำรใช้ vacuum function operative nozzle 

1. กำรติดตัง้ nozzle 
    a.  ยืด vacuum pipe โดยใช้ vacuum pipe control knob 
    b.  ร้อย vacuum pipe ทะลผุา่นรู nozzle แล้วติดตัง้ nozzle 

        ข้อควรระวงั 
 Vacuum pipe 
   ห้ามใช้แรงมากเกิน เม่ือไม่ใช้ nozzle ให้ถอยร่น vacuum pipe ให้สัน้ท่ีสดุ 

2. กำรติดตัง้ pad 
    a.  การติดตัง้ pad 
    b.  ปรับแตง่ pad ให้อยูใ่นต าแหนง่ท่ีเหมาะสม 
          ปรับแตง่ vacuum pipe เพื่อให้ pipe และ pad ยื่นออกมาเลก็น้อยเทา่ที่เป็นไปได้ 

   ให้เสือ่มสภาพเร็วขึน้  แฮ็กโกะขอแนะน าให้ท าให้มนัเย็นตวัลงหลงัใช้งาน 

        ข้อควรระวงั 
 Pad 
   Pad ไม่สามารถใช้งานได้ตลอด เม่ือมนัเร่ิมเสือ่มให้ท าการเปลีย่น สบืเน่ืองจากสมัผสักบัอุณหภมิูสงู เป็นสาเหตุ 
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19. กำรติดตัง้แรกเร่ิม (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

    กำรใช้ vacuum function inoperative nozzle {N51-01(G), N51-05(G)} 

a.  ถอยร่น vacuum pipe ให้สัน้ท่ีสดุ โดยใช้ vacuum pipe control knob 

        ข้อควรระวงั 

ใสโ่ดยใช้แรงมากเกิน 

b.  ขนัสกรูจบัยดึ nozzle ให้แนน่ 

Nozzle แบบใหม่ N51-01/N51-05 มี pipe guard อยู ่
ภายใน nozzles เหลา่นีไ้ม่สามารถติดเข้ากบัแฮ็กโกะ 
FR-702 เม่ือ vacuum pipe ถกูยืดออกอยู ่อยา่ได้ฝืน 

        ข้อควรระวงั 
Nozzle ท่ีไม่มีตวัอกัษร “G” ก ากบัอยูบ่นตวั   nozzles เหลา่นีไ้ม่มีช่องวา่งที่ให้ 
ลมร้อนเป่าออกได้ การใช้มนักบัแฮ็กโกะ FR-702 อาจเป็นผลให้เกิดอนัตราย 

ตวัอกัษร “G” ถกูพิมพ์ไว้บนตวั 
หมำยเหตุ : 

nozzle พร้อม pipe guard 

 

    กำรใช้ nozzle แบบเก่ำท ำได้อย่ำงไร 
วางแนว projection part เพื่อติดตัง้ nozzle แบบเก่าเข้ากบั heater pipe 

         ข้อควรระวัง 

มีสว่นนนู 2 ปุ่ มท่ีตา่งความสงูให้วางแนว
ของ nozzle screwing position ตรงกบั 
projection part ปุ่ มท่ีสงูกวา่บน pipe 

เม่ือมีการใช้ QFP nozzle ให้ถอดสกรู
ภายใน (M3 x 5) ออกจาก nozzle 

        ข้อควรระวัง 

เม่ือตดิตัง้ผดิทิศทางจะไมส่ามารถใส ่nozzle ได้เข้า
สดุและสามารถเป็นเหตใุห้ลมร่ัว 
ต้องแน่ใจวา่ได้ติดตัง้ nozzle ในทิศทางท่ีถกูต้อง 

 Vacuum function inoperative nozzles (แบบเก่ำ) 
A1124B, A1130, A1131, A1132, A1133, A1134, A1142B, A1183, A1190, A1191, A1192, A1325 
Nozzle เหลา่นีไ้ม่สามารถติดตัง้เข้ากบัแฮ็กโกะ FR-702 เม่ือ vacuum pipe ถกูยืดออกอยู ่อยา่ได้ฝืนใสโ่ดยใช้ 

    แรงมากเกิน  
 A1124, A1142 

    อยา่ได้ใช้ nozzles เหลา่นีก้บัแฮ็กโกะ FR-702  nozzles เหลา่นีไ้ม่มีช่องวา่งที่ให้ลมร้อนเป่าออกได้ การใช้มนั 

    กบัแฮ็กโกะ FR-702 อาจเป็นผลให้เกิดอนัตราย 
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19. กำรติดตัง้แรกเร่ิม (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

           ข้อควรระวงั 
เม่ือไม่ใช้งาน ให้จดัวาง handpiece ไว้บนท่ีวางหวัแร้ง 

B.  กำรเช่ือมต่อสำยไฟและกำรเปิดเคร่ืองท ำงำน 

1. เสยีบ power cord เข้าในเต้ารับท่ีอยูท่างด้านหลงัของ  
    station 
 

2. จดัวาง handpiece ไว้บนท่ีวางหวัแร้ง 
 

3. เสยีบปลัก๊ปลายอีกด้านหนึง่ของ power cord เข้าใน 
    เต้ารับผนงัท่ีตอ่สายดิน 
 

4. เปิดสวิทซ์เคร่ือง (ON) 

        ข้อควรระวงั 
ผลติภณัฑ์นีป้้องกนัการคายประจุของไฟฟ้าสถิต ต้อง
แนใ่จวา่เคร่ืองได้ตอ่สายดินแล้ว 

ขอบของ handpiece 
ต้องวางพกับนพืน้ท่ี
วงกลมดงัแสดงในรูป 

20. กำรใช้งำน (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

    แรงลมที่เป่ำ 

1. เร่ิมท างาน 
    กดปุ่ ม “S” บน handpiece หรือปุ่ ม           บน station เพื่อเร่ิมการเป่าลม  ลมร้อนถกูเป่าออกจากปลายทอ่ของ  
    nozzle อุณหภมิูของลมร้อนถกูควบคมุตามการตัง้อุณหภมิู 

2. หยดุท างาน 
    กดปุ่ ม “S” หรือปุ่ ม           อีกครัง้ กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กบัไส้ความร้อนถกูปิดลงและการท าความเย็นได้เร่ิมต้นขึน้  
    เม่ืออุณหภมิูลดลงถึง 100ºC (200ºF) หรือภายหลงัจาก1.5 นาทีของการท าความเย็น กระแสลมท่ีเป่าก็จะหยดุลง 
    โดยอตัโนมติั จอจะแสดงข้อความ             ขึน้เพื่อเป็นการแจ้งวา่ station พร้อมท่ีจะเร่ิมต้นท างานอีกครัง้ 

         ค ำเตือน 
ห้ามหยดุลมร้อนท่ีเป่าโดยการปิดสวิทซ์เคร่ือง (OFF) 
ถ้าสวิทซ์เคร่ืองถกูปิดลงภายหลงัการใช้ จะไม่มีการท าความเย็น เพื่อหลกีเลีย่งความเสยีหายท่ีเกิดกบัเคร่ือง ห้ามปิด
สวิทซ์เคร่ืองจนกวา่ข้อความ             ถกูแสดงขึน้บนจอ 

    กำรตัง้แรงลม 

การกดปุ่ ม         บน station ท าให้ LED ของ AIR ท่ีแสดงเร่ิมกระพริบและยอมให้ทา่นท าการเปลีย่นแรงลม ช่วงการ
ตัง้แรงลมคือ 1 ถึง 9 
ปริมาณลมจริงๆ อาจมีผลกระทบจากขนาดและรูปร่างของ nozzle(s) ท่ีใช้งาน 
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20. กำรใช้งำน (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

ตัวอย่ำง : การเปลีย่นการตัง้แรงลมจาก 5 เป็น 7 
กดปุ่ ม กดปุ่ ม กดปุ่ ม 

2 ครัง้ หรือปุ่ ม 
เสร็จสิน้ 

หมำยเหตุ : 
ภายหลงัจากการยอมรับคา่ส าหรับตวัเลขทกุตวัส าหรับอุณหภมิู ทา่นจะมีทางเลอืกเพือ่ตัง้เวลาโดยเร่ิมต้นจากตวัเลข
หลกัร้อย  คา่ที่ตัง้จากโรงงาน : “อุณหภมิู 300ºC” “ตัง้เวลา - - - (ไม่มีการตัง้)” 

    กำรตัง้/กำรเปล่ียนอุณหภมูิและตัง้เวลำ 

ตัวอย่ำง : เม่ืออุณหภมิูท่ีตัง้คือ 300ºC และการตัง้เวลาคือ - - - 
1. กำรตัง้อุณหภมูิ (จำก 300ºC เป็น 450ºC) 

กดปุ่ ม      และค้างไว้ 
มากกวา่ 1 วนิาที 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม 

กดปุ่ ม กดปุ่ ม กำรตัง้ตัว
จับเวลำ 

กดปุ่ ม       หรือ 
5 ครัง้ 

2. กำรตัง้เวลำ (จำก - - - เป็น 130 วนิำท)ี 

กดปุ่ ม       2 ครัง้ กดปุ่ ม กดปุ่ ม       3 ครัง้ 

กดปุ่ ม กดปุ่ ม ค่ำที่ตัง้แต่ละค่ำถูกแสดงขึน้เป็น 

* เมื่อท่ำนต้องกำรออกจำกกำรตัง้เวลำ “- - -” 

เสร็จสิน้ 
กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

เวลำ 1 วินำทีเมื่อกำรเปล่ียน 
สิน้สุดลง 

Vacuum Function 
กดปุ่ ม V (Vacuum) บนด้าม ป๊ัมดดูเร่ิมท างาน 
และชิน้สว่นถกูจบัโดยการดดู 
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20. กำรใช้งำน (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

* Timer function 
ในเคร่ืองนี ้ การตัง้เวลายอมให้ทา่นท าการควบคมุเวลาระหวา่งที่ลมร้อนเป่าออกไป  ไม่วา่โหมดใดโหมดหนึง่ในสอง 

    Preset mode 

ยอมให้มีการเลอืกอุณหภมิู เวลาและแรงลมท่ีเป่าจากทางเลอืกท่ีทา่นก าหนด (สามารถโปรแกรมได้ถึง 5 อุณหภมิู /  

Preset settings แรกเร่ิม : 

Preset ท่ีถกูเลอืกตัง้ไว้ท่ี             จากโรงงาน 

ตัวอย่ำง : การเปลีย่นการเลอืก preset จาก preset หมายเลข 3 เป็นหมายเลข 1 

กำรควบคุมจะเร่ิมต้นกับกำรตัง้ preset อันใหม่ 
ขัน้ตอนส าหรับการท าการเปลีย่น preset อุณหภมิู, ตัง้เวลา และแรงลม เป็นวิธีเดียวกนักบั “การตัง้/การเปลีย่นอุณหภมิู 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม        2 ครัง้ 

*Preset selection screen 

กดปุ่ ม 

โหมดถกูเลอืกโดยการตัง้พารามิเตอร์ : Open Timing จะถกูเร่ิมนบัตัง้แตจ่ากเวลาที่อุณหภมิูถึงจดุท่ีอุณหภมิูตัง้ไว้และ  
Close Timing จะถกูเร่ิมนบัตัง้แตเ่ร่ิมท างาน 
ช่วงเวลาของการตัง้เวลาคือ 001 ถึง 999 วินาที (เม่ือไม่ใช้ timer function ให้เลอืก “- - -” เม่ือตัง้เวลาเป็น “000” ก็จะ 
ไม่ท างาน) 

นอกจากขัน้ตอนการท างานท่ีได้อธิบายดงัข้างบน  แฮ็กโกะ FR-702 (อุปกรณ์เป่าลมร้อน) ได้รวมเอา preset mode ท่ี 

เวลา / แรงลมท่ีเป่า) ให้เข้าสู ่parameter setting เพื่อเปลีย่นโหมด (โปรดอ้างอิงถึง [ การตัง้พารามิเตอร์ (อุปกรณ์เป่า 

หมายเลขแรกเร่ิมของ active presets ถกูตัง้ไว้ท่ีเลข 5 จากโรงงาน 

และตัง้เวลา” กบั “การตัง้ของแรงลม” 
    ข้อจ ำกัดของกำรเปล่ียนกำรตัง้ (Password function) 

ป้อน parameter setting เพื่อเปลีย่น mode (โปรดอ้างอิงถึง [ 6 การตัง้พารามิเตอร์]) 

Switch to the parameter setting mode 

Switch to the temperature setting mode 

Switch to the preset selection mode 

Make Temp/Time adjustments 

Make airflow adjustments 

0 : Open 1 : Partial 2 : Restricted 

ทา่นสามารถท าการเปลีย่นโดยไม่ตอ้งใส ่password 

ทา่นสามารถเลอืกว่าตอ้งใส ่password หรอืไม่กอ่นท าการเปลีย่น 

Password เป็นสิง่ทีต่อ้งการกอ่นท าการเปลีย่น 

มนัเป็นไปได้ท่ีจะจ ากดัการเปลีย่นการตัง้เฉพาะให้กบัแตล่ะเคร่ือง 
มีสามทางเลอืกส าหรับการตัง้ password 

ลมร้อน]) 
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20. กำรใช้งำน (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

ให้เลอืกและป้อนตวัอกัษร 3 ตวั ส าหรับตัง้ password จาก 6 ตวั ตวัอกัษรส าหรับตัง้ 

ตัวอย่ำง : ขัน้ตอนส าหรับการเปลีย่นอุณหภมิูท่ีตัง้เม่ือเคร่ืองถกูจ ากดัสทิธ์ิโดย password (Password คือ AbC”) 

กดปุ่ ม      ค้างไว้ 
มากกวา่ 1 วนิาที 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม 

กดปุ่ ม       2 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       3 ครัง้ 

กดปุ่ ม          ข้อควรระวัง 
 

password ทางขวามือ 

 ถ้าทา่นป้อน password ไม่ถกูต้องซ า้ซ้อน หน้าจอจะกลบัสูห่น้าจอกอ่น 

 ถ้าทา่นป้อน password ไม่ถกูต้อง หน้าจอจะแสดง 3 ขีด ส าหรับให้ 
    ทา่นท าการป้อน password ใหม่ 

    หน้านี ้

เคร่ืองจะขยบัไปสูห่น้าจอการเปลีย่นการตัง้ส าหรับแตล่ะโหมดภายหลงัการป้อน password  โปรดเปลีย่นการตัง้ส าหรับ 
แตล่ะโหมดเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกลา่วถึงในคูมื่อนี ้

Offset mode {กำรตัง้เป็นไปได้ภำยในช่วงระยะของ ±50ºC (90ºF)} 

           ข้อควรระวงั 
ถ้าคา่รวมของคา่ที่ตัง้กบัคา่ offset เกินกวา่ 600ºC  สว่นท่ีเกินในคา่ offset จะไม่มีตอ่การท างาน 

ตัวอย่ำง : การเปลีย่นการตัง้ offset จาก 0ºC เป็น –30ºC 

กดปุ่ ม       ค้างไว้ 
มากกวา่ 1 วนิาที 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม 

กดปุ่ ม       3 ครัง้ กดปุ่ ม กดปุ่ ม 

ค่ำที่ตัง้แต่ละค่ำถูกแสดงขึน้เป็นเวลำ 2 วินำที ส ำหรับแต่ค่ำละค่ำที่เปล่ียนสิน้สุดลง 

ฟังก์ช่ันหลักตัวอื่นๆ 

Chain Presets function 
ในเคร่ืองนี ้เม่ือทา่นเข้าสู ่“Preset mode” และ “Chain Preset function” 
ในการตัง้พารามิเตอร์และตัง้เวลาส าหรับ preset แตล่ะรายการ presets ท่ีมีให้มีช่ือเรียกเป็น “P-1” ถึง “P-5” โดย
อนญุาตให้ทา่นจ าลอง rework profile ได้ถึง 5 ระดบั 

Preset ท่ีถกูตัง้เป็น “000” ใน timer setting จะถกูข้ามไปและ preset ตวัตอ่ไปจะท างานตอ่โดยอตัโนมติั 
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20. กำรใช้งำน (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

Auto sleep function 

เม่ือ handpiece ถกูวางไว้ในท่ีวางด้าม  automatic sleep function จะเร่ิมท างาน (โดยการตัง้ค่า) การกดปุ่ ม 
START/STOP (HOT AIR) ในขัน้ตอนนีจ้ะไม่ท าให้เคร่ืองท างาน  ถ้า handpiece ถกูวางไว้ในท่ีวางด้ามขณะท่ีมนั
ก าลงัเป่าลมร้อน การเร่ิมของการท าความเย็นอตัโนมติัจะถกูบงัคบัก่อนท่ีจะหยดุการใช้งาน 

         ข้อควรระวัง 
เม่ือท าการติดตัง้ station อยา่ได้วางวตัถท่ีุติดไฟไว้ด้านหลงัทางออกของ handpiece ถ้า handpiece ถกูวางใน 
holder ขณะท่ีลมร้อนยงัเป่าอยู ่อุบติัเหตรุ้ายแรงดงัเช่น ไฟไหม้ อาจเกิดขึน้โดยลมร้อน 

Auto shutoff function 

Auto shutoff function ท างานเม่ือเคร่ืองอยูน่ิ่งเฉย เป็นเวลา 30 นาที และมนัจะอตัโนมติัเข้าสูส่ถานะประหยดั
พลงังาน 

Forced cooling bypass function 

เม่ือฟังก์ชัน่นีถ้กูตัง้ให้ท างาน ถ้าทา่นกดปุ่ ม “S” (ปุ่ ม          ) อีกครัง้ระหวา่งการท าความเย็น การท าความเย็นก็จะ
หยดุลง ฟังก์ชัน่นีถ้กูใช้เม่ืออุณหภมิูท่ีท างานนัน้ต ่าและทา่นจะไม่จ าเป็นต้องคอยจนกระทัง่มนัหยดุลงอตัโนมัติ แต่
ถ้าอุณหภมิูตัง้เป็น 380ºC หรือสงูกวา่ฟังก์ชัน่นีก็้ไม่สามารถใช้งานได้ 

Check of settings 

ตัวอย่ำง : เม่ืออุณหภมิูท่ีตัง้เป็น 350ºC และการตัง้เวลาเป็น 150 วินาท ี

การกดปุ่ ม       หนึง่ครัง้ท าให้ทา่นตรวจเช็คการตัง้ของอุณหภมิูท่ีตัง้                 กบัเวลาที่ตัง้                 ในการตัง้
ครัง้นี ้

      ข้อควรระวงั 

โปรดอยา่ใช้ฟังก์ชัน่นีท่ี้อุณหภมิูสงูๆ 



 - 51 - 

21. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

แฮ็กโกะ FR-702 (อุปกรณ์เป่าลมร้อน) มีพารามิเตอร์ดงัตอ่ไปนี ้

* จอแสดงขึน้เฉพาะเมือ่ “1:Preset mode” ถกูเลอืกใน setting mode 

** จอแสดงขึน้เฉพาะเมือ่ “1:Partial” ถกูเลอืกใน password setting 

*** จอแสดงขึน้เฉพาะเมือ่ “1:Partial” หรอื “2:Restricted” ถกูเลอืกใน password setting 

เปิดสวิทซ์เคร่ืองขึน้ขณะท่ีกดปุ่ ม        ไว้  ท าการตัง้โดยการเลอืกหมายเลขพารามิเตอร์ท่ีต้องการ 
กดปุ่ ม       หรือ       เพือ่เปลีย่นคา่ และกดปุ่ ม        เพื่อให้ท างาน 

กำรเลือกกำรแสดง ºC หรือ ºF    
อุณหภมิูท่ีแสดงสามารถสลบัไปมาระหวา่งเซลเซียสกบัฟาเรนไฮต์ 

กำรตัง้ Auto sleep ON/OFF  
ให้ทา่นเลอืกวา่จะให้ auto sleep function ท างานหรือไม่ 

กำรตัง้ Auto shutoff ON/OFF 
ให้ทา่นเลอืกวา่จะให้ auto shutoff function ท างานหรือไม่ 

กำรเลือก Setting mode 
การตัง้อุณหภมิูสามารถสลบัไปมาระหวา่ง normal mode กบั preset mode 
ถ้าเลอืกเป็น preset mode ทา่นจะถกูถามหา number ของ preset เพื่อใช้ในการโปรแกรม 
กดปุ่ ม       หรือ        เพื่อตัง้ number 

Password setting 
การเลอืก “Open” “Partial” หรือ “Restricted” ส าหรับการตัง้คา่ password ถ้าเลอืกเป็น Restricted ด าเนินการตัง้
ส าหรับ password ถ้าเลอืกเป็น partial ให้เลอืกวา่ต้องการ password function หรือไม่เม่ือเปิดใช้ temperature 
setting, preset, offset และ air flow modes กบัการตัง้ password 
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21. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

Auto shutoff time setting 
ตัง้เวลา auto shutoff การัง้ท าได้ภายใน 30 ถึง 60 นาที โดยเพิ่มขึน้ช่วงละ 1 นาที 

กำรเลือก Timer mode 
การตัง้ timer mode สามารถสลบัไปมาระหวา่ง Opened timing กบั Closed timing modes 

Forced cooling bypass 
ระบุวา่ทา่นต้องการให้ฟังก์ชัน่นีท้ างานหรือไม่ เพื่อให้ทา่นบีบยกเลกิการท าความเย็นภายหลงัท างานเสร็จ การบีบ
ยกเลกิในขณะท่ีอุณหภมิูสงูๆ อาจเป็นผลให้เกิดข้อบกพร่องกอ่นก าหนดของไส้ความร้อน อยา่ได้ใช้ฟังก์ชัน่นีย้กเว้น
แตง่านท่ีมีอุณหภมิูต ่า 

Chain Preset setting 
ให้ทา่นเลอืกวา่จะให้ Chain Preset function ท างานหรือไม่ ถ้าทา่นเปิด “Preset mode” กบั “Chain Preset func-
tion”  presets ท่ีมีถกูเรียกใช้ตามล าดบัตัง้แต ่“P-1” ถึง P-5” ซึง่ยอมให้ทา่นจ าลองได้ถึง 5 ขัน้ตอนของ rework 
profile 

Parameter entering mode 

1. ปิดสวิทซ์เคร่ือง 
2. เปิดสวิทซ์เคร่ืองขณะท่ีท าการกดปุ่ ม 
3. เม่ือหน้าจอแสดง             เคร่ืองได้อยูใ่น parameter entering mode 
4. ทา่นสามารถสลบั parameter no. ไปมาโดยการกด        หรือ 

A. กำรเลือกกำรแสดงเป็น ºC หรือ ºF 

1. ไม่             หรือ             อยา่งใดอยา่งหนึง่ถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม        เม่ือ             ถกูแสดงขึน้ 
2.             และ             จะแสดงสลบัไปมา ถ้าทา่นกดปุ่ ม        (      ) 
3. จอแสดงจะกลบัสู ่             ถ้าทา่นกดปุ่ ม        ภายหลงัการเลอืก 

B. Auto sleep ON/OFF setting 

1. ไม่             หรือ             อยา่งใดอยา่งหนึง่ถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม        เม่ือ             ถกูแสดงขึน้ 
2.             และ             จะแสดงสลบัไปมา ถ้าทา่นกดปุ่ ม        (      ) 
3. จอแสดงจะกลบัสู ่             ถ้าทา่นกดปุ่ ม        ภายหลงัการเลอืก 

C. Auto shutoff ON/OFF setting 

1. ไม่             หรือ             อยา่งใดอยา่งหนึง่ถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม        เม่ือ             ถกูแสดงขึน้ 
2.             และ             จะแสดงสลบัไปมา ถ้าทา่นกดปุ่ ม        (      ) 
3. จอแสดงจะกลบัสู ่             ถ้าทา่นกดปุ่ ม        ภายหลงัการเลอืก 
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21. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

D. กำรเลือก Setting mode 

1. ไม่             หรือ             อยา่งใดอยา่งหนึง่ถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม        เม่ือ             ถกูแสดงขึน้ 
2.             (normal mode) กบั             (preset mode) จะแสดงสลบัไปมา ถ้าทา่นกดปุ่ ม        (      ) 
3. จอแสดงจะกลบัสู ่             ถ้าทา่นกดปุ่ ม        ภายหลงัการเลอืก 

* ถ้ำท่ำนเลือก preset mode จอแสดงจะขยับไปยังหน้ำจอ preset selection 
4. หมายเลขของ preset ท่ีถกูกระตุ้นจะแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม       ท่ี 3 
    (ตวัอยา่ง : ถ้าหากเลขคือ 3             จะถกูแสดงขึน้) 
5. กดปุ่ ม       (      )เพื่อเปลีย่นคา่และเลอืกหมายเลขของ preset ท่ีทา่นต้องการกระตุ้น  เคร่ืองจะยอมรับค่ำตัง้แต่ 2 
   ถึง 5 
6. จอจะกลบัสู ่             ถ้าทา่นกดปุ่ ม        ภายหลงัการเลอืก 

E. Password setting 

1. ไม่             ,             หรือ             จะถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม        เม่ือ             ถกูแสดงขึน้ 
2. ถ้าทา่นกดปุ่ ม       (      )             (Open),            (Partial) และ             (Restricted) จะถกูแสดงสลบัไปมา 
3. ถ้าทา่นกดปุ่ ม        ภายหลงัการเลอืก จอแสดงจะกลบัสู ่            , *1, 2 

*1 จอแสดงจะเล่ือนไปยังหน้ำจอกำรเลือกดงัต่อไปนี ้ถ้ำท่ำนเลือก          (Partial) 
4. ถ้าทา่นกดปุ่ ม       ท่ี 3  ทา่นจะถกูถามหาวา่ต้องการใช้ password function หรือไม่เม่ือเลือ่นเข้าสู ่preset selection  
    mode 
5. ไม่             (ไม่ต้องมี password) หรือ             (ต้องมี password) จะถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม       (      ) 
6. ถ้าทา่นกดปุ่ ม       ภายหลงัการเลอืก  ทา่นจะถกูถามหาวา่ต้องการใช้ password function หรือไม่ เม่ือเลือ่นเข้าสู ่
    preset selection mode 
7. ไม่             (ไม่ต้องมี password) หรือ             (ต้องมี password) จะถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม       (      ) 
8. ถ้าทา่นกดปุ่ ม       ภายหลงัการเลอืก  ทา่นจะถกูถามหาวา่ต้องการใช้ password function หรือไม่ เม่ือเลือ่นเข้าสู ่
    offset mode 
9. ไม่             (ไม่ต้องมี password) หรือ             (ต้องมี password) จะถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม       (      ) 
10. ถ้าทา่นกดปุ่ ม       ภายหลงัการเลอืก  ทา่นจะถกูถามหาวา่ต้องการใช้ password function หรือไม่ เม่ือเลือ่นเข้าสู ่
      Air flow mode 
11. ไม่             (ไม่ต้องมี password) หรือ             (ต้องมี password) จะถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม       (      ) 
12. ถ้าทา่นกดปุ่ ม       ภายหลงัการเลอืก  จอแสดงจะเข้าสูห่น้าจอ password setting 



*2 ถ้ำท่ำนเลือก           (Restricted) จอแสดงจะเข้ำสู้หน้ำจอ password setting 
    ถ้ำท่ำนเลือก           (Partial) จอแสดงจะเข้ำสู่หน้ำจอ password setting ภำยหลังกำรเลือก *1 
11. ตวัเลขหลกัร้อยในจอแสดงจะเร่ิมสวา่งขึน้ เพื่อแจ้งให้ทา่นทราบวา่ทา่นสามารถใสค่า่ได้ 
      กดปุ่ ม       (      ) เพื่อใสต่วัเลขท่ีทา่นต้องการ 
12. ตวัเลขหลกัสบิในจอแสดงจะเร่ิมสวา่งขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม       ภายหลงัการใสค่า่ใช้วิธีท่ีเหมือนกนัเพื่อใสต่วัเลข 
      ส าหรับหลกัสบิและหลกัหนว่ย 
13. จอแสดงจะกลบัสู ่             ถ้าทา่นกดปุ่ ม       ภายหลงัการใสต่วัเลขหลกัหนว่ย 
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21. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

F. Auto shutoff time setting 

1. Auto shutoff time (เร็วกวา่ 30 นาที) จะถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม       เม่ือ             ถกูแสดงขึน้ 
2. กดปุ่ ม       (      ) ทา่นสามารถเปลีย่นไปยงัคา่ที่ต้องการ คา่ที่ทา่นสามารถใสไ่ด้คือ 30 ถึง 60 (นาที) 
3. จอแสดงจะกลบัสู ่            ถ้าทา่นกดปุ่ ม       ภายหลงัการเลอืก 

G. Timer mode selection 

1. ไม่             หรือ             จะถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม       เม่ือ             ถกูแสดงขึน้ 
2.             (Open Timing) กบั             (Closed Timing) จะถกูแสดงสลบัไปมา ถ้าทา่นกดปุ่ ม       (      ) 
3. จอแสดงจะกลบัสู ่             ถ้าทา่นกดปุ่ ม        ภายหลงัการเลอืก 

H. Force cooling bypass 

1. ไม่             หรือ             จะถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม       เม่ือ             ถกูแสดงขึน้ 
2.              กบั             จะแสดงสลบัไปมา ถ้าทา่นกดปุ่ ม       (      ) 
3. จอแสดงจะกลบัสู ่             ถ้าทา่นกดปุ่ ม        ภายหลงัการเลอืก 

I. Chain Preset setting 

ภายหลงัการเปลีย่น parameters กดและค้างปุ่ ม       ไว้อยา่งน้อย 2 วินาทีจนกระทัง่          ถกูแสดงขึน้ ณ เวลานี ้ทา่น
สามารถสลบัไปมาระหวา่ง          กบั          โดยการกดปุ่ ม       (      ) เลอืก          ถ้าทา่นเสร็จสิน้การเปลีย่นหรือ  
         ถ้าทา่นต้องการกลบัและท าการเปลีย่นมากกวา่นี ้กดปุ่ ม       เพื่อยืนยนัการเลอืก 

กำรเปล่ียนจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่ำ         จะถูกแสดงขึน้ และท่ำนกดปุ่ ม 
โปรดทรำบว่ำไม่มีกำรเปล่ียนใดๆ จะท ำได้ ถ้ำหำกท่ำนปิดเคร่ืองขณะที่ท ำกำรเปล่ียน 

1. ไม่             หรือ             จะถกูแสดงขึน้ ถ้าทา่นกดปุ่ ม       เม่ือ             ถกูแสดงขึน้ 
2.              กบั             จะแสดงสลบัไปมา ถ้าทา่นกดปุ่ ม       (      ) 
3. จอแสดงจะกลบัสู ่             ถ้าทา่นกดปุ่ ม        ภายหลงัการเลอืก 
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22. ผังกระจำยอุณหภูมิ (Temperature distribution chart) 

เงื่อนไขกำรทดสอบ : ท ำกำรวัดที่จุดห่ำง 1 มม. (0.04 นิว้) จำก nozzle โดยเคร่ืองบันทกึ 

           ข้อควรระวงั 
 ผงัเหลา่นีไ้ม่ได้ก าหนดคณุสมบติัทางอุณหภมิูและใช้ส าหรับอ้างอิงเทา่นัน้ 
 ผงักระจายอุณหภมิูส าหรับแฮ็กโกะ 850 หรือ 850B ไม่ควรน ามาใช้กบัแฮ็กโกะ FR-702 เพราะแฮ็กโกะ FR-702 ใช้

ป๊ัมและระบบควบคมุท่ีแตกตา่ง เม่ือทา่นใช้แฮ็กโกะ FR-702 ต้องแนใ่จวา่ได้อ้างอิงกบัผงักระจายอุณหภมิูท่ีแสดงดงั
ข้างลา่งนี ้

 อุณหภมิูของลมร้อนอาจขึน้ไม่ถึงอุณหภมิูจุดท่ีตัง้ซึง่ขึน้อยูส่ว่นเช่ือมตอ่ของ nozzle และการตัง้ air flow ในกรณีนีใ้ห้
ลดอุณหภมิูท่ีตัง้หรือ air flow ลง 
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22. ผังกระจำยอุณหภูมิ (Temperature distribution chart) 
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22. ผังกระจำยอุณหภูมิ (Temperature distribution chart) 



การเปลีย่นไส้ความร้อนนัน้อนัตรายมากๆ ต้องมัน่ใจวา่ได้ปิดสวิทซ์เคร่ือง OFF และต้องท าด้วยความระมดัระวงัตาม
ขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้ม่ือท าการเปลีย่นไส้ความร้อน 

 - 58 - 

23. กำรบ ำรุงรักษำ/กำรตรวจสอบ (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

ข้อควรระวัง 

A. ถอดไส้ควำมร้อน 

         ข้อควรระวัง 
เม่ือท าการเปลีย่นไส้ความร้อน โปรดท าด้วยความระมดัระวงัท่ีจะไม่ใช้แรงฝืนบงัคบัจน vacuum pipe เกิดการคดงอ 

         ข้อควรระวัง 
จบัต้องไส้ความร้อนด้วยความระมดัระวงั ห้ามแตะต้องเส้นลวดไส้ความร้อน 

1. ถอดสกรู 4 ตวัที่ยดึ heater pipe เข้ากบั handpiece ถอด heater pipe ออก 

2. ถอด mica ออกจากด้านในของ heater pipe 

3. ถอดการเช่ีอมตอ่และถอดสว่นประกอบ heating element 

อ้างอิงถึงคูมื่อการใช้งานรวมถึงชิน้สว่นอะไหล ่

B. วัดค่ำควำมต้ำนทำน 
     คา่ความต้านทานไส้ความร้อนปกติ 
     คา่ที่ถกูต้องอยูป่ระมาณ : 14Ω (±10% 100-110V), 17Ω (±10% 120V), 41Ω (±10% 220-240V) 

     ถ้าคา่ความต้านทานไม่ถกูต้อง ให้เปลีย่นชิน้สว่นนี ้

     คา่ความต้านทานเซนเซอร์ปกติ 
     เช่ือมตอ่โอห์มมิเตอร์คลอ่มขัว้ connector (b), ถ้าคา่ความต้านทานเป็น ∞  ให้เปลีย่นชิน้สว่นนี ้
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24. กำรแจ้งข้อควำมบกพร่อง (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

เม่ือ software ตรวจจบัข้อบกพร่องในแฮ็กโกะ FR-702 จบัพบข้อบกพร่องได้ ข้อความจะถกูแสดงขึน้เพื่อเตือนผู้ใช้งาน
โปรดอ่าน “การแก้ไขปัญหา” ส าหรับขัน้ตอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

Sensor Error ข้อบกพร่องนีเ้กิดขึน้เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีเซนเซอร์บกพร่อง 
(หรือมีข้อผิดพลาดภายในวงจรเซนเซอร์)  ข้อความ  
จะสวา่งขึน้และเคร่ืองจะปิดตวัลง 

Heater Error ข้อบกพร่องนีเ้กิดขึน้เม่ืออุณหภมิูของลมร้อนก าลงัตกลงถึงแม้วา่
ไส้ความร้อนยงัท างานอยู ่ ข้อความ                จะสวา่งขึน้เพื่อ
แจ้งวา่มีความเป็นไปได้ท่ีไส้ความร้อนจะบกพร่อง 

Fan Error ข้อบกพร่องนีเ้กิดขึน้เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีพดัลมจะบกพร่อง 
ข้อความ                จะสวา่งขึน้และเคร่ืองจะปิดตวัลง 
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25. แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

ก่อนท าการตรวจเช็คภายในเคร่ืองแฮ็กโกะ FR-702 หรือท าการเปลีย่นชิน้สว่น ต้องแนใ่จวา่ได้ถอดสายปลัก๊แล้ว ความ
ผิดพลาดในทางปฏิบติัอาจเป็นผลให้ถกูไฟดูด 

ค ำเตือน 

    เคร่ืองไม่ท ำงำน ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  สายไฟเคร่ืองและ/หรือสายปลัก๊ได้เช่ือมตอ่หรือไม่ ? 
:  ท าการเช่ือมตอ่ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม่ ? 
:  ให้ตรวจสอบวา่ท าไมฟิวส์ถึงขาดและก าจดัสาเหตเุสยีแล้วจึง 
   ท าการเปลีย่นฟิวส์ 

    เมื่อเปิดสวิทซ์เคร่ืองแล้ว 

   a. ภายในหวัแร้งมีการลดัวงจรหรือไม่ ? 
   b. Grounding spring มีการสมัผสัเข้ากบั Heating element ? 
   c. สาย heating element มีการบิดเกลยีวและลดัวงจรหรือไม่ ? 
   ให้ลองเปลีย่นฟิวส์หากแม้นวา่ยงัไม่สามารถระบุถึงสาเหต ุถ้า 
   หากมนัยงัคงขาด ให้สง่เคร่ืองกลบัเพื่อซอ่ม 

    หลอดไฟไส้ควำมร้อนสว่ำง ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  Cord assembly ขาดหรือไม่ ? 

:  ถ้า cord assembly ขาด ให้เปลีย่นแฮ็กโกะ FX-8801 
    ขึน้แต่ปลำยไม่ร้อนขึน้ 
    (หัวแร้งบัดกรี) 

   Heating element/sonsor ขาดหรือไม่ ? 

   ถ้าหาก heating element/sonsor ขาด ให้เปลีย่น heating 
   element 

    ข้อควำม Heater-error ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Heater ขาดหรือไม่ ? 
:  ถ้าหาก heater ขาด ให้เปลีย่น heating element 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  คา่ที่ตัง้ส ารหบัพิกดัความเผ่ือการเตือนอุณหภมิูด้านต ่านัน้อยู่ 

:  เพิ่มคา่ที่ตัง้ 

    ถูกแสดงขึน้ (หัวแร้งบัดกรี) 

   ต ่าเกินไปหรือไม่ ? 

    ปลำยร้อนขึน้เป็นพักๆ ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Cord assembly ขาดหรือไม่ ? 
:  ถ้าหาก cord assembly ขาด ให้เปลีย่นแฮ็กโกะ FX-8801     (หัวแร้งบัดกรี) 

    ปลำยหรือ nozzle ไม่กินเนือ้ ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  อุณหภมิูปลายหรือ nozzle สงูเกินหรือไม่ ? 
:  ตัง้อุณหภมิูให้เหมาะสม     ลวดบดักรี 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายถกูคลมุด้วยอ็อกไซด์ด าหรือไม่ ? 
:  ก าจดัอ็อกไซด์ด าออก (โปรดอ้างอิง “การบ ารุงรักษาปลาย” 

    อุณหภมูิปลำยหรือ nozzle ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายหรือ nozzle ถกูคลมุด้วยอ็อกไซด์ด าหรือไม่ ? 
:  ก าจดัอ็อกไซด์ด าออก (โปรดอ้างอิง “การบ ารุงรักษาปลาย”     ต ่ำเกินไป 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  อุณหภมิูหวัแร้งปรับแตง่ถกูต้องหรือไม่ ? 
:  ด าเนินการปรับแตง่อุณหภมิูให้ถกูต้อง 
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25. แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

    ไม่สำมำรถดงึปลอกออกได้ ตรวจเช็ค :  ปลายถกูจบัยดึแนน่หรือไม่ ?  
   ปลายบวมเพราะการเสือ่มอายหุรือไม่ ? 

แก้ไข :  ให้เปลีย่นปลายและ heating element 
    (หัวแร้งบัดกรี) 

    อุณหภมูิของปลำยหรือ ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  อุณหภมิูหวัแร้งปรับแตง่ถกูต้องหรือไม่ ? 
:  ด าเนินการปรับแตง่ให้ถกูต้อง     nozzle ไม่อยู่ตำมที่ต้องกำร 

    ป๊ัมไม่ท ำงำน  ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  สายไฟเคร่ืองหรือสายปลัก๊เช่ือมตอ่หรือไม่ ? 
:  เช่ือมตอ่ให้แนน่     (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Heater tube หรือ nozzle เกิดการอุดตนัหรือไม่ ? 
:  ให้ท าความสะอาดมนั 

    ไม่ดูดเนือ้ลวดบัดกรี ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Filter pipe เต็มไปด้วยเศษลวดบดักรีหรือไม่ ? 
:  ให้ท าความสะอาดมนั     (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Ceramic paper filter (L) มีการแข็งตวัหรือไม ่? 
:  เปลีย่นอนัใหม่ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  มีรอยร่ัวของสญูญากาศหรือไม่ ? 
:  ตรวจเช็คการเช่ือมตอ่และรอยตอ่ filter pipe และเปลีย่นชิน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  เกิดการอุดตนัของ heater tube หรือ nozzle หรือไม่ ? 
:  ให้ท าความสะอาดมนั 

   สว่นท่ีสกึหรอ 

    Nozzle ไม่ร้อนขึน้ ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Cord assembly ของ desoldering gun เช่ือมตอ่ถกูต้องหรือไม่ ? 
:  เช่ือมตอ่มนัให้แนน่     (อุปกรณ์ถอดบัดกรี) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Heating element เสยีหายหรือไม่ ? 
:  เปลีย่นมนัด้วยอนัใหม่ 

    ข้อควำม           ถูกแสดงขึน้ ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  เซนเซอร์ขาดหรือไม่ ? 
:  วดัคา่ความต้านทานของเซนเซอร์ เม่ือพบวา่คา่ความต้านทาน     (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 
   เป็น ∞ ให้เปลีย่น heater 

    ข้อควำม           ถูกแสดงขึน้ ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Heater ขาดหรือไม่ ? 
:  วดัคา่ความต้านทานของ heater คา่ที่ถกูต้องคือ ประมาณ :     (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 
   17Ω (±10% 120V ท่ีอุณหภมิูปกติ) ถ้าหากคา่ความต้านทาน 
   ไม่อยูใ่นช่วงปกติ ให้เปลีย่น heater 

    ข้อควำม           ถูกแสดงขึน้ 
    (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 

แก้ไข :  พดัลมอาจเกิดการแตก ให้เปลีย่นพดัลมตวัใหม่ 
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26. แบบปลำยหวัแร้งและ nozzle 

    ใช้เฉพาะปลายหัวแร้งแฮ็กโกะของแท้เท่านัน้ ปลายต่างๆ ท่ีใช้เปล่ียนส าหรับแฮ็กโกะ FX-8801 
* ดีบกุถกูเคลือบไว้เฉพาะผวิบดักรีเท่านัน้ 

    ถกูออกแบบไว้ในหมวด T18 

หน่วย : มิลลิเมตร 
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26. แบบปลำยหวัแร้งและ nozzle 
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27. รำยกำรชิน้ส่วน 



 - 65 - 

27. รำยกำรชิน้ส่วน 
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27. รำยกำรชิน้ส่วน 

         ข้อควรระวัง 
ด้วยเหตผุลทางความปลอดภยั โปรดติดตัง้ protective 
sheet เข้ากบั bottom plate เม่ือใช้หวัแร้งบดักรี 
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27. รำยกำรชิน้ส่วน 
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27. รำยกำรชิน้ส่วน 
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27. รำยกำรชิน้ส่วน 

    อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เป่ำลมร้อน) 



 - 70 - 

28. ผังวงจรไฟฟ้ำ 




