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คู่มือกำรใช้งำน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุที่ทา่นได้ตดัสนิใจซือ้แฮ็กโกะ FR-870 เคร่ืองอุน่อปุกรณ์  โปรดอา่นคูม่ือการใช้งาน
ฉบบันีก้่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FR-870  และให้เก็บรักษาคูม่ือฉบบันีไ้ว้ในท่ีสะดวกตอ่การค้นหาส าหรับการใช้อ้างองิ 

Instruction Manual 

PREHEATER 

1.  รำยกำรและช่ือชิน้ส่วนในกล่อง 
โปรดตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการทัง้หมดที่ระบไุว้ 

ดงัข้างลา่งนีไ้ด้บรรจไุว้ในกลอ่ง 
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2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 

3.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 

ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหต ุ ถกูจดัวางไว้ในจดุวิกฤตในคูม่ือการใช้งานฉบบันี ้ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานเอาใจใส่
หวัข้อตา่งๆ ท่ีมีนยัส าคญั  โดยก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้: 
       ค าเตือน     :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกบัค าเตือนอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือถงึแกชี่วติ 
       ข้อควรระวงั  :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกบัข้อควรระวงัอาจเป็นผลให้เกิดบาดเจ็บกบัผู้ใช้งานหรือความเสยีหายกบั
         อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
       หมายเหต ุ    :  หมายเหต ุระบขุัน้ตอนหรือจดุที่ส าคญัเพื่อให้ปฏิบตัิตามที่อธิบายไว้ 

*  เคร่ืองนีป้้องกนัการคลายประจไุฟฟ้าสถิต 
*  รายละเอียดทางเทคนคิและแบบอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 กำรป้องกนัประจุไฟฟ้ำสถติ 
อปุกรณ์นีม้ีรูปลกัษณ์ทีเ่ดน่จากชิน้สว่นพลาสติกที่น าไฟฟ้าสถิตและการตอ่สายลงดินของด้ามจบั  และตวัเคร่ืองตาม 
มาตรการเพื่อป้องกนัอปุกรณ์ทีจ่ะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต   ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏิบตัิตามค าแนะน า
ดงัตอ่ไปนี ้: 
1.  ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสตกิอื่นๆ ไมใ่ช่ฉนวน   ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน า   ดงันัน้เมื่อจะท าการเปลีย่นชิน้สว่น หรือ 
     ท าการซอ่มแซม  ให้ปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอที่จะไมแ่ตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้า  หรือท าให้วตัถทุีเ่ป็น  
     ฉนวนเสยีหาย 
2.  ต้องแนใ่จวา่ตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู่ 

แฮก็โกะ  FR-870 Preheater 
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ข้อควรระวัง 
เม่ือเปิดสวติช์เคร่ืองอุ่นอุปกรณ์ควำมร้อนจะร้อนเพิ่มขึน้สุดๆ  จนอุณหภมิูขึน้สุงสุด 200°C  (392°F)  เพื่อ
หลีกเลี่ยงโอกำสที่จะถกูไฟลวกหรือไฟไหม้  ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำดังต่อไปนี ้
 ห้ามแตะต้องฝาครอบหลอดไฟ รวมถงึการวางวตัถทุีเ่ป็นโลหะไว้รอบๆ ฝาครอบหลอดไฟอีกด้วย 
 ห้ามใช้เคร่ืองนีใ้กล้กบัวตัถทุี่อาจติดไฟได้อยา่งรวดเร็ว 
 แจ้งทกุคนที่อยูใ่กล้วา่ “เคร่ืองมคีวามร้อนมากสดุๆ และอนัตราย” 
 ปิดเคร่ืองเมื่อพกัใช้ชัว่คราวหรือสิน้สดุการใช้งานหรือก่อนปลอ่ยทิง้ไว้โดยไมใ่สใ่จ 
 ปิดเคร่ืองและตรวจเช็คเพื่อให้มัน่ใจวา่เคร่ืองได้เย็นตวัลงก่อนท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือท าการจดัเก็บ 
 เคร่ืองใช้นีไ้มม่จีดุมุง่หมายส าหรับการใช้งานโดยบคุคลท่ีร่างกายเสือ่มสมรรถนะ (รวมถึงเด็ก) บคุคลที่มีอาการทาง

ประสาทหรือความจ าเสือ่มหรือขาดประสบการณ์และความรู้  ยกเว้นแตไ่ด้รับการดแูลหรือแนะน าเก่ียวกบัการใช้
อปุกรณ์นีโ้ดยบคุคลที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภยั 

 เด็กๆ ควรได้รับการดแูลเพื่อให้แนใ่จวา่ไมม่กีารเลน่กบัเคร่ืองใช้นี ้

    เพื่อป้องกันอุบัตเิหตุหรือควำมเสียหำยกับแฮก็โกะ FR-870 ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏิบัตติำมดังนี ้

 ห้ามใช้เคร่ืองนีน้อกเหนือจากวตัถปุระสงค์ในการใช้อุน่อปุกรณ์ 

 ระวงัอยา่ท าให้เคร่ืองอุน่อปุกรณ์ถกูกระทบกระเทือนอยา่งแรง 

 อยา่เปิดชดุหลอดไฟให้กระทบกบัลมร้อนโดยตรงจากทางด้านบน 

 ต้องแนใ่จวา่เคร่ืองนีไ้ด้ถกูตอ่สายดินอยา่งถกูต้องก่อนการใช้งาน 

 ห้ามท าการดดัแปลงเคร่ือง 

 ต้องแนใ่จวา่ได้ใช้ชิน้สว่นแท้ของแฮ็กโกะแท้ส าหรับการเปลีย่น 

 ต้องแนใ่จวา่เคร่ืองไมเ่ปียก  ห้ามใช้มือทีเ่ปียกจบัต้อง 

 ต้องแนใ่จวา่ได้จบัท่ีตวัปลัก๊เมื่อใดก็ตามที่ท าการเสยีบหรือท าการถอดสายไฟ 

 หลกีเลีย่งการใช้งานหรือการกระท าใดๆ ท่ีแสดงถงึอนัตรายที่สามารถเกิดขึน้ได้ 
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B. กำรติดตัง้ 
     ประกอบ P.W.B. เข้ากบั FR-870 (ดงัรูปท่ี 1) 

A. กำรต่อสำยและกำรเปิดเคร่ือง 
1. ตอ่ power cord เข้ากบั power receptacle ที่อยูท่าง 
    ด้านหลงัของตวัเคร่ืองอุน่อปุกรณ์ 
2. ตอ่ปลัก๊ของ power cord เข้ากบัเต้ารับ 
3. เปิด zone selector switch 

4.  กำรตดิตัง้ตอนแรก 

     ข้อควรระวัง 
ถ้าท าการกดปุ่ ม START/STOP พร้อมกบั zone selector 
switch ปิดอยูท่ัง้คู ่หน้าจออาจแสดงข้อความวา่ heater 
error  เมื่อเกิดกรณีนีใ้ห้เปิด zone selector switch จาก 
นัน้เปิด power switch อีกครัง้ 

รูปท่ี 1 ขนัสกรูให้แน่นภายหลงัจาก 
การจดัวางต าแหน่ง 

ท าให้แนใ่จวา่ front cross bar ถกูขนัแนน่ จดัวางขอบ
ด้านหนึง่ของ PWB เข้ากบั holder clips เลือ่น rear cross 
bar เข้ามาสมัผสักบัขอบด้านตรงข้ามของ PWB เพื่อให้ 
holder clips จบั PWB ได้แนน่ 

4. เปิด power switch 

C. กำรตดิตัง้ thermocouple ใน t/c (auto) mode 
     สอด thermocouple เข้าใน thermocouple connector 
     จากนัน้น าปลายของ  thermocouple  เข้าสมัผสักบั 
     บริเวณใดๆ ท่ีทา่นต้องการวดัหรือชิน้สว่นท่ีทา่นต้องการ  
     ให้มนัร้อน (ดงัรูปท่ี 2) 

     ข้อควรระวัง 
สอด thermocouple อยา่งถกูต้องเข้ากบั thermocouple 
Connector จากนัน้ท าการเปิดสวิทซ์เคร่ืองอีกครัง้ 

รูปท่ี 2 

ด้านข้าง FR-870 

ด้านข้าง 
P.W.B. 



4.  กำรตดิตัง้ตอนแรก 
กำรต่อสำยเข้ำกบั FR-803B 

     แฮ็กโกะ FR-803B สามารถเช่ือมตอ่กบั FR-870 ด้วย  
     connecting cable  ซึง่ท าให้แฮ็กโกะ  FR-803B   
     สามารถใช้งานร่วมกบัแฮ็กโกะ FR-870 

     ข้อควรระวัง 
เช่ือมตอ่แฮ็กโกะ FR-870 กบั FR-803B โดยใช้ connect-
ing cable ก่อนท าการเปิดสวิทซ์เคร่ือง 

(แยกจ าหน่ายตา่งหาก) 

    กำรท ำงำน 
     เมื่อท าการกดปุ่ ม HOT AIR ที่ handpiece ของแฮ็กโกะ   
     FR-803B, แฮ็กโกะ FR-870 จะท างานร่วมกบัแฮ็กโกะ  
     FR-803B. แฮ็กโกะ FR-870 และ FR-803B จะท างาน 
     โดยการตัง้และเลอืกโหมดการท างานของแตล่ะเคร่ือง 

หมำยเหตุ : 
เมื่อท าการกดปุ่ ม START/STOP ของแฮ็กโกะ FR-870 มี
เพียงแฮ็กโกะ FR-870 เทา่นัน้ท่ีจะถกูกระตุ้นให้รับรู้ 

    กำรหยุดท ำงำน 
     กดปุ่ ม HOT AIR ที่ handpiece ของแฮ็กโกะ FR-803B  
     หรือปิดสวิทซ์เคร่ืองเมื่อ  profile  เสร็จสิน้แล้วใน  auto  
     mode 

     ข้อควรระวัง 
เมื่อแฮ็กโกะ  FR-870  ไมถ่กูกระตุ้นให้รับรู้ในขณะท่ี 
แฮ็กโกะ FR-803B ถกูกระตุ้นอยู ่มนัจะรับรู้การกระตุ้น 
โดยการป้อนกลบั  เมื่อหยดุการท างาน FR-803B ให้กดปุ่ ม 
START/STOP เพื่อให้มนัหยดุท างานด้วย 

โปรดอ้างอิงถึงคูม่ือการใช้งานของแฮ็กโกะ FR-803B 
ส าหรับการใช้งาน 
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5.  กำรใช้งำน 
A. กำรเลือกตัง้โหมดที่ต้องกำร 
     ให้ใช้ปุ่ ม MODE เพื่อเลอืกโหมดที่ต้องการ (โปรดดตูารางที่ 1 ส าหรับการตรวจเช็คสถานะของหลอดไฟที่สอดคล้อง 
     กบัแตล่ะโหมด) 
     Normal modes :  ให้เลอืก  normal mode  ที่เหมาะสม ถ้าทา่นต้องการควบคมุเคร่ืองอุน่อปุกรณ์  โดยการตัง้ 
      เอาว์พทุ/อณุหภมูิเพียงอยา่งเดยีว 
     Auto modes  :  ให้เลอืก  auto mode  ที่เหมาะสม  ถ้าทา่นต้องการควบคมุเคร่ืองอุน่อปุกรณ์  โดยการใช้เฉพาะ 
      การตัง้  profile  (ตวัอยา่ง; เอาว์พทุ/อณุหภมูิ, เวลา) 

ค ำเตือน 
*  ถ้าเคร่ืองอุน่อปุกรณ์ถกูใช้ร่วมกนักบัเคร่ืองเป่าลมร้อน ต้องแนใ่จวา่ไมไ่ด้เปิดชดุหลอดไฟให้กระทบกบัลมร้อนโดยตรง 
*  ต้องไมจ้่องมองหลอดไฟโดยตรงเป็นเวลานานเมื่อเปิดสวา่งอยู ่ การกระท าดงักลา่วอาจมีผลเสยีตอ่ตา 

ขณะเตรียมพร้อม ขณะท างาน 

การตัง้เอาว์พทุ กดปุ่ ม START/STOP 
ครัง้เดยีว 

กดปุ่ ม START/STOP 
ครัง้เดยีว หน้าจอ SET และ T/C ถกู 

แสดงไว้ดงัทางขวามือ 

หน้าจอ SET และ T/C ถกู 
แสดงไว้ดงัทางขวามือ 

ขณะเตรียมพร้อม ขณะท างาน 
กดปุ่ ม START/STOP 

ครัง้เดยีว 

กดปุ่ ม START/STOP 
ครัง้เดยีว 

อณุหภมิูที่ต้อง 
การตัง้ 

อณุหภมิูที่ 
วดัได้ 

ใน auto modes เคร่ืองอุน่อปุกรณ์จะกลบัคืนสูส่ถานะก่อนหน้านีโ้ดยอตัโนมตัิเมื่อการท างานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเสร็จสิน้ 
เคร่ืองจะกลบัสูส่ถานะขณะเตรียมพร้อมเมื่อมีการกดปุ่ ม START/STOP ขณะที่ท างานอยู ่



5.  กำรใช้งำน 

เอาว์พทุ (%) และเวลา (วินาที) ถกูควบคมุตาม 

ขณะเตรียมพร้อม ขณะท างาน 
ขัน้ตอนที่... เวลาที่ควบคมุ 

Thermocouple ถกูใช้เพื่อควบคมุอณุหภมูิของ 
บริเวณเฉพาะที่ต้องการวดัอณุหภมูิเพื่อก าหนด 
ช่วงเวลาให้เป็นไปตาม profile ที่ตัง้ใน 3 ขัน้ตอน 

profile ที่ตัง้ใน 3 ขัน้ตอน 

กดปุ่ ม START/STOP 
ครัง้เดยีว 

กดปุ่ ม START/STOP 
หนึง่ครัง้ 

ขณะเตรียมพร้อม ขณะท างาน 
ขัน้ตอนที่... เวลาที่ควบคมุ 

หน้าจอ SET และ T/C ถกู 
แสดงไว้ดงัทางขวามือ 

ถ้า thermocouple ถกูติดตัง้เข้ากบั T/C connector ขณะที่เคร่ืองอุน่อปุกรณ์อยูใ่น power mode/power auto mode, 
การอา่นอณุหภมูถิกูแสดงไว้บนหน้าจอ T/C ส าหรับการเฝ้าตดิตาม; มิฉะนัน้แล้ว, สญัลกัษณ์ “- - -” จะถกูแสดงขึน้ 

B. กำรเปลี่ยนค่ำกำรตัง้ค่ำที่ใช้งำนใน normal mode 
    กำรเปลี่ยนกำรตัง้ค่ำที่ใช้งำนใน power mode 

ต้องแนใ่จวา่การตัง้คา่ใน  power mode  อยูร่ะหวา่ง 0% 
กบั 100% 

เร่ิมต้นการตัง้คา่ที่ 50% 

ตวัอยา่ง : การท่ีจะเปลีย่นจาก  25% เป็น  50% 
1. กดปุ่ม       ที่อยู่ทำงแผงด้ำนหน้ำค้ำงไว้นำน 
   อย่ำงน้อยหน่ึงวินำท ี
    หน้าจอ SET จะกระพริบสวา่งขึน้  พร้อมแสดงคา่ 

2. กำรเปลี่ยนกำรตัง้ 
    หมนุลกูบิด ADJ จนคา่ที่ต้องการตัง้ได้แสดงขึน้ 
    เมื่อคา่ที่ต้องการได้แสดงขึน้ ให้กดปุ่ ม      เพื่อสิน้สดุ 
    กระบวนการตัง้ 

- 7 - 

หมำยเหตุ : 
ทา่นสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ได้ขณะที่เคร่ืองอุน่อปุกรณ์ 
ก าลงัท างานอยู ่

กดปุ่ ม       ไว้ 
อยา่งน้อย 1 วินาท ี

หมนุลกูบิด ADJ 

กดปุ่ ม   
    ปัจจบุนัท่ีตัง้ไว้ 



5.  กำรใช้งำน 
กำรเปลี่ยนกำรตัง้ค่ำที่ใช้งำนใน T/C mode 

ต้องแนใ่จวา่การตัง้คา่ทีใ่ช้งานใน T/C mode อยูร่ะหวา่ง 
50ºC กบั 200ºC (122 ถึง 392ºF) 

เร่ิมต้นการตัง้คา่ที่ 100ºC (212ºF) 
ตวัอยา่ง : การท่ีจะเปลีย่นจาก 50ºC (212ºF) เป็น 

125ºC (257ºF) 
1. กดปุ่ม       ที่อยู่ทำงแผงด้ำนหน้ำค้ำงไว้นำน 
   อย่ำงน้อยหน่ึงวินำท ี
    หน้าจอ SET จะกระพริบสวา่งขึน้ พร้อมแสดงคา่ 

2. กำรเปลี่ยนกำรตัง้ 
    หมนุลกูบิด ADJ จนคา่ที่ต้องการตัง้ได้แสดงขึน้ 
    เมื่อคา่ที่ต้องการได้แสดงขึน้ ให้กดปุ่ ม      เพื่อสิน้สดุ 
    กระบวนการตัง้ 

หมำยเหตุ : 
ทา่นสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ได้ขณะที่เคร่ืองอุน่อปุกรณ์ 
ก าลงัท างานอยู ่

กดปุ่ ม       ไว้ 
อยา่งน้อย 1 วินาท ี

หมนุลกูบิด ADJ 

กดปุ่ ม   

     ข้อควรระวัง 
กลไกการควบคมุจะท างานไมถ่กูต้องถ้าเซนเซอร์ถกูตดิตัง้ 
ไว้ในท่ีที่ไมเ่หมาะสม (ตวัอยา่ง; บริเวณที่หา่งจากความ 
ร้อน), ผลลพัธ์ก็คือ การท างานเคร่ืองอุน่อปุกรณ์มีข้อผิด 
พลาด ต้องมัน่ใจวา่ได้ใช้ความตัง้ใจเป็นพิเศษเมื่อมีการ 
ตดัสนิใจเลอืกบริเวณทจ่ะติดเซนเซอร์ 

ตวัอยา่ง : การสลบัเปลีย่นจากไฟล์หมายเลข  0  ไปเป็น 
               ไฟล์หมายเลข 3 

กดปุ่ ม       ไว้ 
อยา่งน้อย 1 วินาท ี

หมนุลกูบิด ADJ 

กดปุ่ ม   

D. กำรเปลี่ยนไฟล์ที่ใช้งำนใน auto modes 
     แตล่ะไฟล์ (ดงัที่แสดงตัง้แต ่F-0 ถึง F-9) ที่ใช้ใน auto 
     modes ที่ยอมให้มีรายละเอยีดทางเทคนิคของการตัง้ 
     ได้ 10 profiles  ก่อนการเลอืกไฟล์ที่แตกตา่ง ต้องแน ่
     ใจเคร่ืองอุน่อปุกรณ์ได้อยูใ่น auto mode (ตวัอยา่ง; 
     หลอดไฟ AUTO MODE ติดสวา่งอยู)่ 

1. กดปุ่ม       ที่อยู่ทำงแผงด้ำนหน้ำค้ำงไว้นำน 
   อย่ำงน้อยหน่ึงวินำท ี
    หน้าจอ SET จะกระพริบสวา่งขึน้ พร้อมแสดงคา่ 

2. กำรเปลี่ยนกำรตัง้ 
    หมนุลกูบิด ADJ จนคา่ที่ต้องการตัง้ได้แสดงขึน้ 
    เมื่อคา่ที่ต้องการได้แสดงขึน้ ให้กดปุ่ ม      เพื่อสิน้สดุ 
    กระบวนการตัง้ 
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    ปัจจบุนัท่ีตัง้ไว้ 

    ปัจจบุนัท่ีตัง้ไว้ 



5.  กำรใช้งำน 
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E. กำรเปลี่ยนกำรตัง้ค่ำที่ใช้งำนใน auto modes 
กำรเปลี่ยนกำรตัง้ค่ำที่ใช้งำนใน Power Auto Mode 

การตัง้คา่ การตัง้คา่ การตัง้คา่ 

ตารางที่ 1 แสดงหมายเลขของ Profile 

1. กดปุ่ม     (MODE) กับ     ที่อยู่ทำงแผงด้ำนหน้ำ 
   พร้อมกันไว้อย่ำงน้อย 1 วินำท ี
    หน้าจอ SET จะกระพริบสวา่งขึน้พร้อมแสดงหมายเลข 
    profile ขณะที่หน้าจอ T/C แสดงคา่ปัจจบุนัท่ีตัง้ไว้ 

2. กำรเลือกหมำยเลข profile ที่ท่ำนต้องกำรแก้ไข 
   หมนุปุ่ ม  ADJ  จนกระทัง่หมายเลข  profile  แสดงขึน้ 
    (ส าหรับ  profile  ที่ตัง้จะสอดคล้องกบัแตล่ะหมายเลข 
    ของ profile ดงัแสดงในตารางที่ 1)  เมื่อปุ่ ม       ถกูกด 
    หน้าจอ T/C จะสวา่งขึน้เพื่อยอมให้มกีารเปลีย่นคา่ทีต่ัง้ 

3. แก้ไข profile ที่ตัง้ไว้เท่ำที่จ ำเป็น 
   หมนุลกูบิด  ADJ  เพื่อแก้ไขการตัง้ทีใ่ช้งานในแตล่ะขัน้ 
    ตอนที่แสดงตามการกระพริบสวา่งขึน้บนหน้าจอ T/C 

4. เมื่อกำรเปลี่ยนกำรตัง้ค่ำท ำเสร็จสิน้ กดปุ่ม 
   ไว้จนจอแสดง “   “ 
    เมื่อ “   “ ถกูแสดงขึน้บนหน้าจอ SET พร้อมกบักดปุ่ ม 
         เคร่ืองอุน่อปุกรณ์จะกลบัสูส่ถานะขณะเตรียมพร้อม 
    (ตวัอยา่ง; เพื่อสิน้สดุกระบวนการ) 

ตวัอยา่ง : เมื่อเปลีย่นเวลาที่ควบคมุในขัน้ตอนที่ 2  จาก 
               5 วินาที เป็น 7 วินาท ี

กดปุ่ ม      กบั      ไว้ 
อยา่งน้อย 1 วินาท ี

หมนุลกูบิด ADJ 

กดปุ่ ม   

หมนุลกูบิด ADJ 

กดปุ่ ม     จนกระทัง่จอแสดง“   “ 

หมนุลกูบิด ADJ 

กดปุ่ ม   

กดปุ่ ม   

สิน้สดุ(กลบัสูจ่อ 
ขณะเตรียมพร้อม ด าเนินการตัง้ตอ่ไป 

ทา่นสามารถแก้ไขการตัง้คา่ได้หลายครัง้ตามที่ทา่นต้อง 
การจนกระทัง่การตัง้คา่ทัง้หมดได้ตามที่ทา่นต้องการ ถ้า 
หากไฟฟ้าถกูปิดลงขณะที่การตัง้ก าลงัถกูแก้ไขอยู ่การตัง้ 
ก่อนหน้านีจ้ะยงัคงอยู ่



5.  กำรใช้งำน 
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กำรเปลี่ยนกำรตัง้ค่ำที่ใช้งำนใน T/C auto mode 
ตารางที่ 2 แสดงหมายเลขของ Profile 

การตัง้คา่ การตัง้คา่ การตัง้คา่ 

1. กดปุ่ม     (MODE) กับ     ที่อยู่ทำงแผงด้ำนหน้ำ 
   พร้อมกันไว้อย่ำงน้อย 1 วินำท ี
    หน้าจอ SET จะกระพริบสวา่งขึน้พร้อมแสดงหมายเลข 
    profile ขณะที่หน้าจอ T/C แสดงคา่ปัจจบุนัท่ีตัง้ไว้ 

2. กำรเลือกหมำยเลข profile ที่ท่ำนต้องกำรแก้ไข 
   หมนุปุ่ ม  ADJ  จนกระทัง่หมายเลข  profile  แสดงขึน้ 
    (ส าหรับ  profile  ที่ตัง้จะสอดคล้องกบัแตล่ะหมายเลข 
    ของ profile ดงัแสดงในตารางที่ 2)  เมื่อปุ่ ม       ถกูกด 
    หน้าจอ T/C จะสวา่งขึน้เพื่อยอมให้มกีารเปลีย่นคา่ทีต่ัง้ 

3. แก้ไข profile ที่ตัง้ไว้เท่ำที่จ ำเป็น 
   หมนุลกูบิด  ADJ  เพื่อแก้ไขการตัง้ทีใ่ช้งานในแตล่ะขัน้ 
    ตอนที่แสดงตามการกระพริบสวา่งขึน้บนหน้าจอ T/C 

4. เมื่อกำรเปลี่ยนกำรตัง้ค่ำท ำเสร็จสิน้ กดปุ่ม 
   ไว้จนจอแสดง “   “ 
    เมื่อ “   “ ถกูแสดงขึน้บนหน้าจอ SET พร้อมกบักดปุ่ ม 
         เคร่ืองอุน่อปุกรณ์จะกลบัสูส่ถานะขณะเตรียมพร้อม 
    (ตวัอยา่ง; เพื่อสิน้สดุกระบวนการ) 

ตวัอยา่ง : เมื่อเปลีย่นเวลาที่ควบคมุในขัน้ตอนที่ 3  จาก 
               5 วินาที เป็น 3 วินาท ี

กดปุ่ ม      กบั      ไว้ 
อยา่งน้อย 1 วินาท ี

หมนุลกูบิด ADJ 

กดปุ่ ม   

หมนุลกูบิด ADJ 

กดปุ่ ม     จนกระทัง่จอแสดง“   “ 

หมนุลกูบิด ADJ 

กดปุ่ ม   

กดปุ่ ม   

สิน้สดุ(กลบัสูจ่อ 
ขณะเตรียมพร้อม ด าเนินการตัง้ตอ่ไป 

ทา่นสามารถแก้ไขการตัง้คา่ได้หลายครัง้ตามที่ทา่นต้อง 
การจนกระทัง่การตัง้คา่ทัง้หมดได้ตามที่ทา่นต้องการ ถ้า 
หากไฟฟ้าถกูปิดลงขณะที่การตัง้ก าลงัถกูแก้ไขอยู ่การตัง้ 
ก่อนหน้านีจ้ะยงัคงอยู ่



6.  กำรตัง้ค่ำพำรำมิเตอร์ 

ตารางที่ 3  พารามิเตอร์และการตัง้คา่พารามิเตอร์ 

พารามิเตอร์ การตัง้ค่า การตัง้ค่าตอนแรก หน้าจอ T/C หน้าจอ SET 

 * ส าหรับรายละเอียดของระดบัการป้องกนั, ให้ดตูารางที่ 4 
** ส าหรับสหรัฐอเมริกา 

รำยละเอียดของพำรำมิเตอร์ 

ºC / ºF switchover function ยอมให้เลอืกการแสดงผลอณุหภมูิเป็นองศาเซลเซียส หรือ 
องศาฟาเรนไฮต์ 

Temperature upper limit alert function เปิดการเตือน  upper limit temperature  ให้ท างานเพื่อ 
หยดุการควบคมุชดุให้ความร้อน ถ้าหากอณุหภมูิขึน้เหนือ 
upper limit ภายหลงัจากเข้าถงึระดบัท่ีมนัต้องท าการตดั 
สนิใจลว่งหน้า 

Temperature lower limit alert function เปิดการเตือน  lower limit temperature  ให้ท างานเพื่อ 
หยดุการควบคมุชดุให้ความร้อน ถ้าหากอณุหภมูิตกลงต า่ 
กวา่ lower limit ภายหลงัจากเข้าถึงระดบัท่ีมนัต้องท าการ 
ตดัสนิใจลว่งหน้า 

Auto shutoff function หยดุการควบคมุชดุให้ความร้อน ภายหลงัจากชว่งเวลาที่ 
ระบไุด้เป็นไปตามจากจดุเร่ิมต้นของการควบคมุ   Auto 
shutoff  function  จะไมท่ างาน  ถ้าหาก  timer  ไมถ่กูตัง้ 
เป็น 0 

Heather power alert function เปิด heater power alert ให้ท างานเพื่อหยดุการควบคมุ 
ชดุให้ความร้อน ถ้าหากอณุหภมูไิมส่ามารถเข้าถึงระดบัท่ี 
มนัต้องท าการตดัสนิใจลว่งหน้า ภายหลงัจากชว่งเวลาที่ 
ระบไุด้เป็นไปตามจากจดุเร่ิมต้นของการควบคมุ  Heater 
power  alert  function  จะไมท่ างาน ถ้าหาก  timer  ไม ่
ถกูตัง้เป็น 0 
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6.  กำรตัง้ค่ำพำรำมิเตอร์ 

ตารางที่ 4  ระดบัและรายละเอียดการป้องกนั 
ระดบัการป้องกนั การตัง้ 

   ยอมให้ใช้งานเฉพาะ START/STOP 
   สว่นเพ่ิมเติมการใช้งานจาก C-3  โดยยอมให้มีการตัง้เอาว์พทุ (อณุหภมิู) และการเปลี่ยนการตัง้ auto mode 
   สว่นเพ่ิมเติมการใช้งานจาก C-2  โดยให้มี  switching modes 

กำรแก้ไขพำรำมิเตอร์ 
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1. เปิดสวิทซ์เคร่ืองขณะที่กดปุ่ม MODE ไว้ 
   หน้าจอ SET : แสดงหมายเลขพารามเิตอร์ 
    หน้าจอ T/C : แสดงการตัง้พารามิเตอร์ 
    ทา่นสามารถเปลีย่นรายการบนจอแสดงที่ตดิสวา่ง 

2. เลือกหมำยเลขพำรำมิเตอร์ที่ต้องกำร 
   ดหูมายเลขพารามิเตอร์บนหน้าจอที่ก าลงักระพริบสอ่ง 
    สวา่ง   ขณะที่การตัง้คา่พารามิเตอร์บนหน้าจอยงัคง 
    แสดงอยูห่มนุลกูบิด  ADJ  เพือ่เลอืกหมายเลขพารา- 
    มิเตอร์ที่ต้องการและกดปุ่ ม       เพื่อยืนยนัการเปลีย่น 

3. แก้ไขกำรตัง้ค่ำพำรำมิเตอร์ 
   เมื่อทา่นได้เลอืกหมายเลขพารามิเตอร์ที่ต้องการแล้ว 
    การติดสวา่งจะขยบัจากหน้าจอ SET ไปยงัหน้าจอ T/C 
    หมนุลกูบิด ADJ เพื่อแก้ไขการตัง้คา่พารามิเตอร์ จาก 
    นัน้กดปุ่ ม       เพื่อยอมรับ 

4. เก็บรักษำค่ำที่เปลี่ยน 
   เมื่อทา่นเสร็จสิน้การเปลีย่นคา่พารามเิตอร์ที่ทา่นต้อง 
    การเปลีย่น ให้กดปุ่ ม        ไว้ชัว่ขณะ (เทา่ที่เป็นไปได้ 
    เหมือนตอนสดุท้ายของ 2 และ 3) 

    เพื่อสิน้สดุกระบวนการแล้ว เคร่ืองอุน่อปุกรณ์จะกลบั 
    เมื่อ “    “ แสดงขึน้บนหน้าจอ SET กดปุ่ ม       อีกครัง้ 

    สูส่ถานะขณะเตรียมพร้อม 

ตวัอยา่ง : เพื่อตัง้ auto shutoff time เป็น 15 นาท ี

เปิดสวิทซ์เคร่ือง 
ขณะที่กดปุ่ ม      ไว้ 

หมนุลกูบิด ADJ 

กดปุ่ ม   

หมนุลกูบิด ADJ 

หมนุลกูบิด ADJ 

กดปุ่ ม   

กดปุ่ ม   

สิน้สดุ(กลบัสูจ่อ 
ขณะเตรียมพร้อม ด าเนินการตัง้ตอ่ไป 

กดปุ่ ม     จนกระทัง่จอแสดง“   “ 



7.  กำรบ ำรุงรักษำ 

เพื่อท่ีทา่นจะได้ใช้เคร่ืองอุน่อปุกรณ์ในสภาพท่ีได้ผลดีที่สดุเป็นเวลายาวนาน   มนัเป็นสิง่จ าเป็นท่ีทา่นต้องท าการบ ารุง 
รักษาปกติเป็นพืน้ฐาน  อตัราการสกึหรอหรือฉีกขาดของเคร่ืองอุน่อปุกรณ์อาจเกิดขึน้แปรผนัตามอณุหภมูิและในสภาพ 
แวดล้อมทีใ่ช้งาน  ดงันัน้ จงึควรให้การดแูลที่เหมาะสมตามสภาพของการใช้งาน 

ค ำเตือน 
ใช้ความระมดัระวงัทีเ่พียงพอขณะที่เคร่ืองอุน่อปุกรณ์มีความร้อนสดุ  จนกวา่จะมคี าแนะน าเป็นอยา่งอื่น  ต้องแนใ่จวา่ 
ได้ปิดสวิทซ์และถอด  power cord  ออกก่อนเร่ิมต้นการท างาน 

1. กำรท ำควำมสะอำด Reflector คว ่าตวัเคร่ืองอุน่อปุกรณ์ลง (วางมนัในสภาพท่ีมัน่คง 
ตลอดเวลาท างาน) 

ถอดสกรู  4  ตวัทีใ่ช้ยดึฝาปิดใต้เคร่ืองให้เข้าที่ 

จบัฝาปิดใต้เคร่ืองและถอดมนัพร้อมกบั reflector ออก 
จากตวัเคร่ืองอุน่อปุกรณ์ 

     ข้อควรระวัง 
 ถอดชิน้สว่นออกที่ตรงมมุ มนัจะไมห่ลดุออกเมื่อดงึออก
ตรงๆ 

 ใช้ความระมดัระวงัในการสมัผสักบั heater lamp และ
สายไฟ 

ก าจดัสิง่สกปรกโดยใช้แอลกอฮอล์ 

     ข้อควรระวัง 
 ใช้ผ้านุม่หรือสิง่ที่คล้ายกนัเพื่อก าจดัสิง่สกปรกขณะที่ 
ท าการ อยา่ท าให้ reflector เสยีหาย 

 อยา่ได้ใช้สารเคมีที่รุนแรงหรือสิง่ที่คล้ายกนัเพื่อท า 
ความสะอาด reflector หรือท าลายมนัทิง้ด้วยเคร่ืองมือ 

 ถ้าความเสยีหายหรือสิง่สกปรกมมีากเกินไปท่ีจะท า
ความสะอาดได้ ให้ท าการเปลีย่น reflector 

ใส ่reflector กลบัเข้ที่ โดยวธีิการกลบักนักบัขัน้ตอน 
ก่อนหน้านี ้
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8.  กำรตรวจสอบ 

 Heater lamp ขำด 

 กำรเปล่ียน heater lamp 

 กำรเปล่ียนฟิวส์ 

วดัความต้านทานของ heater lamp วดัความต้านทาน 
คลอ่มสว่นท่ีแสดงดงัรูปท่ี 4  ถ้า heater lamp ขาด ให้ 
เปลีย่นใหม ่

รูปท่ี 4 

1. ถอดโครงออก จากนัน้ถอดฝาครอบหลอดไฟ และถอด 
    สายดินออก 

2. ท าการเปลีย่น heater lamp 

     ข้อควรระวัง 
 อยา่ท าให้ heater lamp ถกูกระทบอยา่งแรง 
 อยา่งจบัต้อง heater lamp โดยจบัสว่นตรงกลางที่เป็น
แก้วด้วยมือเปลา่ 

 ส าหรับการเปลีย่นให้จบัสว่นท้ายของหลอด และถอด 
มนัออกจากขัว้ที่ตรงมมุ 

ติดตัง้หลอดไฟโดยให้สว่นหน้าทีน่นูชีล้ง 

3. ใส ่ heater lamp  กลบัเข้าที่โดยวิธีการกลบักนักบัขัน้ 
    ตอนก่อนหน้านี ้

     ข้อควรระวัง 
 ติดตัง้ heater lamp โดยให้สว่นหน้าที่นนูชีล้ง (บนด้าน 

reflector) 
 ต้องมัน่ใจวา่สายดินของฝาครอบหลอดไฟถกูติดตัง้
อยา่งถกูต้อง 

1. ถอด power cord จากเต้ารับ 

2. ดงึกลกัฟิวส์ออก 

3. เปลีย่นฟิวส์ด้วยอนัใหม ่

4. ใสก่ลกัฟิวส์กลบัเข้าที ่
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9.  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

ค ำเตือน 
ต้องแนใ่จวา่ได้ถอดสายไฟออกกอ่นท าการตรวจสอบภายในของเคร่ืองอุน่อปุกรณ์ หรือท าการเปลีย่นชิน้สว่นของมนัเพื่อ
หลกีเลีย่งการถกูไฟดดู 

    เคร่ืองไม่ท ำงำน 
    เมื่อเปิดสวทิซ์เคร่ือง 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  Power cord หรือ power plug ไมไ่ด้ตอ่ ? 
:  ตอ่  cord  หรือ  plug 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม ่? 
:  หาวา่ท าไมฟิวส์ถึงขาด จากนัน้ให้เปลีย่นฟิวส์ ถ้าฟิวส์ 
   ยงัขาด   ให้สง่เคร่ืองพร้อมฟิวส์ที่ขาดไปซอ่มตามที่ 
   จ าเป็น 

    Heater lamp ไม่ร้อน ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  ได้กดปุ่ ม  START/STOP  หรือไม ่? 
:  กดปุ่ ม  START/STOP 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  Selector switch  ปิดอยูห่รือไม ่ ? 
:  เปิด  Selector switch 

     ข้อควรระวัง 
ในหนึง่ชดุจะมี 3 หลอด โปรดระลกึไว้เสมอวา่
การเปิดวงจรใน 1 หลอดมีผลให้หลอดอื่นๆ 
ในชดุไมร้่อน ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  Heater lamp  หลดุออกจากขัว้หรือไม ่? 
:  ใส ่ heater lamp  อยา่งถกูต้องในขัว้ 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  Heater lamp  ขาดหรือไม ่ ? 
:  ถ้าผลจากการตรวจวา่หลอดไฟขาดให้เปลีย่นใหม ่

    หน้ำจอแสดงข้อควำม S-E 
     (ใน T/C mode, T/C auto mode) 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  ได้ตอ่ thermocouple เข้ากบัตวัเคร่ืองอุน่อปุกรณ์หรือไม ่? 
:  ตอ่ thermocouple เข้ากบัตวัเคร่ืองอุน่อปุกรณ์ 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  สาย  thermocouple  ขาดหรือไม ่? 
:  ถ้าเป็นไปได้แก้ไขสว่นท่ีขาด มฉิะนัน้ก็ให้เปลีย่นอนัใหม่ 

    หน้ำจอแสดงข้อควำม H-E 
     (ใน T/C mode, T/C auto mode) 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  Selector switch  ปิดอยูห่รือไม ่? 
:  เปิด  Selector switch 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  Heater lamp  ขาดหรือหลดุออกจากต าแหนง่ หรือไม ่? 
:  ด ู“      Heater lamp  ไมร้่อน “ 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  การตัง้  heater power alert  ต ่าเกินไปหรือไม ่? 

:  เปลีย่นการตัง้ heater power alert ให้เหมาะสม 
ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  บริเวณที่จะวดัส าหรับ thermocouple ไมเ่หมาะสมหรือ 

:  ติดตัง้ thermocouple ในบริเวณที่เหมาะส าหรับการวดั 

   (ตัง้เวลาน้อยเกินไปหรือไม ่?) 

   thermocouple ติดตัง้ไมถ่กูต้องหรือไม ่? 
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9.  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

    หน้ำจอแสดงข้อควำม O-E 
    (ใน T/C mode, T/C auto mode) 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  การตัง้ temperature upper limit ไว้ต ่าเกินหรือไม ่? 
:  เปลีย่นการตัง้ temperature upper limit ให้เหมาะสม 

    หน้ำจอแสดงข้อควำม U-E 
    (ใน T/C mode, T/C auto mode) 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  การตัง้ temperature lower limit ไว้สงูเกินหรือไม ่? 
:  เปลีย่นการตัง้ temperature lower limit ให้เหมาะสม 

    ชุดควำมร้อนบกพร่องเกินกว่ำจะ  
    ควบคุม, กลไกกำรควบคุมผิดปกต ิ
    หรือจอแสดงอุณหภมิูที่ตำยตัวไม่ 
    เปลี่ยน 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  Thermocouple ไมอ่ยูใ่นบริเวณของการวดั หรือถกู 

:  ติดตัง้ thermocouple ในบริเวณที่เหมาะสมของการวดั 
   ติดตัง้ไมเ่หมาะสมหรือไม ่? 

    กำรตัง้ค่ำไม่สำมำรถแก้ไข 
    Mode ไม่สำมำรถเปลี่ยนได้ 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  ระดบัการป้องกนัอยูท่ี่  C-2  หรือสงูกวา่หรือไม ่? 
:  อ้างถึง “      การแก้ไขพารามิเตอร์ “ เปลีย่นระดบัการ 
   แก้ไขไปยงัระดบัท่ียอมให้ท าการเปลีย่นของการตัง้คา่ 

10.  กำรแจ้งข้อควำมบกพร่อง 

กำรแสดงควำมบกพร่องทัง้หมดที่เกิดขึน้เฉพำะ  T/C mode  หรือ  T/C auto mode 

S-E ถกูแสดงขึน้ เมื่อ thermocouple ถกูตอ่เข้ากบัตวัเคร่ืองอุน่ความ 
ร้อนอยา่งไมเ่หมาะสมหรือไมว่งจรก็ขาด 

H-E ถกูแสดงขึน้ เมื่อ selector switch ถกูปิดหรือ heater lamp เกิด 
ขาด หรือหลดุออกจากตวัเคร่ืองอุน่ความร้อน    H-E ก็จะถกูแสดงขึน้ 
เช่นกนั เมื่อ heater power alert ท างานตอ่เนื่อง 

O-E ถกูแสดงขึน้  เมื่ออณุหภมูิขึน้สงูเหนือกวา่ระดบัขอบเขตด้านบน 
ที่ต้องตดัสนิใจลว่งหน้าด้วยเหตผุลบางประการ  ภายหลงัจากมนัคง 
ที่ระหวา่งการอุน่ให้ความร้อน 

U-E ถกูแสดงขึน้  เมื่ออณุหภมูติกลงต ่ากวา่ขอบเขตด้านลา่งทีต้่อง 
ตดัสนิใจลว่งหน้าด้วยเหตผุลบางประการ  ภายหลงัจากมนัคงที่ 
ระหวา่งการอุน่ให้ความร้อน 
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     ข้อควรระวัง 
การแสดงความบกพร่องทัง้หมดจะยงัคงอยูจ่นกวา่เคร่ืองอุน่อปุกรณ์ถกูปิดลงและหลงัจากนัน้ถกูเปิดขึน้ใหม่ 
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11.  รำยกำรชิน้ส่วน 



- 18 - 

11.  รำยกำรชิน้ส่วน 


