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1. รำยกำรและชื่อชิน้ส่วนรวมในหน่ึงกล่อง 

2. รำยละเอียดทำงเทคนิค 

โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทัง้หมด 
ที่แจ้งไว้ดงัข้างล่างนีไ้ด้บรรจไุว้ในบรรจภุณัฑ์ 
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Solder feed pulley unit 
Solder feed guide set และ 
Teflon tube เป็นอปุกรณ์เสริม 
(อ้างอิงถึงบทท่ี 11 : รายการชิน้สว่น 
ในหน้าท่ี 23) 

รวม solder feed pulley unit, solder feed guide set และ Teflon tube 

ส าหรับ HAKKO FU-500 ขนาดเส้นลวดบดักรีท่ีใช้งานได้แปรผนัตามหมายเลขรุ่น 
โปรดตรวจเช็คหมายเลขรุ่นของผลติภณัฑ์ทา่นก่อนการสัง่ซือ้ชิน้สว่นท่ีสอดคล้องกบัท่ีระบุไว้ในรายการ 
ชิน้สว่นหน้าที่ 23 

ขนาดของเส้นลวดบดักรีท่ีสามารถใช้กบัแฮ็กโกะ FU-500 ดงัแสดงในตารางข้างบน 
ก่อนท าการเปลีย่นขนาดเส้นลวดบดักรี โปรดด ู“    การเปลีย่นขนาดเส้นลวดบดักรีท าอยา่งไร?” ในหน้าที่ 17 

ล้อบรรจลุวดบดักรีน า้หนกัไม่เกิน 1 กิโลกรัมที่สามารถใช้งานได้ 

  ผลติภณัฑ์นีป้้องกนัการคายประจขุองไฟฟ้าสถิต 
  รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 



3. ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 
ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวางไว้ ณ จดุวิกฤตต่างๆ ในคู่มือฉบบันี ้ เพื่อชีใ้ห้ผู้ปฏิบติังานเอาใจ
ใสถ่งึเร่ืองที่มีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัต่อไปนี ้ : 
        ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถงึตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง                         
        ข้อควรระวงั   :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์ถงึผู้ปฏิบติังานได้รับบาดเจ็บ 
                               หรือเกิดความเสยีหายแก่สิง่ที่เกี่ยวข้อง  ดงัสองตวัอย่างที่ให้ไว้ข้างลา่งนี  ้

ผลิตภณัฑ์นีร้วมลกัษณะเดน่ ดงัเช่น ชิน้ส่วนพลาสติกท่ีน าไฟฟ้า และการตอ่สายลงดินของตวัเคร่ืองตามมาตรการเพ่ือป้องกนั 
ชิน้ส่วนอปุกรณ์ที่จะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏิบติัตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้: 

   ให้วสัดทุี่เป็นฉนวนเสียหาย 
2. ต้องแน่ใจว่าตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู ่

 กำรป้องกันประจุไฟฟ้ำสถิต 

1. เม่ือท าการซอ่มหรือท าการเปล่ียนชิน้สว่น ขอให้ปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัเพียงพอที่จะไมแ่ตะต้องชิน้ส่วนไฟฟ้า หรือท า 

เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตหุรือควำมเสียหำยกับแฮ็กโกะ FU-500 ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏบิัติตำม
ดังต่อไปนี ้: 

ค ำเตือน 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส ่
 อุปกรณ์นีมิ้ได้ต้องการให้บุคคลท่ีร่างกายไม่ปกติ (รวมถึงเด็ก) มีอาการทางประสาทหรือความจ าเสือ่ม
หรือขาดประสบ การณ์และความรู้  ยกเว้นแตไ่ด้รับการดแูลหรือแนะน าเก่ียวกบัการใช้อุปกรณ์นีโ้ดย
บุคคลท่ีรับผิดชอบเพื่อความปลอดภยั 

 เด็กควรได้รับการดแูลเพื่อให้แนใ่จวา่ไม่มีการเลน่กบัอุปกรณ์นี ้
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ข้อควรระวัง 
 ใบมีดท่ีใช้ผา่นัน้คม ขอให้ระมดัระวงัอยา่ให้บาดนิว้มือ 
 เม่ือลวดบดักรีฟลกัยางสนได้ถกูฝ่าแล้วแตไ่ม่ได้ถกูน าไปใช้ คณุสมบติัของยางสน (ฟลกั) อาจเสือ่ม 
สภาพไปตามกาลเวลา 

 ภายหลงัเม่ือลวดบดักรีได้ถกูผา่แล้ว และค้างอยูภ่ายใน guide pipe ความร้อนจากหวัแร้งบดักรีอาจ
ไปเร่งการเสือ่มสภาพของยางสน (ฟลกั) ขอให้ใช้ลวดบดักรีท่ีค้างอยูภ่ายใน guide pipe ให้เร็วเทา่ที่
จะท าได้ 

 ไม่ท าให้ guide pipe เกิดความเสยีหาย โดยการดดังอหรือบิดมนั 
 อยา่ปลอ่ยให้ทอ่เกิดการดดังอท่ีองศามากๆ มิฉะนัน้แล้วมนัจะอุดตนัด้วยลวดบดักรี 
 ดแูลใบมีดและพเูลย์่ให้สะอาดปราศจากลวดบดักรีและฟลกัโดยการใช้แปรงหรืออุปกรณ์ท าความ
สะอาดอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

 ให้ถอด guide pipe หรือ Teflon tube ออกท าความสะอาดฟลกัท่ีสะสมอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
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4. ชื่อชิน้ส่วน 
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4. ชื่อชิน้ส่วน 

ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจวา่ได้มีการยึดตดิฝาครอบเพ่ือป้องกนั 
ไมใ่ห้ฟลกัไหลเข้าไปใน feeder unit 

ข้อควรระวัง 
ตวั solder feed pulley unit นีมี้ใบมีดผา่ 
ซึ่งเป็นอนัตราย ต้องระวงัไมใ่ห้บาดนิว้มือ 
ของคณุ 



           ข้อควรระวัง 
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5. กำรติดตัง้แรกเร่ิม ใช้ประแจหกเหลีย่มขนาด 2.5 มม. 

กำรเช่ือมต่ออุปกรณ์ 

ตอ่ connecting  cable 
เข้ากบัแฮ็กโกะ FU-600 
(รวมทัง้เข้ากบัแฮ็กโกะ FU-600) 

    กำรประกอบ feeder unit 
ติดตัง้ tube unit, solder feed pulley unit, solder feed guide set และ Teflon tube ขนัสกรูทกุตวัให้ 
แนน่ดงัแสดงในภาพข้างลา่งนี ้

ให้ระวงัองศาการดดังออย่า 
ให้มากกว่า 10 ซม. เพ่ือป้อง 
กนัการอดุตนัของลวดบดักรี 

ส าหรับข้อมลูการตดิตัง้ Teflon 
tube ท าอย่างไรให้ด ู
หน้าท่ี 17 

ห้ามแตะต้องสกรูตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากสกรูเบ้าหกเหล่ียม 
ท่ีได้กลา่วถึงในคูมื่อนี ้
การตดิตัง้ของ solder feed pulley unit ส าหรับ Ø0.3 มม. 
(BX1000) มีความแตกตา่ง โปรดด ู“การตัง้ลวดบดักรีท า 
อย่างไร” ใน BX1000 
โปรดใช้ความระมดัระวงัอย่าขนัสกรูแน่นจนเกินไป กำรตัง้ลวดบดักรีท ำอย่ำงไร 

ให้แน่ใจว่าเส้นลวดบดักรีได้ถกูปลอ่ยออก 
ทางด้านบนของล้อ 

ร้อยลวดบดักรีลอดผ่าน tube unit แล้วกดปลายเส้นลวดบดักรีให้ชนเข้า 
กบั pulley ของ solder feed pulley unit 
ด้วยสภาพเช่นนี ้ให้เปิดเคร่ืองแฮ็กโกะ FU-500 เพ่ือขบัลวดบดักรีให้โผล่ 
ออกจากด้านปลายของ Teflon tube 
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5. กำรติดตัง้แรกเร่ิม 
    กำรปรับตัง้ต ำแหน่งกำรตัง้ลวดบดักรี 

1.  คลาย adjustment screw  เพื่อท่ีทา่นจะได้ขยบั solder feed guide set ทัง้ชุดดงัแสดงในภาพ 
     ข้างลา่งนี ้ ให้ขยบั solder feed guide set จนเข้าใกล้ปลายหวัแร้ง 

2.  คลาย adjustment screw  เพื่อท่ีทา่นจะได้ขยบั guide pipe ดงัแสดงในภาพข้างลางนี ้

การหมนุ eccentric tuning screw  
จะท าให้ feed position adjuster หมนุ 
ไปพร้อมกนั เพือ่ให้ท าการหมนุปรับได้ 
(สกรูตวันีไ้ม่สามารถถอดออกได้) 

     ขยบั guide pipe จนกระทัง่ลวดบดักรีเข้ามาสมัผสักบัปลายหวัแร้ง 
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6. กำรใช้งำน 

ใน auto mode  เคร่ืองท างานตามค าสัง่ท่ีได้รับ้จาก robot 
การท างานมี 2 รูปแบบใน auto mode คือ PS และ DS 
ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม ให้ด ูtiming chart ดงัข้างลา่งนี ้: 

  เม่ือท าการเลือก program number ให้ตัง้สญัญาณ P7 (MSB) เป็น 0 (ศนูย์) 
  Controller สง่เอาว์พทุในสภาวะสญัญาณเป็น Form 1 หรือ Form 2 
  (เป็นไปตามการตัง้ท่ีได้ท าไว้ระหวา่งการตัง้โปรแกรม) 
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6. กำรใช้งำน 

  เม่ือท าการเลือก program number ให้ตัง้สญัญาณ P7 (MSB) เป็น 1 
  Controller สง่เอาว์พทุในสภาวะสญัญาณเป็น Form 1 หรือ Form 2 
  (เป็นไปตามการตัง้ท่ีได้ท าไว้ระหวา่งการตัง้โปรแกรม) 
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6. กำรใช้งำน 

1)  Program No. MSB (P7) ถกูใช้เพื่อเลอืกการบดักรีเป็นแบบ point หรือ drag 

2)  Top_Lim กบั Bot_Lim signals ถกูปลอ่ยไว้เม่ือ slide unit connection mode ถกูเลอืกเป็น 
     internal mode 
3)  ไม่มีเอาว์พทุส าหรับ Down signal เม่ือ slide unit connection mode ถกูเลอืกเป็น internal mode 

     OFF  :  Point soldering mode 
     ON  :  Drag soldering mode 
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6. กำรใช้งำน 

มนัถ่ายโอนสภาวะและข้อมลูเข้าและออกจากแฮ็กโกะ FU-600 

port นัน่เอง 
โปรดติดตัง้ driver (freeware) ให้กบั PC ของทา่นจาก URL : ดงัตอ่ไปนี ้

จากหน้าบนสดุ ให้ด าเนินการดงันี ้: 

PC I/F : USB Mini-B 
PC I/F  สร้างการสือ่สารตา่งๆ กบั PC เพื่อสง่และรับข้อมลูท่ีหลากหลายเทา่กบัมนัถกูให้ท างานบน COM 

(Support > Software Tools > Software and Drivers > Microsoft Certified USB UART Driver) 

     โปรแกรมให้กบั PC 

1)  Uploading/downloading programs 
     PC I/F  เขียน (ดาวน์โหลด) โปรแกรมสร้างขึน้ใน PC เพื่อสง่ไปยงั controller หรืออ่านในและอพัโหลด 

     ของแฮ็กโกะ FU-600 

2)  Uploading/downloading the HAKKO FU-600 ติดตัง้ข้อมลูให้กบัแฮ็กโกะ FU-600 
     PC I/F  ดาวน์โหลดหรืออพัโหลด set temperature, offset temperature และ preset temperature 
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6. กำรใช้งำน 

ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช้งานวา่ท าได้อยา่งไร  ให้ดคููมื่อการใช้งาน  HAKKO FU-500 

หน้าจอเร่ิมแสดงผลขึน้ และหลงัจากนัน้จะขยบัเข้าสูห่น้าจอ Auto Mode Standby 

กำรเปล่ียนกำรตัง้ 

เปิดสวิทซ์เคร่ืองของแฮ็กโกะ FU-500 

PC I/F  ไม่ท างานขณะท่ี feeder ขบัอยูย่กเว้นแตส่ าหรับการอพัโหลดของอุณหภมิูปลายหวัแร้ง 

3)  การอพัโหลด HAKKO FU-600 tip temperature 
     PC I/F  อ่านคา่อุณหภมิูปลายหวัแร้งจากแฮ็กโกะ FU-600 และอพัโหลดมันไปยงั PC 

การแสดงส าหรับการอพัโหลดของอุณหภมิูปลายหวัแร้งจะไม่อพัเดทขณะท่ี feeder ก าลงัท างานอยู ่

4)  การอพัโหลด operation log 
     PC I/F  อพัโหลดจ านวนทัง้หมดของจุดบดักรี และปริมาณทัง้หมดของลวดบดักรีไปยงั PC 

PC Link Software สามารถดาวน์โหลดจาก HAKKO Document Portal ภายหลงัจากขึน้ทะเบียนผู้ใช้ 

5)  การเคลยีร์ operation log 
     PC I/F  เคลยีร์ operation log 

เพื่อเปลีย่นคา่หรือต าแหนง่เคอเซอร์ ให้หมนุลกูบิดแล้วกดลกูบิดเพื่อยืนยนั 

(3 บรรทดัถกูแสดงขึน้ในแตล่ะครัง้) 

ถ้าหากแฮ็กโกะ FU-500 ไม่ได้รับ start signal และปุ่ มควบคมุถกูกด มนัจะแสดงหน้าจอ Mode Select 

PC Link Software 

ถ้าหากแฮ็กโกะ FU-500 ได้รับ start signal เม่ือหน้าจอนีถ้กูแสดงขึน้ มนัจะเร่ิมท างานใน Auto Mode 
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6. กำรใช้งำน 
    กำรเลือก Auto Mode 

     เม่ือทา่นเลอืก Auto Mode ทา่นจะกลบัคืนสูห่น้าจอ Auto Mode Standby  
     ถ้าหากแฮ็กโกะ FU-500 ได้รับ start signal เม่ือหน้าจอนีถ้กูแสดงขึน้ 
     มนัจะเร่ิมท างานส าหรับ Auto Mode 

    กำรเลือก Simulation Mode 

     เม่ือทา่นเลอืก Simulation Mode ทา่นจะเข้าสู ่Simulation Mode พร้อมกบัการแสดงหน้าจอของ  
     Simulation Mode Stanby ถ้าหากแฮ็กโกะ FU-500 ได้รับ start signal เม่ือหน้าจอนีถ้กูแสดงขึน้ 
     มนัจะมีลกัษณะเดียวกนักบัใน Auto Mode แตม่อเตอร์จะไม่สตาร์ท (ไม่มีลวดบดักรีถกูป้อน) ขอให้ 
     ทราบวา่ไมมี่ลวดบดักรีถกูป้อน หรือความบกพร่องในการควบคมุหวัแร้งจะถกูตรวจพบ 

    กำรเลือก Test Operation Mode 

     เม่ือทา่นเลอืก Test Operation Mode ทา่นจะเข้าสู ่Test Operation Mode 
     ในหมวดนี ้แฮ็กโกะ FU-500 จะเร่ิมท างานใน PS (point soldering) mode ส าหรับ operation check 
     หรือ adjustment ภายหลงัจากการเลอืกหมายเลขโปรแกรมแล้ว 
     แฮ็กโกะ FU-500 สง่สญัญาณเอาว์พทุท่ีเหมือนกนัใน Auto Mode ให้กบั Robot 
     สญัญาณอินพทุทัง้หมดท่ีมาจาก robot จะถกูละเลย แตค่วามบกพร่องในการป้อนลวดบดักรีใดๆ จะ 
     ถกูตรวจพบและถกูแสดงขึน้ 

การท างานเสร็จสมบูรณ์ 

เลอืก SET PRG NUM 

เลือก 
Program No. เร่ิม 

หลกัสบิ      หลกัหน่วย       ยืนยนั 
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6. กำรใช้งำน 
    กำรเลือก Solder Feed 

     เม่ือทา่นเลอืก Solder Feed ทา่นจะเข้าสู ่Solder Feed Mode  
     ในหมวดนี ้ทา่นจะก าหนดความเร็วการป้อนลวดบดักรีส าหรับการป้อนลวดบดักรีอยา่งตอ่เน่ือง 
     ไม่มีสญัญาณท่ีจะเอาว์พทุให้กบั robot สญัญาณอินพทุจาก robot ทัง้หมดจะถกูละเลย และไม่มี 

    กำรเลือก Program Set 

     เม่ือทา่นเลอืก Program Set ทา่นจะเข้าสู ่Program Setting Mode 
     มากถึง 100 โปรแกรม (0 ถึง 99) สามารถถกูโปรแกรมใน PS (point soldering) หรือ DS (drag 
     soldering) mode อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

เลอืก SET FEED SPEED 

เร่ิม 

     ข้อบกพร่องการป้อนลวดบดักรีจะถกูตรวจพบ 

หลกัสบิ      หลกัหน่วย        
จดุทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง       ยืนยนั 

การตัง้เสร็จสมบูรณ์ 

หลกัสบิ      หลกัหน่วย       ยืนยนั 

นอกเหนือ 
จาก Exit 

เลือก 
Program No. 

ส าหรับปริมาณป้อนหรือความเร็วท่ีป้อน, หลกัสบิ      หลกัหน่วย       จดุทศนิยม 
1 ต าแหน่ง 

ส าหรับเวลาท่ีให้ความร้อน, หลกัสบิ      หลกัหน่วย       จดุทศนิยม 1 ต าแหน่ง 
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6. กำรใช้งำน 
ใน Program Setting Mode กำรตัง้ดังต่อไปนีส้ำมำรถท ำได้ 

     ไม่วา่อยูใ่น secondary หรือ tertiary การตัง้ feed speed, feed length หรือ heating time เป็น 0 
     (ศนูย์) ก็จะข้าม feed หรือ heating operation ท่ีมีลกัษณะอยา่งเดียวกนั 

     การตัง้ back speed หรือ back feed length ใดๆ เป็น 0 (ศูนย์) ก็จะข้าม back feed operation ท่ีมี 
     ลกัษณะเดียวกนั 

     ขอให้ทราบวา่ส าหรับ DS mode ไม่สามารถตัง้ secondary feed length ได้ 

    1  การป้อนลวดบดักรีอาจไม่ถกูต้องเม่ือมีการตัง้ท่ีความเร็วสงูซึง่ขึน้อยูก่บัชนิดของลวดบดักรี 
        ขอให้ติดตอ่กบัตวัแทนแฮ็กโกะของทา่น 

    2  เม่ือ Preset Number ถกูตัง้เป็น “Non”  อณุหภมิูท่ีตัง้ ณ จุดเร่ิมต้น ของโปรแกรมจะถกูใช้ 
        ส าหรับการท างาน 
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6. กำรใช้งำน 
    กำรเลือก Parameter Set 

     เม่ือทา่นเลอืก Parameter Set ทา่นจะเข้าสู ่Parameter Setting mode ในโหมดนี ้
     ทา่นสามารถระบุการท างานของทัง้ระบบ 

1.  Feed Speed (การระบุ feed speed ใน continuous feed mode) 

2.  S-U Mode (การเลอืก a slide unit connection mode) 

3.  S-U Timeout (การระบุ slide unit upper/lower limit detection timeout) 

0.1 - 99.9 mm / sec 

5 - 99 sec 

Internal (Int) or External (Ext) 

เม่ือ Internal Mode ถกูเลอืก   ทัง้ upper/lower limit  
detection signals จาก robot จะถกูละเลย 
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6. กำรใช้งำน 

4.  Iron Connect (สถานะการเช่ือมตอ่กบัแฮ็กโกะ FU-600) 

5.  Iron Status (การเลอืกสญัญาณความพร้อมหรือความบกพร่องของแฮ็กโกะ FU-600) 

ทา่นสามารถเลอืกสญัญาณของแฮ็กโกะ FU-600 ท่ีจะ 

Connection or Disconnection 

เม่ือการไม่เช่ือมตอ่ถกูเลอืก  preset settings สามารถถกูใช้ 
ในแฮ็กโกะ FU-600 เทา่นัน้ และไม่มีความบกพร่องของการ 
ควบคมุหวัแร้งถกูตรวจพบ 

เอาว์พทุไปยงั robot เป็น Ready หรือ Error 

    กำรเลือก Log View 

     เม่ือทา่นเลอืก Log View  ทา่นสามารถเห็นจ านวนของจุดท่ีท าการบดักรีแล้วกบัปริมาณทัง้หมดของ 
     ลวดบดักรีท่ีป้อนไปแล้ว 

     ถ้าทา่นเลอืก Log Clear  ทา่นจะเข้าสูห่น้าจอ Log Clear  การเลอืก OK ในหน้าจอนีจ้ะตัง้จ านวน 

     ถ้าทา่นเลอืก Cancel ทา่นจะกลบัคืนสูห่น้าจอก่อนหน้านี ้
     นบัใหม่ และทา่นจะเข้าสูห่น้าจอของ Mode Select 
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6. กำรใช้งำน 

    กำรติดตัง้ Teflon tube ท ำอย่ำงไร 

     Teflon tube นัน้มีความยาวมาก ตดัความยาวของ Teflon tube ให้เหลอืความยาวเทา่ที่พอเหมาะ 
     (ประมาณ 3 ถึง 5 มม.) ออกจาก guide pipe ก่อนใช้ 

    กำรเปล่ียนขนำดลวดบัดกรีท ำอย่ำงไร 

     ทา่นสามารถเปลีย่นขนาดลวดบดักรีโดยการเปลีย่น Teflon tube, feed guide set หรือ solder feed 
     pulley set 

     ลวดบดักรีขนาดตา่งๆ ท่ีสามารถใช้ร่วมกบัแฮ็กโกะ FU-500 ตามหมายเลขรุ่น โปรดตรวจดหูมายเลข 
     รุ่นของทา่นแล้วตรวจดรูายการชิน้สว่นท่ีอยูท่างหน้าหลงัคูมื่อนี ้เม่ือทา่นต้องการชิน้สว่นอะไหลบ่างชิน้ 

           ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจวา่ Teflon tube ย่ืนออกจาก guide pipe ก่อนใช้ 
มฉิะนัน้ guide pipe อาจจะอดุตนัด้วยลวดบดักรี 
มนัมีความส าคญัท่ีจะใช้มีดคตัเตอร์แทนการใช้กรรไกรในการตดั Teflon tube อย่างระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัปลายของ 
เส้นลวดบดักรีไมก่ลม 

     หมนุ solder feed guide nozzle ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแล้วถอด solder feed guide support 
     ออก ขณะนีท้า่นสามารถติดตัง้ Teflon tube สดุท้ายให้ใส ่guide pipe 

           ข้อควรระวัง 
ใช้เฉพาะลวดบดักรีท่ีมีขนาดท่ีระบุให้ใช้ร่วมกนัได้ 
การไมป่ฏิบตัิตามอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อผดิพลาด 
การตดิตัง้ solder feed pulley unit ส าหรับ Ø0.3 
มม. (BX1000) นัน้มีความแตกตา่งจากชดุอ่ืนๆ 
ให้ด ู“การตดิตัง้ลวดบดักรีท าอย่างไร” ใน BX1000 

ประแจหกเหล่ียมขนาด : 2.5 มม. 

คลาย คลาย 

คลาย 

หมำยเลขรุ่น เส้นผ่ำศูนย์กลำงลวดบดักรีที่ใช้ร่วมกัน 
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7. กำรบ ำรุงรักษำ 

     ให้จ ากดัลวดบดักรีหรือฟลกัใดๆ ท่ีเกาะติดบน solder feed pulley unit โดยการใช้แปรงหรือเคร่ืองมือ 
     อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ถ้าหากความลกึของการผา่ลกึไม่พอหรือการแตกกระจายของ solder balls ยงัพบ 
     ถึงแม้วา่การบ ารุงรักษายงัดแูลอยา่งถกูต้อง นัน่อาจเป็นเพราะ cutting blade อาจหมดอายแุล้ว 

     เน่ืองจากวา่มนัเป็นไปไม่ได้ท่ีจะเปลีย่นเฉพาะ cutting blade ฉะนัน้ให้เปลีย่น solder feed pulley 

           ข้อควรระวัง 
Solder feed pulley unit กบั cutting blade นัน้อนัตราย ขอให้ระวงัอย่าให้บาดนิว้มือของท่าน 

บริเวณที่ซึ่งมักมีลวดบัดกรีและฟลักมำเกำะติดได้บ่อยๆ 

           ข้อควรระวัง 
  เฉพาะ cutting blade และ feflon tube ใน tube unit นัน้ ไมส่ามารถ 
  สบัเปล่ียนกนัได้ 

     เพื่อเป็นแนวทำง ให้ท ำกำรบ ำรุงรักษำ/ท ำควำมสะอำดเมื่อท ำกำรเปล่ียนลวดบดักรี 

     ทัง้ชุด 

     ภายหลงัการบดักรี ฟลกัเกาะติดบนชิน้สว่น guide pipe 
     ขอให้เช็คฟลกัออกอยา่งสม ่าเสมอโดยใช้แอลกอฮอล์ 
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8. กำรแจ้งข้อบกพร่อง 

เม่ือ solder feed sensor ตรวจพบ “no solder” 
หรือ “clogging” แฮ็กโกะ FU-500 จะหยดุป้อน 
ลวดบดักรีทนัที และแจ้งข้อความบกพร่องนีบ้น 
จอ LCD พร้อมกบัเสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ 

เม่ือมีสญัญาณอินพทุท่ีไม่ถกูต้องป้อนเข้ามาจาก 
robot แฮ็กโกะ FU-500 จะหยดุป้อนลวดบดักรี 
ทนัที และแจ้งข้อความบกพร่องนีบ้นจอ LCD 
พร้อมกบัเสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ 

ข้อความบกพร่องนีถ้กูแสดงขึน้เม่ือแฮ็กโกะ FU-600 
พร้อมให้อินพทุคือ “Not Ready” ระหวา่งที่อยูใ่น 
Auto Mode หรือ Manual Program Mode 

ข้อบกพร่องนีจ้ะไม่เกิดขึน้ใน Adjustment Mode 
หรือ Continuous Feed Mode 

ถ้าหากแฮ็กโกะ FU-600 พร้อมให้อินพทุคือ “Not 
Ready” ก่อนท่ี Auto Mode หรือ Manual Program 
Mode ถกูเร่ิมต้นขึน้ ระบบจะไม่เข้าไปสูส่ถานะข้อ 
บกพร่องแตจ่ะคงอยูใ่นสถานะ standby 

เม่ือข้อบกพร่องนีเ้กิดขึน้ แฮ็กโกะ FU-500 จะหยดุ 
ป้อนลวดบดักรีทนัที และแจ้งข้อความบกพร่องนี ้
บนจอ LCD พร้อมกบัเสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ 
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8. กำรแจ้งข้อบกพร่อง 

เม่ือความร้อนผิดปกติของ motor drive ถกูตรวจ 
พบ แฮ็กโกะ FU-500 จะหยดุป้อนลวดบดักรีทนัที 
และแจ้งข้อความบกพร่องนีบ้นจอ LCD พร้อมกบั 
เสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ 

เม่ือข้อบกพร่องทาง Hardware ถกูตรวจพบ 
แฮ็กโกะ FU-500 จะหยดุป้อนลวดบดักรีทนัที 
และแจ้งข้อความบกพร่องนีบ้นจอ LCD พร้อมกบั 
เสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ 

เม่ือได้รับค าสัง่ให้หยดุการท างานฉกุเฉินจาก 
robot แฮ็กโกะ FU-500 จะหยดุป้อนลวดบดักรี 
ทนัที และแจ้งข้อความบกพร่องนีบ้นจอ LCD  
พร้อมกบัเสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ 
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9. แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 

    ลวดบดักรีไม่สำมำรถถูกป้อนอย่ำงถูกต้อง/ข้อบกพร่อง Solder Feed ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  “Solder clogging” หรือ “no solder” เกิดขึน้ 
:  ก าจดัการติดขดัอุดตนัใดๆ ส าหรับ “no solder” ให้ใสล่วดบดักรีใหม่ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ใบมีดผา่หรือพเูลย์มีการเกาะติดของฟลกัหรือไม่ ? 
:  ก าจดัฟลกัใดๆ ด้วยการใช้แปรงและแอลกอฮอล์ 
   (โปรดดบูทท่ี 7 : การบ ารุงรักษาในหน้าที่ 18) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Tube unit หรือ Teflon tube มีการเปรอะเปือ้น ฉีกขาด และเสยีหายหรือไม่ ? 
:  เปลีย่นชิน้สว่น 
   (โปรดดบูทท่ี 7. การบ ารุงรักษาในหน้าที่ 18) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Tube unit บีบอดัหรือไม ่? 
:  ผอ่น tube unit 
   (ระวงัรัศมีการงอโค้งเกินกวา่ 10 ซม.) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Teflon tube หรือ guide pipe เกิดอุดตนัด้วยฟลกัหรือไม่ ? 
:  ก าจดัฟลกัใดๆ ด้วยการใช้แปรงกบัแอลกอฮอล์ 
   ถ้าปัญหายงัคงอยู ่ให้เปลีย่นชิน้สว่น 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ชิน้สว่น เช่น solder feed pulley unit สอดคล้องกบัขนาดลวดบดักรีหรือไม่ ? 
:  เปลีย่นชิน้สว่นดงักลา่วด้วยชิน้ท่ีถกูต้อง 
   (โปรดดบูทท่ี 11. รายการชิน้สว่นในหน้าที่ 23) 

    Illegal Input error ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  แฮ็กโกะ FU-500 ได้รับสญัญาณท่ีทบัซ้อนหรือไม่ถกูต้องใดๆ จาก robot หรือไม่ ? 
:  ตรวจเช็คโปรแกรมของ robot 

    Iron Controller Error ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  หวัแร้งบดักรีมีเซนเซอร์บกพร่องเกิดขึน้หรือไม่ ?  อุณหภมิูต ่าเกินไปหรือมีสภาพเสยีหาย 

:  ตรวจเช็คหวัแร้งบดักรี 
   อ่ืนๆ หรือไม ่? 

    Motor Drive Error ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Motor หรือ Motor Drive มีสภาพเสยีหายใดๆ หรือไม่ ? 
:  ให้ติดตอ่ตวัแทนขายแฮ็กโกะของทา่น 

    System Error ถูกแสดงขึน้ 
แก้ไข :  ให้ติดตอ่ตวัแทนขายแฮ็กโกะของทา่น 

    Emergency Stop ถูกแสดงขึน้ 
แก้ไข :  ตรวจเช็คค าสัง่จาก robot 
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10. ภำพกำรประกอบ 
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11. รำยกำรชิน้ส่วน ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัชิน้ส่วนอะไหล่หรือข้อมลูทีท่นัสมยั โปรดตรวจสอบ 
จากเว็บไซด์ (http://hakko.com หรือ HAKKO Document Portal (ตามข้างล่างนี)้ 


