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1. รำยกำรและชื่อชิน้ส่วนรวมในหน่ึงกล่อง 

2. รำยละเอียดทำงเทคนิค 

โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทัง้หมด 
ที่แจ้งไว้ดงัข้างล่างนีไ้ด้บรรจไุว้ในบรรจภุณัฑ์ 
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ปลายหวัแร้งเป็นอปุกรณ์เสริม 
(โปรดดบูทท่ี 14.รายการชิน้สว่นในหน้าท่ี 23) 

  อณุหภมูถิกูวดัโดยใช้เคร่ือง FG-101 
  อปุกรณ์ป้องกนัการคลายประจขุองไฟฟ้าสถิต 

  1 พร้อมปลาย 2.4XD 
  2 ขนาดสามารถถกูปรับแตง่ในระยะ ±5 มม. 

  รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

อปุกรณ์นีมี้รูปลกัษณ์ที่เดน่จากชิน้ส่วนพลาสติกท่ีน าไฟฟ้าสถิตและการตอ่สายลงดินของด้ามจบัและตวัเคร่ืองตามมาตรการ 
เพ่ือป้องกนัอปุกรณ์ที่จะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบติัตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้: 

   ซอ่มแซม ให้ปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัเพียงพอที่จะไม่แตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้าหรือท าให้วสัดทุีเ่ป็นฉนวนเสียหาย 
2. ต้องแน่ใจว่าตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู ่

 กำรป้องกันประจุไฟฟ้ำสถิต 

1. ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสติกอ่ืนๆ ไม่ใช่ฉนวน   ชิน้ส่วนเหลา่นีเ้ป็นตวัน า   ดงันัน้เม่ือจะท าการเปล่ียนชิน้สว่น หรือท าการ 



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  ้
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ค ำเตือน 
เม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ือง อุณหภมิูของปลายหวัแร้งจะอยูร่ะหวา่ง 50 กบั 500°C (120 ถึง 932°F) เพื่อเป็นการ
หลกีเลีย่งการเกิดบาดเจ็บหรือเสยีหายแก่บุคลากรกบัสิง่ของในบริเวณท่ีท างานขอให้ปฏิบติัตามดงัตอ่ไป 
นี ้: 
 อยา่แตะต้องปลายหวัแร้งหรือชิน้สว่นท่ีเป็นโลหะใกล้ปลายหวัแร้ง 
 อยา่ปลอ่ยให้ปลายหวัแร้งอยูใ่กล้หรือสมัผสักบัสารติดไฟ 
 แจ้งให้บุคลากรในพืน้ท่ีทราบวา่เคร่ืองนัน้ร้อนและไม่ควรไปสมัผสัถกู 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส ่
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือจดัเก็บแฮ็กโกะ  FU-600 
 อุปกรณ์นีมิ้ได้ต้องการให้บุคคลท่ีร่างกายไม่ปกติ (รวมถึงเด็ก) มีอาการทางประสาทหรือความจ าเสือ่ม
หรือขาดประสบ การณ์และความรู้  ยกเว้นแตไ่ด้รับการดแูลหรือแนะน าเก่ียวกบัการใช้อุปกรณ์นีโ้ดย
บุคคลท่ีรับผิดชอบเพื่อความปลอดภยั 

 เด็กควรได้รับการดแูลเพื่อให้แนใ่จวา่ไม่มีการเลน่กบัอุปกรณ์นี ้
 เคร่ืองนีเ้หมาะส าหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะช่างเทา่นัน้ 

เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตหุรือควำมเสียหำยกับแฮ็กโกะ  FU-600  ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำม
ดังต่อไปนี ้: 

 อยา่ใช้แฮ็กโกะ  FU-600  กบังานประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการบดักรี 
 ห้ามท าให้หวัแร้งเกิดการกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรง 
 ให้ถอดสายไฟเคร่ืองและสายไฟหวัแร้ง โดยการจบัท่ีตวัปลัก๊ไม่ใช่ที่สายไฟ 
 อยา่ท าการดดัแปลงแฮ็กโกะ  FU-600 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 
 อยา่ปลอ่ยให้แฮ็กโกะ  FU-600  เปียกหรือใช้งานขณะท่ีมือยงัเปียกอยู ่
 ต้องแนใ่จวา่พืน้ท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี เพราะการบดักรีท าให้เกิดควนั 
 ขณะท่ีใช้งานแฮ็กโกะ  FU-600  อยา่ท าสิง่ใดท่ีอาจเป็นสาเหตท่ีุตวัเคร่ืองกระเทือน หรือรูปร่างเสียหาย 
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4. ชื่อชิน้ส่วน 
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4. ชื่อชิน้ส่วน 

ห้ามแตะต้องสกรูใดๆ นอกเหนือจากสกรูหวัเบ้าหกเหล่ียมท่ีอธิบายไว้ในคูมื่อฉบบันี  ้
      ข้อควรระวัง 
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5. กำรติดตัง้แรกเร่ิม ใช้ประแจหกเหลีย่มขนาด 2.5 มม. 

1.  ขยบัเลือ่น flux protector แล้วคลาย tip lock screw 

2.  สอดใสป่ลาย  ขนั tip lock screw แล้วติดตัง้ flux protector 

กำรเช่ือมต่ออุปกรณ์ 

    กำรติดตัง้ปลำยหัวแร้งท ำอย่ำงไร 

เปล่ียนปลายหวัแร้งขณะท่ีมนัเย็น 
      ข้อควรระวัง 

ถ้าหากท่านต้องการเปล่ียนหวัแร้งท่ีร้อน ให้ใช้ heat-resistant pad ทกุครัง้ 

ต้องแน่ใจวา่ไม่มีช่องวา่งระหวา่งปลายกบัรูของ flux protector 
      ข้อควรระวัง 

ขยบัเล่ือน 

  ห้ามแตะต้องสกรูนี ้ระหวา่งการเปล่ียนปลายหัวแร้ง 

 

คลาย  

ตดิตัง้ใหม่  สอดใสป่ลาย  

ขนัให้แน่น  
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5. กำรติดตัง้แรกเร่ิม 
    กำรวำงต ำแหน่งปลำยท ำอย่ำงไร 

1.  เพื่อท าการหมนุแกนของปลาย ให้คลายสกรูต าแหนง่  
     เพื่อการขยบัหวัแร้งบดักรีตามทิศทางในแนวยาว ให้คลายสกรูต าแหนง่  

2.  คลายสกรูตอ่ไปนี ้ และ  แล้วจดัวางแฮ็กโกะ FU-6001 ไว้บนชุด tip adjustment jig ในแนว 
     ต าแหนง่ของ positioning pin 

     ขนัสกรูทกุตวัหลงัจากปรับต าแหนง่ปลายสมดลุได้ตามชิน้งานของทา่น 

ส าหรับการหมนุแกน  

ส าหรับการปรับแตง่ตามแนวยาว  

3.  วาง D-cut face ของปลายเข้ากบับา่รับในด้าน fixed side 
     ขยบั tip adjustment jig จนกระทัง่ปลายสวมเข้าที่ดงัแสดงในภาพดงัตอ่ไปนี ้
     ต าแหนง่นีจ้ะเป็นจุดอ้างอิง ให้ขนัสกรู 2 ตวั  กลบัให้แนน่ 

     เพื่อป้องกนัปลายขยบัตวัขึน้และท าให้ไม่ได้แนว ให้ขนัสกรู  ขณะท่ีท าการกดปลายลงจากทาง 
     ด้านบน 
     อยา่ได้ขยบั jig ยกเว้นแตท่างด้าน movable side และยกเว้นเม่ือเวลาแบบของชิน้งานถกูเปลีย่น 
     เปลีย่น ภายหลงัจากท่ีจุดอ้างอิงได้ตัง้เสร็จแล้ว ให้ขยบัแฮ็กโกะ FU-600 ออกจาก tip adjustment 
     jig unit 
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5. กำรติดตัง้แรกเร่ิม 
3.  วางแฮ็กโกะ FU6001 บน iron unit fixing assembly และขนัสกรู 2 ตวั 

ขนั 

    กำรติดตัง้หัวแร้งเข้ำกับ feeder unit 

     ขนัสกรูของ feeder unit set ดงัแสดงในภาพข้างลา่งนี ้
     ณ เวลานีท้า่นสามารถติดตัง้แฮ็กโกะ FU-6001 เข้ากบั feeder unit 

    กำรตัง้ต ำแหน่งปลำยภำยหลังกำรเปล่ียนท ำอย่ำงไร ? 

     ภายหลงัการเปลีย่น ทา่นต้องตัง้ต าแหนง่ของปลาย 
     คลาย positioning screw และปรับแนวของปลายด้วยจุดอ้างอิงท่ีตัง้ไว้ตามท่ีอธิบายในก่อนหน้านี  ้
     เพื่อป้องกนัปลายขยบัตวัขึน้และท าให้ไม่ได้แนว ให้ขนัสกรูขณะท่ีท าการกดปลายลงจากทางด้านบน 
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6. กำรใช้งำน 

แฮ็กโกะ FU-600 มีปุ่ มควบคมุ 4 ปุ่ มดงัตอ่ไปนี ้

เม่ือกดปุ่ มนีน้้อยกวา่ 1 วินาที จะเข้าสูห่น้าจอ preset number selection 
เม่ือกดปุ่ มนีค้้างไว้อยา่งน้อย 1 วินาที จะเข้าสูห่น้าจอ preset temperature changing 
เพิ่มคา่ในช่องหน้าตา่งที่แสดงอยา่งเหมาะสม 

ลดคา่ในการแสดง 

สิน้สดุของสญัญาณท่ีมาตามล าดบั (สิน้สดุวลใีน data entry mode) ; 
เม่ือกดปุ่ มนีน้้อยกวา่ 1 วินาที จอจะแสดงอุณหภมิูท่ีตัง้ปัจจุบนั 

เม่ือกดปุ่ มนีค้้างไว้อยา่งน้อย 1 วินาที จะเข้าสู ่offset mode 
เม่ือกดปุ่ มนีน้้อยกวา่ 1 วินาที จอจะแสดงอุณหภมิู offset ท่ีตัง้ปัจจุบนั 

บสัเซอร์เสียงถกูเตรียมไว้เพ่ือเตือนผู้ใช้งาน 
      ข้อควรระวัง 

    เม่ือเคร่ืองมีอณุหภมูถิึงจดุท่ีตัง้  บสัเซอร์จะดงัขึน้ 1 ครัง้ 
    เม่ืออณุหภมูไิด้ลดลงต ่ากว่าขอบเขตอณุหภมูด้ิานต ่าบสัเซอร์จะดงัตอ่เน่ือง  เสียงบสัเซอร์จะหยดุลงเม่ืออณุหภมูท่ีิ 
    ตรวจจบัได้กลบัสูช่่วงระยะท่ีรับได้ 
    เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีมีข้อผดิพลาดเกิดขึน้ในเซนเซอร์หรือไส้ความร้อน เสียงบสัเซอร์จะดงัขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
    ตรวจจบัได้กลบัสูช่่วงระยะท่ีรับได้ 

การใช้งาน 
1.  เปิดสวิทซ์เคร่ืองขึน้ 
2.  เม่ืออณุหภมิูสงูขึน้ถึงจุดท่ีตัง้ บสัเซอร์จะดงัขึน้ 

โดยการตัง้คา่ดีฟอลท์ อุณหภมิูถกูตัง้ไว้ท่ี 350ºC (662ºF) 
ตรวจเช็คการตัง้อุณหภมิูโดยการกดปุ่ ม  
อุณหภมิูท่ีตัง้จะแสดงขึน้เป็นเวลา 2 วินาท ี

— 

— 

— 

— 



      ข้อควรระวัง 
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6. กำรใช้งำน 

กำรเปล่ียนอุณหภมูิที่ตัง้ 

ช่วงอณุหภมูอิยู่ระหวา่ง 50 ถึง 500ºC (120 ถึง 930ºF) 
      ข้อควรระวัง 

    ถ้าท่านป้อนคา่นอกเหนือช่วงอณุหภมูท่ีิให้ตัง้ การแสดงจะกลบัสูต่ าแหน่งหลกัร้อยเพ่ือให้ท่านตัง้คา่ท่ีถกูต้อง  

ตวัอยา่ง : 350 ถึง 400ºC 
1.  กดปุ่ ม       แล้วค้างไว้อยา่งน้อย 1 วินาท ี

2.  การป้อนเร่ิมจากหลกัร้อยไปยงัหลกัหนว่ย 
     กดปุ่ ม       หรือ       เพือ่ตัง้ตวัเลขท่ีต้องการ 

เฉพาะคา่จากเลข 0 ถึง 5 สามารถถกูเลอืกเม่ือท าการป้อนหลกัร้อย 
(ในโหมด ºF คา่จากเลข 1 ถึง 9 สามารถถกูเลอืก) 
คา่จากเลข 0 ถึง 9 สามารถถกูเลอืกเม่ือท าการป้อนหลกัสบิหรือหลกัหนว่ย 
(เป็นคา่เดียวกนันี ้สามารถถกูเลอืกในโหมด ºF) 

เม่ือตวัเลขท่ีต้องการถกูแสดงขึน้ ให้กดปุ่ ม       เพื่อท าการป้อน 
ตวัเลขต าแหนง่ถดัไปจะเร่ิมกระพริบ ภายหลงัการป้อนหลกัหนว่ย ให้กดปุ่ ม       เพือ่เก็บตวัเลขเข้าในระบบ 
ความจ าแล้วการควบคมุไส้ความร้อนก็เร่ิมต้นขึน้พร้อมกบัอุณหภมิูท่ีตัง้ใหม่ 

ถ้าหากไฟฟ้าดบัลงหรือสญูหายระหวา่งการปฏิบตัติามขัน้ตอนนี ้ไมมี่ข้อมลูถกูป้อนเข้า  ขัน้ตอนทัง้หมดจะต้องถกูท า 
ซ า้ใหมโ่ดยเร่ิมจากขัน้ตอนท่ี 1 

กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        หรือ                  กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        และค้างไว้ 
อย่างน้อย 1 วนิาที 

กดปุ่ ม        หรือ                  

     ตวัเลขหลกัร้อยจะเร่ิมต้นกระพริบ 
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6. กำรใช้งำน 

กำรเลือก preset number 

กำรเปล่ียน preset temperature 

ตวัอยา่ง : 400 เป็น 410ºC ท่ี preset หมายเลข 3 
1.  กดปุ่ ม       และค้างไว้อยา่งน้อย 1 วินาท ี

2.  กดปุ่ ม        3 ครัง้ เพื่อเปลีย่น preset number ท่ีแสดงอยูเ่ป็น 

3.  กดปุ่ ม       เพือ่ตัง้คา่ 

ทา่นสามารถเปลีย่น preset temperature (0 ถึง 5) 

     Preset number กบัอุณหภมิูท่ีตัง้ทัง้คูจ่ะถกูแสดงขึน้พร้อมเร่ิมต้นกระพริบ 

4.  ใช้วิธีการส าหรับการตัง้อุณหภมิูเพื่อป้อนและตัง้ preset temperature 

ทา่นสามารถเรียกด ูpreset temperature โดยการกดปุ่ มตา่งๆ 
Preset temperature แรกเร่ิมคือ 0:300ºC,  1:350ºC,  2:375ºC,  3:400ºC,  4:450ºC และ  5:500ºC 

ตวัอยา่ง : preset number 1 (350ºC) เป็นหมายเลข 3 (400ºC) 
1.  กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

2.  กดปุ่ ม        2 ครัง้ เพื่อเปลีย่น preset number ท่ีแสดงอยูเ่ป็น  

3.  กดปุ่ ม       เพือ่ตัง้คา่ 

     Preset number ท่ีแสดงอยูจ่ะเร่ิมต้นกระพริบ 

กดปุ่ ม                       

1 ครัง้ 

กดปุ่ ม                       

2 ครัง้ 

กดปุ่ ม                       

1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        และค้างไว้ 
อย่างน้อย 1 วนิาที 

กดปุ่ ม        3 ครัง้                  

กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        1 ครัง้ 
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6. กำรใช้งำน 

กำรป้อนค่ำ tip offset 

ตวัอยา่ง : ถ้าหากอุณหภมิูท่ีวดัได้เป็น 410ºC และอุณหภมิูท่ีตัง้เป็น 400ºC ความแตกตา่งคือ -10ºC 
               (ต้องท าการลดลง 10ºC) ดงันัน้ ป้อนตวัเลข ซึง่คือ 10 เพื่อท าการลดลงจากคา่ offset ปัจจุบนั 

1.  กดปุ่ ม       และค้างไว้อยา่งน้อย 1 วินาท ี
     ตวัเลขหลกัร้อยจะเร่ิมกระพริบ เคร่ืองจะเปลีย่นเป็น offset mode 

2.  ป้อนคา่ offset (-10) ซึง่เป็นคา่แตกตา่งระหวา่งอุณหภมิูปลายกบัอุณหภมิูท่ีตัง้ 

     ช่วงระยะท่ีอนญุาตส าหรับคา่ offset คือ จาก -50 ถึง +50ºC (ในโหมด F จาก -90 ถึง +90ºF) 
     ถ้าหากทา่นป้อนคา่นอกเหนือช่วงระยะ offset  จอแสดงจะกลบัไปยงัตวัเลขหลกัร้อย และทา่นต้อง 
     ป้อนคา่ที่ถกูต้องใหม่ 

3.  การป้อนจากหลกัร้อยถึงหลกัหนว่ย 
     กดปุ่ ม       หรือ       เพือ่ตัง้ตวัเลขท่ีต้องการ 

     ตวัเลขหลกัร้อยสามารถแสดง 0 (ส าหรับคา่บวก) หรือ เคร่ืองหมายลบ (ส าหรับคา่ลบ) 
     (คา่เดียวกนันีส้ามารถถกูเลอืกได้ในโหมด ºF) 

     คา่จากตวัเลข 0 ถึง 5 สามารถถกูเลอืกเม่ือท าการป้อนหลกัสบิ 
     (ในโหมด ºF คา่จากตวัเลข 0 ถึง 9 สามารถถกูเลอืก) 

     คา่จากตวัเลข 0 ถึง 9 สามารถถกูเลอืกเม่ือท าการป้อนหลกัหนว่ย 
     (คา่เดียวกนันีส้ามารถถกูเลอืกได้ในโหมด ºF) 

     ภายหลงัการป้อนตวัเลขหลกัหนว่ย ให้กดปุ่ ม       เพื่อเก็บตวัเลขเข้าในระบบความจ า และเร่ิมการ 
     ควบคมุไส้ความร้อนพร้อมคา่ offset ใหม่ 

กดปุ่ ม        และค้างไว้ 
อย่างน้อย 1 วนิาที 

กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        1 ครัง้                  

กดปุ่ ม        1 ครัง้                  กดปุ่ ม        1 ครัง้                  
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7. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 

เปิดสวิทซ์เครืองขณะทีกดปุ่ ม       กบั        ไว้  เคร่ืองจะเข้าสู ่parameter setting mode 
(เม่ือ      บนจอแสดงการกระพริบ เคร่ืองก็อยูใ่น parameter setting mode แล้ว) 

ใช้ปุ่ ม       หรือ        เพือ่เลอืก parameter number และกดปุ่ ม       เพื่อเลือ่นไปขัน้ตอ่ไป 
ใช้ปุ่ ม       หรือ        เพือ่เลอืกและกดปุ่ ม       เพื่อตัง้ตวัเลขท่ีต้องการ 
ภายหลงัการตัง้ parameters ท่ีต้องการ ให้กดปุ่ ม       และค้างไว้อยา่งน้อย 1 วินาท ี

ถ้าทา่นกดปุ่ ม       หรือ        เพื่อเลอืก                   ทา่นจะกลบัสูห่น้าจอกอ่นหน้านี  ้
จอแสดงเปลีย่นเป็น                    และกดปุ่ ม       เพื่อออกจาก parameter entry mode 

ถ้าหากไฟฟ้าดบัลงหรือสญูหายระหวา่งปฏิบตัติามขัน้ตอนนี ้ไมมี่ข้อมลูถกูป้อนเข้า 
      ข้อควรระวัง 

   01 : Temperature display 
เม่ือจอแสดงเปลีย่นเป็น           หรือ           เคร่ืองจะเข้าสูโ่หมดส าหรับการเปลีย่น temperature display 

:  ºC (เซลเซียส) 
:  ºF (ฟำเรนไฮต์) 

   03 : Low temperature error 
เม่ืออุณหภมิูตกลงต ่ากวา่เขตท่ีตัง้ ความบกพร่องถกูแสดงขึน้พร้อมเสยีงบสัเซอร์ 
เม่ืออุณหภมิูกลบัสูภ่ายในช่วงระยะท่ียอมรับได้เสยีงบสัเซอร์ก็จะหยดุลง 

Low temperature setting range : ส าหรับเซลเซียส 30 - 150ºC / ส าหรับฟาเรนไฮต์ 54 - 270ºF 

ตวัอยา่ง : เม่ืออุณหภมิูท่ีตัง้เป็น 350ºC และ low temperature error setting เป็น 100ºC 
               เสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้เม่ืออุณหภมิูตกลงถึง 250ºC 

ตวัเลขหลกัร้อยเร่ิมกระพริบเม่ือเข้าสู ่low temperature setting mode ใช้วิธีการส าหรับการตัง้อณุหภมิู 
เพื่อเข้าและตัง้ Low temperature setting ถ้าหากทา่นป้อนคา่นอกเหนือช่วงระยะของ low temperature 
setting  การแสดงก็จะกลบัไปสูต่วัเลขหลกัร้อยและทา่นต้องป้อนคา่ที่ถกูต้อง 
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7. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 

   05 : S-E, C-E buzzer sound setting 

ใน buzzer setting mode ซึง่ตัง้ให้บสัเซอร์มีเสยีงดงัหรือไม่ เม่ือเกิด sensor error หรือ soldering iron 
error  ไม่            หรือ             ถกูแสดงขึน้ 

:  บัสเซอร์จะไม่ดัง เมื่อเกิดข้อบกพร่อง 
:  บัสเซอร์จะดงัขึน้ เมื่อเกิดข้อบกพร่อง 

   06 : Set temperature achieving alert setting 

ใน set temperature achieving alert setting  ไม่             หรือ             ถกูแสดงขึน้ 

:  บัสเซอร์จะไม่ดัง เมื่ออุณหภมูิหัวแร้งบัดกรีถึงอุณหภมูิที่ตัง้ 
:  บัสเซอร์จะดงัขึน้ เมื่ออุณหภมูหิัวแร้งบัดกรีถึงอุณหภมูิที่ตัง้ 

   14 : Password lock setting 

มนัเป็นไปท่ีจะจ ากดัวงเปลีย่นการตัง้ท่ีแนน่อนให้กบัเคร่ือง 

 การเข้าสู ่parameter setting mode 
 การเปลีย่น set temperature 
 การเปลีย่น preset number 
 การเปลีย่น offset value 

มี 3 ทางเลอืกส าหรับ password lock setting 
   การเข้าสู ่parameter setting ทา่นต้องป้อน password ไม่  Partial ก็ Restricted 

:  Open 

:  Partial  

ทา่นสามารถท าการเปลีย่นโดยไม่ต้องป้อน password 

ทา่นต้องเลอืกวา่ต้องการใช้ password ในการเปลีย่นหรือไม่ 

ไม่ต้องการ Password ต้องการ Password 

:  Restricted  
Password เป็นสิง่ท่ีต้องการเพื่อใช้ในการเปลีย่น 
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    Password setting 

ถ้าหากเลอืก Restricted  ให้ท าการตัง้รหสัส าหรับ password 

7. กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 

ถ้าหากเลอืก Partial  ให้เลอืกวา่ต้องใช้ password function หรือไม่ เม่ือท าการเปลีย่น 
Set temperature / Preset number และ Offset value แล้วจึงตัง้ password 

เลอืกและป้อน 3 ตวัอกัษรส าหรับ password จาก 6 ตวัอกัษร ดงัข้างลา่งนี ้

ตวัอกัษรส าหรับ password 

ตวัอยา่ง : ขัน้ตอนส าหรับการเปลีย่น set temperature เม่ือเคร่ืองเป็น restricted โดยใช้ password 
                (password คือ AbC) 

กดปุ่ ม        1 ครัง้ กดปุ่ ม        1 ครัง้                  

กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        1 ครัง้ 

กดปุ่ ม        1 ครัง้                  

กดปุ่ ม        3 ครัง้                  

    ถ้าหากท่านป้อน password ไมถ่กูต้อง ท่านจะไมส่ามารถเข้าสูห่น้าจอเปล่ียนการตัง้ 
      ข้อควรระวัง 

    ถ้าหาก password ท่ีป้อนไมถ่กูต้อง 2 ครัง้ในแถว จอแสดงจะกลบัไปยงัหน้าจอก่อนหน้านี  ้

ช่วงระยะของ Delay time setting : 0 ~ 60 วินาท ี

ตวัเลขหลกัสบิเร่ิมกระพริบเม่ืออยูใ่น delay time entering mode 
ใช้วิธีการส าหรับการตัง้อุณหภมิูเพื่อป้อนและตัง้ delay time 
ถ้าหากทา่นป้อนคา่นอกเหนือช่วงระยะ delay time setting หน้าจอจะกลบัสูต่วัเลขหลกัสบิและทา่นต้อง 

   20 : Ready signal delay time 
ทา่นสามารถตัง้ delay time ภายหลงัจากแฮ็กโกะ FU-600 อยูใ่นสภาพพร้อม (ยกตวัอยา่ง เช่น 
อุณหภมิูของปลายหวัแร้งขึน้ถึงคา่ที่ตัง้) จนกระทัง่สญัญาณ Iron Ready ปรากฏขึน้ 

ป้อนคา่ที่ถกูต้อง 
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8. กำรบ ำรุงรักษำ 

การปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและการบ ารุงรักษาเป็นระยะจะชว่ยยืดอายผุลติภณัฑ์ให้ยาวขึน้  การบดักรีท่ีมี
ประสทิธิภาพขึน้อยูก่บัอุณหภมิู  คณุภาพ  และปริมาณของลวดบดักรีและฟลกั ดงันัน้ ขอให้ปฏิบติัตาม
ขัน้ตอนการดแูลตามท่ีก าหนดโดยสภาพการใช้งานดงัตอ่ไปนี ้

ค ำเตือน 
สบืเน่ืองจากหวัแร้งบดักรีมีอุณหภมิูท่ีสงูมากๆ  โปรดท างานด้วยความระมดัระวงั  ยกเว้นโดยเฉพาะกรณี
พิเศษท่ีแจ้งไว้ ขอให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเสมอและถอดสายปลัก๊ออกก่อนการด าเนินการตามวิธีการบ ารุงรักษา 

    กำรบ ำรุงรักษำปลำยหัวแร้ง 

1.  อุณหภมิูหวัแร้ง 
     อุณหภมิูท่ีสงูท าให้อายปุลายสัน้ลงและอาจเป็นเหตใุห้อุปกรณ์เกิดการช็อคจากความร้อน ขอให้ใช้ 
     อุณหภมิูต ่าสดุเทา่ที่เป็นไปได้เสมอเม่ือท าการบดักรี คณุสมบติัการกลบัคืนคา่ความร้อนท่ียอดเยี่ยม 
     ของแฮ็กโกะ FU-600 ท าให้มัน่ใจถึงการบดักรีอยา่งมีประสทิธิผลท่ีอุณหภมิูต ่า 

2.  การท าความสะอาด 
     ให้ท าความสะอาดปลายหวัแร้งบดักรีอยา่งสม ่าเสมอก่อนการใช้ เพื่อก าจดัเศษลวดบดักรีหรือฟลกัท่ี 
     เกาะติดมนัโดยการใช้ตวัท าความสะอาดปลาย สิง่ปนเปือ้นบนปลายมีผลกระทบทางด้านลบ รวมถึง 
     การลดการน าความร้อน ซึง่มีผลท าให้ความสามารถการบดักรีแย่ 

3.  ภายหลงัการใช้ 
     ให้ท าความสะอาดปลายเสมอและเคลอืบมนัด้วยลวดบดักรีท่ีใหม่สดภายหลงัการใช้ผิวเคลอืบนี  ้
     ป้องกนัอ็อกซิเดชัน่ 

4.  เม่ีอเคร่ืองขณะไม่ถกูใช้ 
     ไม่สมควรปลอ่ยให้เคร่ืองอยูท่ี่อุณหภมิูสงูๆ โดยไม่ใช้งานเป็นช่วงเวลายาวๆ สิง่นีจ้ะท าให้ปลายเกิด 
     อ็อกไซด์ ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง ถ้าหากไม่ได้ใช้เป็นเวลาหลายชัว่โมง ขอแนะน าให้ถอดสายปลัก๊เช่นกนั 

5.  การตรวจสอบและการท าความสะอาดปลาย 
     ขัน้ตอนการปฎิบติันี ้ถ้าได้ท าตามทกุวนั จะเป็นปัจจยัเพิ่มอายกุบัปลาย 
     a)  ตัง้อุณหภมิูท่ี 250ºC (482ºF) 
     b)  เม่ืออุณหภมิูอยูค่งท่ีแล้ว ให้ท าความสะอาดปลายและตรวจเช็คสภาพของปลาย 
          ถ้าหากปลายมีสภาพท่ีสกึหรอมากหรือเสยีรูป ให้เปลีย่นมนั 
     c)  ถ้าหากสว่นท่ีเคลอืบลวดบดักรีของปลายถกูคลมุด้วยอ็อกไซด์สดี า ให้ใช้ลวดบดักรีใหม่สดท่ีมี 
          ฟลกัและท าความสะอาดปลายอีกครัง้ ให้ท าซ า้จนกระทัง่อ็อกไซด์ทัง้หมดถกูก าจดั จากนัน้ท าการ 
          เคลอืบปลายด้วยลวดบดักรีท่ีใหม่สด 
     d)  ปิดสวิทซ์เคร่ืองและถอดปลายออกโดยใช้  heat resist pad  วางปลายลงปลอ่ยให้เย็น  สว่น 
          อ็อกไซด์ท่ียงัคงเหลอือยูส่ามารถถกูขจดัด้วยไอไซโพรพิลแอลกอฮอล์ 

ห้ามตะไบหรือใช้วตัถขุดัผดิปลายเพ่ือขจดัอ็อกไซด์ 
      ข้อควรระวัง 
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8. กำรบ ำรุงรักษำ 

    กำรบ ำรุงรักษำแฮ็กโกะ FU-6001 

ภายหลงัการใช้งานแฮ็กโกะ FU-6001 ส าหรับบดักรี เคร่ือง (โดยเฉพาะ flux protector) จะมีฟลกัเกาะ 
ติดอยูเ่ต็มไปหมด 

ถ้าหากทา่นเสยีบใสป่ลายเข้าไปในเคร่ืองพร้อมฟลกัท่ีติดในหรือรอบๆ รูปของ flux protector ฟลกัอาจเข้า 
ไปในรูและพลดัติดคาอยูบ่นขัว้ของแฮ็กโกะ FU-6001 ซึง่เป็นสาเหตขุองหน้าสมัผสัไม่ดี (sensor error) 

ให้เช็ดถฟูลกัออกด้วยการใช้แอลกอฮอล์อยา่งสม ่าเสมอ 
ถ้าการเช็ดถ ูflux protector ไม่สามารถก าจดัฟลกั หรือสิง่สกปรก หรือ flux protector ถกูท าให้เสยีรูป 
ให้เปลีย่นมนั 

ห้ามใช้ทินเนอร์หรือสารละลายอย่างอ่ืน เพ่ือเช็ดถเูคร่ืองและ flux protector การกระท าดงักลา่วอาจท าให้ชิน้ส่วน 
      ข้อควรระวัง 

ไรซิ่นเกิดการละลาย 
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9. ขัน้ตอนกำรตรวจเช็ค 

ค ำเตือน 
ยกเว้นแตมี่ข้อปฏิบติัเป็นอยา่งอ่ืน ให้ท าตามขัน้ตอนเหลา่นีด้้วยการปิดสวิทซ์เคร่ือง และถอดสายปลัก๊ 

    ตรวจเช็คกำรขำดของไส้ควำมร้อนหรือเซนเซอร์ 

ทวนสอบความสมบูรณ์ทางไฟฟ้าของไส้ความร้อนและเซนเซอร์ 
วดัความต้านทานของไส้ความร้อนและเซนเซอร์ขณะอยูท่ี่อณุหภมิูห้อง (15 ถึง 25ºC; 59 ถึง 77ºF) 
มนัควรมีคา่เป็น 4Ω±10% ถ้าความต้านทานเกินจากขอบเขตนีใ้ห้เปลีย่นอนัใหม่ 

วดัความต้านทานคลอ่มจดุนี ้

    ตรวจเช็คสำยดิน 

1.  ถอดสายหวัแร้งออกจากเคร่ือง 
2.  วดัความต้านทานระหวา่งขา 2 กบัปลายพร้อมกบัสายหวัแร้งเช่ือมตอ่กบัแฮ็กโกะ FU-6001 
3.  ถ้าหากคา่เกินกวา่ 2Ω  (ท่ีอุณหภมิูห้อง)  ด าเนินการบ ารุงรักษาปลายในหน้าที่ 15 ถ้าหากคา่ยงัคงไม่ 
     ลดลง ตรวจเช็ควา่ connection cord ขาดหรือไม ่

    ตรวจเช็คสำยหัวแร้งว่ำขำดหรือไม่ 

วดัความต้านทานของขา 
ขา 1 กบั ขา 3  -  3.6 ถึง 4.4Ω 
ถ้าความต้านทานเกินกวา่ขอบเขตนี ้ให้เปลีย่นสายหวัแร้ง 
ให้ติดตอ่ตวัแทนขายแฮ็กโกะของทา่น 

    กำรเปล่ียนฟิวส์ 

1.  ถอดสายเคร่ืองออกจากเต้ารับ 
2.  ถอดกลกัฟิวส์ 
3.  เปลีย่นฟิวส์ 
4.  ใสก่ลกัฟิวส์คืนกลบัท่ีเดิม 
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10. กำรแจ้งข้อบกพร่อง 

ถ้าหากมีความบกพร่องใดๆ เกิดขึน้ สญัญาณความพร้อมท่ีสง่ไปยงัแฮ็กโกะ FU-500 จะเป็น “Not Ready” 
      ข้อควรระวัง 

เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีความบกพร่องได้เกิดขึน้ในเซนเซอร์ 
หรือไส้ความร้อน (รวมทัง้วงจรเซนเซอร์) 
        ถกูแสดงขึน้พร้อมเสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ 

        ถกูแสดงขึน้พร้อมเสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ ถ้าหากสาย 
หวัแร้งไม่ได้เสยีบตอ่เข้ากบัเคร่ืองหรือหวัแร้งบดักรีตวัที่ 
ไม่ถกูต้องถกูเช่ือมตอ่ 

ถ้าหากอุณหภมิูปลายได้ตกลงต ่ากวา่ขอบเขตการเตือน 
อุณหภมิูต ่า          ถกูแสดงขึน้พร้อมเสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ 
เม่ืออุณหภมิูปลายขึน้สงูเหนือขอบเขตการเตือนอุณหภมิู 
ต ่า เสยีงบสัเซอร์ดงัก็จะหยดุลง 
     ตวัอยา่ง : 

อณุหภมูติ ่า 
พกิดัความเผ่ือการเตือนอณุหภมูติ ่า 

        ถกูแสดงขึน้พร้อมเสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ เม่ือใสป่ลาย 
ไม่ถกูต้องหากใสป่ลายท่ีเข้ากนัไม่ได้หรือวตัถแุปลกปลอม 
ท่ีพบในช่องทางเข้าของ connector 

        ถกูแสดงขึน้พร้อมเสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ ถ้าหากสาย 
หวัแร้งไม่ได้เสยีบตอ่เข้ากบัเคร่ืองหรือหวัแร้งบดักรีตวัที่ 
ไม่ถกูต้องถกูเช่ือมตอ่ 

เม่ืออุณหภมิูปลายหวัแร้งเกินอุณหภมิูท่ีตัง้บวก 50ºC  
และอยูท่ี่อุณหภมิูสงูขึน้เป็นเวลา 10 วินาทีหรือนานกวา่ 
นัน้ หวัแร้งบดักรีจะหยดุท างานโดยทนัที และ           ถกู 
แสดงขึน้พร้อมเสยีงบสัเซอร์ดงัขึน้ 
โปรดรับทราบวา่ระบบจะไม่กลบัคืนจากสถานะความบก 
พร่องนีถ้ึงแม้วา่สถานะท่ีอุณหภมิูสงูนีถ้กูแก้ไขแล้ว 
(สถานะความบกพร่องนีส้ามารถถกูยกเลกิได้เพียงวิธีเดียว 
โดยการปิดเคร่ืองเทา่นัน้) 

เม่ือระบบเกิดข้อบกพร่องขึน้ ดงัเช่น ข้อมลูกระพริบ 
หวัแร้งบดักรีจะหยดุท างานทนัทีและ           ถกูแสดงขึน้ 
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11. แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

    เคร่ืองไม่ท ำงำนเมื่อสวิทซ์เคร่ืองถูกเปิดขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Power cord / Connection plug ไม่ได้เช่ือมตอ่ ? 
:  ท าการเช่ือมตอ่ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม่ ? 
:  สบืหาสาเหตวุา่ท าไมฟิวส์ขาด แล้วจึงเปลีย่นฟิวส์ 
   ถ้าหากฟิวส์ยงัคงขาด ให้สง่เคร่ืองไปซอ่ม 

    ปลำยไม่ร้อนขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ใสป่ลายถกูต้องหรือไม่ ? 
:  ใสป่ลายให้ถกูต้อง 

    ปลำยไม่กินลวดบัดกรี 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  อุณหภมิูปลายสงูเกินไปหรือไม ่? 
:  ตัง้อุณหภมิูให้เหมาะสม 

    เซนเซอร์บกพร่อง         ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  สายหวัแร้งและ / หรือไส้ความร้อน / เซนเซอร์ขาดหรือไม่ ? 
:  โปรดด ู“    การตรวจเช็คสายหวัแร้งวา่ขาดหรือไม่ ?” และ “    ตรวจเช็คการขาดของไส้ 
   ความร้อนหรือเซนเซอร์” ในหน้าที่ 17 ให้เปลีย่นชิน้สว่นท่ีช ารุด 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายปนเปือ้นด้วยอ็อกไซด์หรือไม ่? 
:  ก าจดัอ็อกไซด์ออก 
   (โปรดด ู“การบ ารุงรักษาปลาย” ในหน้าที่ 15) 

    อุณหภมูิปลำยอยู่สูงเกินไป 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  สายหวัแร้งขาดหรือไม่ ? 
:  โปรดด ู“การตรวจเช็คสายหวัแร้งวา่ขาดหรือไม่ ?” ในหน้าที่ 17 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  คา่ offset ป้อนถกูต้องหรือไม่ ? 
:  ป้อนคา่ที่ถกูต้อง 

    อุณหภมูิปลำยอยู่ต ่ำเกินไป 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายปนเปือ้นด้วยอ็อกไซด์หรือไม ่? 
:  ก าจดัอ็อกไซด์ออก 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  คา่ offset ป้อนถกูต้องหรือไม่ ? 
:  ป้อนคา่ที่ถกูต้อง 

   (โปรดด ู“การบ ารุงรักษาปลาย” ในหน้าที่ 15) 
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11. แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

    Soldering iron error         ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  หวัแร้งบดักรีอ่ืนๆ ถกูเช่ือมตอ่หรือไม ่? หรือสายหวัแร้งอ่ืนๆ ถกูเช่ือมตอ่ 
:  เช่ือมตอ่สายหวัแร้งกบัแฮ็กโกะ FU-6001 

    Low-temperature alarm to tolerance error         ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายมีขนาดเลก็เกินไปส าหรับอุปกรณ์ท่ีจะถกูบดักรีหรือไม่ ? 
:  ใช้ปลายท่ีมีขนาดความจุความร้อนมากขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  คา่การตัง้ส าหรับพิกดัการเตือนอุณหภมิูต ่าอยูต่ ่าเกินไปหรือไม่ ? 
:  เพิ่มคา่การตัง้ 

    Heateer terminal short circuit error         ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ใช่ปลายส าหรับแฮ็กโกะ FU-6001 หรือไม่ ? 
:  ปิดสวิทซ์เคร่ืองและใสป่ลายของแท้แฮ็กโกะ FU-6001 แล้วจึงเปิดสวิทซ์เคร่ือง 

    Abnormally high temperature error         ถูกแสดงขึน้ 

แก้ไข :  ติดตอ่ตวัแทนขายแฮ็กโกะของทา่น 

    System error         ถูกแสดงขึน้ 

แก้ไข :  ติดตอ่ตวัแทนขายแฮ็กโกะของทา่น 
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12. ขนำดแบบร่ำง 

แฮ็กโกะ FU-6001 
ถูกเช่ือมต่อกับ feeder unit 

    ขนาดสามารถถกูปรับแตง่ในช่วงของ ±5 มม. 

ภำพด้ำนหลังของ A 

แฮ็กโกะ FU-6001 
ไม่ได้ถูกเช่ือมต่อ 

1  

    เช่ือมตอ่เข้ากบั feeder unit ส าหรับ Ø 1.2 - 1.6 มม. 2  

จ านวน 2 รู 
เข้า Ø 4.2 
ทะลอุอก Ø 8 
ลกึ 5 
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13. ภำพกำรประกอบ 

14. รำยกำรชิน้ส่วน ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัชิน้ส่วนอะไหล่หรือข้อมลูทีท่นัสมยั โปรดตรวจสอบ 
จากเว็บไซด์ (http://hakko.com หรือ HAKKO Document Portal (ตามข้างล่างนี)้ 
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15. แบบปลำยหวัแร้ง 


