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ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้ตดัสินใจซือ้อุปกรณ์ “แฮ็กโกะ FX-100 Soldering Station”  โปรด
อ่านคูมื่อฉบบันีก้่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FX-100  พร้อมกบัรักษาคูมื่อนีใ้ห้อยูใ่นท่ีสะดวกตอ่การค้นหา
ส าหรับการใช้อ้างอิง 

1. รำยกำรและชื่อชิน้ส่วนรวมในหน่ึงกล่อง 
โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แนใ่จวา่รายการทัง้หมดท่ีแจ้งไว้ดงัข้างลา่งนีไ้ด้บรรจุไว้ในบรรจุภณัฑ์ 
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2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 

* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

หมำยเหตุ : 
* อุปกรณ์นีป้้องกนัการคายประจจุากไฟฟ้าสถิต 

อุปกรณ์นีมี้รูปลกัษณ์ท่ีเดน่จากชิน้สว่นพลาสติกท่ีน าไฟฟ้าสถิตและการตอ่สายลงดินของด้ามจบัและ
ตวัเคร่ืองตามมาตรการเพื่อป้องกนัอปุกรณ์ท่ีจะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแนใ่จวา่
ได้ปฏิบติัตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้: 
1. ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสติกอ่ืนๆ ไม่ใช่ฉนวน   ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน า   ดงันัน้เม่ือจะท าการเปลีย่น

ชิน้สว่น หรือท าการ   ซอ่มแซม ให้ปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัเพียงพอท่ีจะไม่แตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้า
หรือท าให้วสัดท่ีุเป็นฉนวนเสยีหาย 

2.   ต้องแนใ่จวา่ตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดินแล้วขณะท่ีใช้งานอยู ่

       ข้อควรระวงั 
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3.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 
ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวางไว้ ณ จุดวิกฤตตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันี ้ เพือ่ชีใ้ห้ผู้ปฏิบติังาน
เอาใจใสถ่ึงเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 
        ค าเตือน   :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถงึตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวงั   :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์ถงึผู้ปฏิบติังานได้รับบาดเจ็บ   
                               หรือเกิดความเสยีหายแก่สิง่ที่เกี่ยวข้อง  ดงัสองตวัอย่างที่ให้ไว้ข้างลา่งนี  ้
         หมายเหต ุ   :  หมายเหตชุีถ้งึขัน้ตอนการปฏิบติังานหรือจดุที่มีความส าคญัเกี่ยวกบักระบวนการที่ก าลงั 
                               อธิบาย 

เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตหุรือควำมเสียหำยกับแฮ็กโกะ  FX-100 ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏบิัติตำม
ดังต่อไปนี ้: 

 อยา่ใช้แฮ็กโกะ  FX-100  กบังานประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการบดักรี 
 อยา่ปลอ่ยให้แฮ็กโกะ  FX-100  เปียกหรือใช้งานขณะท่ีมือยงัเปียกอยู ่
 อยา่ท าการดดัแปลงแฮ็กโกะ  FX-100 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 
 ต้องแนใ่จวา่ได้จบัท่ีตวัปลัก๊ขณะท าการถอดหรือใสส่ายหวัแร้ง 
 ห้ามเคาะหวัแร้งบดักรีกบัวตัถท่ีุแข็งเพื่อขจดัเศษตะกัว่บดักรี วิธีนีจ้ะท าให้หวัแร้งบดักรีเสยีหาย 
 ต้องแนใ่จวา่พืน้ท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี เพราะการบดักรีท าให้เกิดควนั 
 ขณะท่ีใช้งานแฮ็กโกะ  FX-100  อยา่ท าสิง่ใดท่ีอาจเป็นสาเหตท่ีุตวัเคร่ืองกระเทือน หรือรูปร่างเสียหาย 

ค ำเตือน 
เม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ือง อุณหภมิูของปลายหวัแร้งจะร้อน เพื่อเป็นการหลกีเลีย่งการเกิดบาดเจ็บ หรือเสยีหาย
แก่บุคลากรกบัสิง่ ของในบริเวณท่ีท างาน ขอให้ปฏิบติัตามดงัตอ่ไปนี ้: 
 อยา่แตะต้องปลายหวัแร้งหรือชิน้สว่นท่ีเป็นโลหะใกล้ปลายหวัแร้ง 
 อยา่ปลอ่ยให้ปลายหวัแร้งอยูใ่กล้หรือสมัผสักบัสารติดไฟ 
 แจ้งให้บุคลากรในพืน้ท่ีทราบวา่เคร่ืองนัน้ร้อนและไม่ควรไปสมัผสัถกู 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส ่
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือจดัเก็บแฮ็กโกะ  FX-100 
 เคร่ืองนีเ้หมาะส าหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะช่างเทา่นัน้ 
 เคร่ืองใช้นีส้ามารถใช้งานได้โดยเด็กท่ีมีอายตุัง้แต ่ 8 ปีขึน้ไป รวมถึงบุคคลท่ีมีร่างกายไม่ปกติหรือมี
อาการทางประสาท หรือความจ าเสือ่ม หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นแตเ่ม่ือได้รับการดแูล
หรือค าแนะน าการใช้งานเก่ียวกบัเคร่ืองใช้นีอ้ยา่งปลอดภยั และเข้าใจถึงอนัตรายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 เด็กควรได้รับการดแูลเพื่อให้แนใ่จวา่ไม่มีการเลน่กบัอุปกรณ์นี ้
 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาต้องไม่กระท าโดยเด็กปราศจากการดแูล 



4.  กำรติดตัง้แรกเร่ิม 
A. กำรติดตัง้ Iron holder 
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● อุปกรณ์นีมี้ 2 วิธีในการท าความสะอาดปลาย 
     หวัแร้งคือ : 
     ลวดท าความสะอาดปลายและฟองน า้ ขอให้จุ่ม  
     ฟองน า้ลงในน า้ก่อนการใช้งาน 
1. ประกอบ Iron Holder 
2. ใสฟ่องน า้ท าความสะอาดชิน้เลก็ลงในหนึง่ในห้ารู
บนฐาน Iron Holder 

3. เติมน า้เข้าในฐาน Iron Holder ฟองน า้ชิน้เลก็จะ
รักษาสภาพฟองน า้ชิน้ใหญ่ให้เปียกชืน้อยูต่ลอด
โดยปฏิกิริยาการดดูซบั 

4. จุ่มน า้ฟองน า้ชิน้ใหญ่บบีให้แห้งหมาดแล้วจดัวาง
บนฐาน Iron Holder 

         ข้อควรระวัง 
 

B. Handpiece cord assembly 

*  เมื่อใช้  Cleaning Wire 
   จดัวางมนัลงใน iron holder ตามรูปทางขวามือ โปรดด ู“2. การใช้  
   Cleaning Wire”  ในบทท่ี 7 “7. การบ ารุงรักษา” 

การใช้ฟองน า้ปราศจากน า้ อาจกอ่ความเสยีหาย
กบัปลาย 

1. ร้อย iron cord ผา่นรูบน heat resistant 
pad 

2.  จบัสว่นหวัของปลายหมวด T31 (ไม่ได้   
     ให้มาด้วย (ต้องซือ้ตา่งหาก) ด้วย heat      
     resistant pad แล้วสอดปลายเข้ากบั 
     ด้ามดนัเข้าจนปลายชนสดุ 
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4.  กำรติดตัง้แรกเร่ิม 

1. เสยีบ  power cord  เข้าในเต้ารับท่ีอยูท่างด้านหลงั
เคร่ือง 

 
2. เสยีบ  connection cable plug  เข้าในเต้ารับท่ีอยู่
ทางด้านหน้าเคร่ือง และหมนุตามเข็มนาฬิกาจนสดุ 

 
3. ตัง้หวัแร้งบดักรีบน iron holder 
 
4.  เสยีบ  power cord  เข้ากบัเต้ารับผนงัท่ีลงดิน 

         ข้อควรระวัง 
ต้องแนใ่จวา่ได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนท าการเช่ือมตอ่ หรือท าการถอด soldering iron cord ความผิดพลาด
อาจเป็นผลให้แผงวงจรเกิดความเสยีหายได้ 

C. Station 
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5.  กำรใช้งำน 

กำรควบคุมและกำรแสดงผล 

แฮ็กโกะ FX-100 มี 3 ปุ่ มกดในการใช้งาน  การใช้งานท าโดยแต่
ละปุ่ มเปลีย่นไปตามสิง่ท่ีแสดงทางหน้าจอ 
การท างานส าหรับแตล่ะปุ่ มถกูแสดงไว้ท่ีด้านลา่งของจอให้ท าการ
เลอืกปุ่ มตามท่ีต้องการ 
จากการกดปุ่ มท่ีต้องการบนหน้าจอหลกั  หน้าจอแสดงจะเปลีย่น 
ไป การเผยช่ือปุ่ มกดถกูแสดงขึน้พร้อมรอการเลอืกของทา่น 

ปุ่ มซ้ำย  MODE 
ปุ่ มกลำง DSP (Display) 
ปุ่ มขวำ  SET (Parameters) 
ถ้าหากไม่กดปุ่ มใดๆ มกัจะกลบัคืนสูห่น้าจอหลกั 

ใช้งานเคร่ืองด้วยการใช้ปุ่ มเหลา่นีท่ี้ถกูก าหนดตาม
หน้าที่ของปุ่ มดงัแสดงไว้บนหน้าจอ 

ตัวอย่ำง)  หน้ำจอ  MODE 

    กำรท ำงำน 
1. เปิดสวิทซ์เคร่ือง 
2. หน้าจอจะเปิดขึน้เพื่อแจ้งรุ่นผลติภณัฑ์        ทกัทาย        หน้าจอหลกั 
3. เม่ือหน้าจอหลกัถกูแสดงขึน้ สถานะของ MODE ถกูแสดงไว้ข้างซ้ายและกราฟของเอาว์พทุถกูแสดงไว้
ตรงกลางหน้าจอ กราฟจะเร่ิมขยบัขึน้เม่ืออุณหภมิูปลายเพิ่มสงูขึน้กราฟเร่ิมตกลงเม่ืออุณหภมิูปลาย
เข้าใกล้คงท่ี การเข้าใกล้มากๆ เม่ือถึงจุดท่ีอุณหภมิูคงท่ี ให้เร่ิมท าการบดักรีภายหลงัจากท่ีอุณหภมิู
คงท่ีแล้ว 
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5.  กำรใช้งำน 
แสดงรำยกำรและค่ำเร่ิมต้นของหน้ำจอ MODE/DSP ดังนี ้: 

* แสดงขึน้เฉพาะเม่ือ “MANUAL SET” ถกูเลอืก 

    เมื่อ MODE ถูกเลือก 

      Mode  สามารถเปลีย่นเป็น  NORMAL mode  หรือ  BOOST mode  โดยการเปลีย่น  mode  เป็น   
      BOOST  ขีดความสามารถของเคร่ืองจะเพิม่ขึน้ และอุณหภมิูปลายจะเพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย 

แสดงใน  NORMAL mode แสดงใน  BOOST mode 

ขยบัเคอเซอร์โดยการกดปุ่ ม <  > หรือ <  > 
เพื่อท าการเลอืก  NORMAL หรือ  BOOST 
ภายหลงัจากการเลอืกให้กดปุ่ ม < OK > 
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5.  กำรใช้งำน 
    เมื่อ DSP (Display) ถูกเลือก 

      ข้อมลูท่ีเลอืกจะถกูแสดงขึน้บนหน้าจอ 

SHOW PROFILE 

ข้อมลูโปรไฟล์ท่ีป้อนไว้ (เคร่ือง, ช่ือผู้ใช้ และลวดบดักรี) ถกูแสดงขึน้ 

SHOW TIP LOADS 

จ านวนจุดของการบดักรีถกูแสดงขึน้  โดยการเลือก RESET แล้วกดปุ่ ม OK จ านวนจุดท่ีนบัไว้จะตัง้คา่
ใหม่เป็น “0”  เพื่อไม่ให้มีการตัง้คา่ใหม่ ให้เลอืก CANNEL 

           ข้อควรระวงั 
จ านวนจุดของการบดักรีเป็นเพียงจ านวนท่ีคาดวา่เหมาะสม  บางครัง้จ านวนครัง้ในการนบัก็
รวมถึงการเปลีย่นแปลงของอุณหภมิูท่ีเกิดขึน้บนปลายนอกเหนือจากการบดักรี 

เมื่อ RESET ถูกเลือก 
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5.  กำรใช้งำน 

SHOW TIP TIME 

เวลาใช้งานสะสมตอ่เน่ืองของปลายหวัแร้งถกูแสดงขึน้  * ไม่รวมถึงเวลาที่ปิดเคร่ือง  โดยการเลอืก RE-
SET  แล้วกด OK  ช่วงเวลาก็ถกูตัง้ใหม่เป็น 0  หากไม่ต้องการตัง้คา่ใหม่ให้เลอืก CANNEL 

เมื่อ RESET ถูกเลือก 

หมำยเหตุ : 
ถ้าหากทา่นเลอืก RESET ในหน้าจอ TIP LOADS หรือหน้าจอ TIP TIME ทา่นต้องป้อน 
password  ถ้าหาก password lock ถกูตัง้ไว้ 

SELECT PROFILE 

ข้อมลูโปรไฟล์ถกูแสดงขึน้ ถ้าเลอืกหวัข้อนี ้ ข้อมลูโปรไฟล์หมายเลข 1 หรือ 2 สามารถเลอืกได้ 

หมำยเหตุ : 
ถ้าหากช่ือผู้ใช้ใดถกูตัง้ไว้ มนัจะถกูแสดงขึน้ใน
ขัน้ตอนนี ้
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5.  กำรใช้งำน 

TIP TYPE 
ชนิดปลาย (450ºC หรือ 400ºC) ถกูแสดงขึน้ 
เม่ือ MANUAL SET ถกูเลอืก หน้าจอจะเปลีย่นไปเป็นดงัแสดงในรูปข้างลา่งขวามือ  ให้เลอืกหมายเลขท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกบัปลายท่ีจะใช้งาน  หลงัจากนัน้ชนิดของปลาย 01 (450ºC) หรือ 02 (400ºC) ก็ถกู
แสดงขึน้เพื่อให้ทราบชดัเจนถึงชนิดปลายท่ีใช้ 

เมื่อ MANUAL SET ถูกเลือก 

แสดงใน MANUAL SET mode (เมื่อ T31-01 ถูกเลือกใช้) 

หมำยเหตุ : 
เม่ือ AUTO DETECT  ถกูเลอืก  01 หรือ 02 ถกูแสดงขึน้เฉพาะเม่ือหวัแร้งบดักรีถกูจดัวางบนท่ีวางเทา่นัน้ 

เม่ือ AUTO DETECT ถกูเลอืก  ชนิดปลาย (ชนิด 01 (450ºC) หรือ ชนิด 02 (400ºC)) ถกูตรวจพบโดย
อตัโนมติั เงื่อนไขตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ต้องการส าหรับการตรวจพบชนิดปลาย 
-  ปลายต้องเย็น 
-  ปลายต้องถกูจดัวางบนท่ีวางหวัแร้งบดักรี 

แสดงใน AUTO DETECT mode 
(เมื่อ T31-01 ถูกเลือกใช้) 

เม่ือมีการสบัเปลีย่นปลายชนิด 01 กบั 02 อยูบ่อ่ยๆ ทา่น
สามารถเลอืกเป็น AUTO DETECT เม่ือทา่นไม่ต้องการ
การตรวจพบโดยอตัโนมติัเพราะวา่ทา่นใช้ปลายเพียงชนิด
ใดชนิดหนึ่งเทา่นัน้ ทา่นสามารถที่จะเลอืกเป็น MANUAL 
SET เม่ือทา่นไม่ต้องการให้มีการแสดงใดๆ บนหน้าจอทา่น
สามารถเลอืกเป็น OFF  ทา่นสามารถเลอืก mode ใดๆ ก็
ได้ขึน้อยูก่บัการใช้งานของทา่น 
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    เมื่อปุ่ ม SET ถูกกด 

      การตัง้คา่ที่หลากหลายสามารถท าการเปลีย่นได้  ภายหลงัการเปลีย่นคา่ที่ตัง้ คา่ที่เปลีย่นท าได้โดย  
      การเลอืก SAVE        OK  เพื่อหลบออกจากการเปลีย่นการตัง้คา่ให้ท าการเลอืก CANNEL 

แสดงรำยกำรและค่ำเร่ิมต้นของหน้ำจอ MODE/DSP ดังนี ้: 

* แสดงขึน้เฉพาะเม่ือ “MANUAL SET” ถกูเลอืก 
** CHG TIP จะไมถ่กูแสดงขึน้ เม่ือ ALERT TIME ถกูตัง้เป็น “0” (โปรดด ู“ALERT TIME”) 
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6.  กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 

DISPLAY 

รูปแบบของกราฟเอาว์พทุท่ีถกูแสดงนัน้ สามารถเปลีย่นได้ 
NORMAL : Histogram (กราฟแทง่ระดบั), EXPAND : กราฟขยายแนวนอน, OFF : ไม่แสดง 

จอ DISPLAY เมื่อ NORMAL ถูกเลือก 

เมื่อ EXPEND ถูกเลือก เมื่อ RESET ถูกเลือก 

แสดงขึน้เมื่อ password lock ถูกตัง้ 
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6.  กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
AUTO SLEEP 

ช่วงเวลาการพกัเคร่ืองอตัโนมติัสามารถตัง้ได้  ฟังก์ชัน่พกัเคร่ืองถกูยกเลกิโดยการน าหวัแร้งบดักรีออก
จากท่ีวางหรือด้วยการกดปุ่ มใดๆ ใน 3 ปุ่ ม 

กำรตัง้ AUTO SLEEP 

ใน AUTO SLEEP mode ทา่นสามารถตัง้เวลาการพกั
เคร่ืองเวลา 01 ถึง 29 นาที  เม่ือ 00 ถกูตัง้ ฟังก์ชัน่พกั
เคร่ืองจะไม่ท างาน 

AUTO SHUTOFF 

เวลาส าหรับการปิดเคร่ืองอตัโนมติัสามารถตัง้ได้ กระแสไฟฟ้าถกูปิดลงอตัโนมติัเม่ือหวัแร้งบดักรีไม่ถกูใช้
งานส าหรับช่วงเวลาที่ตัง้ไว้ ฟังก์ชัน่ปิดเคร่ืองถกูยกเลกิโดยการกดปุ่ มใดๆ ใน 3 ปุ่ ม 

กำรตัง้ AUTO SHUTOFF 

เม่ือเวลาปิดเคร่ืองถกูตัง้พลงังานไฟฟ้าหยดุจ่าย เม่ือหวั
แร้งบดักรีไม่ถกูใช้งานในช่วงเวลาที่ตัง้ไว้ถึงแม้วา่หวัแร้ง
บดักรีไม่ถกูจดัวางไว้บนท่ีวางก็ตาม 

PASSWORD LOCK 

การตัง้สามารถถกูเปลีย่นได้ ดงันัน้การป้อนรหสัเป็นสิง่ท่ีต้องการทกุๆ ครัง้ท่ีต้องการเปลีย่นพารามิเตอร์
หรือจ านวนจุดท่ีนบัถกูตัง้ใหม่ รหสั 3 ตวัอกัษรประกอบขึน้ด้วยอกัษร A ถึง Z ถกูจดัตัง้ขึน้ 

กำรตัง้ PASSWORD LOCK หน้ำจอกำรป้อน PASSWORD (เมื่อ OK ถูกเลือก) 
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6.  กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
PROFILE 

ข้อมลูโปรไฟล์สามารถติดตัง้ขึน้ 
STATION ID : STATION NAME, ASSET ID, อ่ืนๆ, PROFILE 1,2 : ช่ือผู้ใช้และข้อมลูลวดบดักรี 

ALERT TIME 

“CHG TIP” ถกูแสดงขึน้บนหน้าจอหลกัเม่ือช่วงเวลาใช้งานสะสมของปลายหวัแร้งถึงช่วงเวลาที่ตัง้ไว้ เพื่อ
ลบการแสดงนีท้า่นต้องท าการเปลีย่นปลายและตัง้เวลาของ TIP TIME ใหม่ จาก DSP menu (โปรดดบูท
ท่ี 5. การใช้ “SHOW TIP TIME” ท าอยา่งไร ?) 

กำรตัง้ ALERT TIME แสดงใน “CHG TIP” 

หน้ำจอ PROFILE เมื่อ STATION ID ถูกเลือก 

เมื่อ PROFILE 1 (2) ถูกเลือก เมื่อ USER NAME ถูกเลือก 

เมื่อ SOLDER TYPE ถูกเลือก 



7.  กำรตัง้พำรำมิเตอร์ 
การปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและการบ ารุงรักษาเป็นระยะจะชว่ยยืดอายผุลติภณัฑ์ให้ยาวขึน้  การบดักรีท่ีมี
ประสทิธิภาพขึน้อยูก่บัอุณหภมิู  คณุภาพ  และปริมาณของลวดบดักรีและฟลกั 
ดงันัน้ ขอให้ปฏิบติัตามขัน้ตอนการดแูลตามท่ีก าหนดโดยสภาพการใช้งานดงัตอ่ไปนี  ้

ค ำเตือน 
สบืเน่ืองจากหวัแร้งบดักรีมีอุณหภมิูท่ีสงูมากๆ  โปรดท างานด้วยความระมดัระวงั  ยกเว้นโดยเฉพาะกรณี
พิเศษท่ีแจ้งไว้ ขอให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเสมอและถอดสายปลัก๊ออกก่อนการด าเนินการตามวิธีการบ ารุงรักษา 

● กำรบ ำรุงรักษำปลำยหัวแร้ง 

1.  เม่ืออณุหภมิูคงท่ีแล้วให้ท าความสะอาดปลายหวัแร้งด้วยฟองน า้ท าความสะอาดและตรวจเช็คสภาพ 
     ของปลายหวัแร้ง 
2.  ถ้าหากปลายหวัแร้งถกูคลมุด้วยอ๊อกไซด์สดี าให้ใช้ลวดบดักรีท่ีใหม่พร้อมปลัก๊ท าความสะอาดมนัอีก 
     ครัง้ให้ท าซ า้หลายๆ ครัง้จนกวา่อ๊อกไซด์จะออกหมด  จากนัน้เคลอืบหวัแร้งด้วยลวดบดักรีท่ีใหม่ 
3.  ถ้าหากปลายหวัแร้งเสยีรูปหรือสกึหรอขนาดหนกัให้ท าการเปลีย่นมนัด้วยอนัใหม่ 

  การท าความสะอาดปลายหวัแร้งด้วยการใช้  iron holder 
1.  การใช้ฟองน า้ท าความสะอาด 

ขอให้ใช้ฟองน า้ท าความสะอาดท่ีมาพร้อมกบั
เคร่ืองเพื่อท าความสะอาดปลายหวัแร้ง   การใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากวิธีการขจดั 
เศษลวดบดักรีอยา่งงา่ยๆ จนถึงการขจดัอยา่ง 
หมดจดอาจเป็นผลให้เกิดอ๊อกซิเดชัน่ได้ 

2.  การใช้  cleaning wire 

เศษวตัถท่ีุไม่สามารถขจดัออกงา่ยๆ ด้วยฟองน า้
ท าความสะอาดหรือ rubber cleaner นัน้  
สามารถขจดัออกด้วยการใช้ cleaning wire 

           ข้อควรระวงั 
อยา่ท าการตะไบปลายหวัแร้งเพื่อขจดัอ๊อกไซด์สดี าออก 

  การเปลีย่นฟิวส์ 
1.  ถอด power cord ออกจากเต้ารับท่ีผนงั 
2.  ถอดกลกัฟิวส์ 
3.  เปลีย่นฟิวส์ 
4.  ใสก่ลกัฟิวส์กลบัคืนท่ีเดิม 
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8.  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
ค ำเตือน 

ก่อนท าการตรวจเช็คภายในเคร่ือง FX-100 หรือท าการเปลีย่นชิน้สว่น ต้องแนใ่จวา่ได้ท าการถอดสาย
ปลัก๊เคร่ือง  ความผิดพลาดอาจเป็นผลให้ถกูไฟฟ้าดดู 

หัวแร้งบัดกรีไม่ท ำงำน ถึงแม้ว่ำ
สวิทซ์เคร่ืองได้ถูกเปิดขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  สายไฟเคร่ืองหรือสายปลัก๊ได้ตอ่หรือไม่ ? 
:  ตอ่สายให้แนน่ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม่ ? 
:  เปลีย่นฟิวส์ หากฟิวส์ยงัขาดอีก ให้สง่ผลิตภณัฑ์ 
   ทัง้หมดกลบัคืนเพื่อซอ่ม 
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Grip Error ถูกแสดงขึน้ แก้ไข :  ตรวจสอบหวัแร้งบดักรีหรือปลายหวัแร้งวา่เสยีบ 
   ตอ่หรือไม่ ?  ถ้าหากยงัแสดงข้อความ error ถึง 
   แม้ได้เสยีบตอ่แล้ว  หวัแร้งบดักรีหรือปลายหวั 
   แร้งอาจเสยีหาย 

ลวดบัดกรีไม่หลอมละลำยติด 
ปลำยหัวแร้งบัดกรี 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายหวัแร้งเป็นอ็อกไซด์หรือไม่ ? 
:  ท าความสะอาดปลายเพื่อขจดัอ็อกไซด์ 

ปลำยมีอุณหภมูิต ่ำเกิน ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายหวัแร้งเป็นอ็อกไซด์หรือไม่ ? 
:  ท าความสะอาดปลายเพื่อขจดัอ็อกไซด์ 

9.  อุปกรณ์เสริม 
ช่องเสยีบตอ่ท่ีอยูท่างด้านของเคร่ืองถกูใช้เช่ือมตอ่ เพื่อแสดงเอาว์พทุของไส้ความร้อนกบัอุปกรณ์ 
ภายนอก (อุปกรณ์เสริม) 

โปรดจดัซือ้ connection plug  
(Ø3.5 mono plug) ตามท่ีทา่นต้องการ 

เอาว์พทุท่ีถกูแสดงบนหน้าจอสามารถ 
ถกูแสดงไว้บนอุปกรณ์ภายนอก โดย 
การเช่ือมตอ่กบัอุปกรณ์ท่ีต้องการ 
ดงัเช่น อ็อสซิโลสโคป 



10.  รำยกำรชิน้ส่วน 
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