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คู่มือการใช้งาน 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์แฮ็กโกะ FX-8803  Soldering Gun 
Soldering Gun  นี้มีกลไกการป้อนลวดบัดกรีอยู่ภายในที่ช่วยให้การบัดกรีสามารถท าได้ด้วยมือข้างเดียว 
โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FX-8803  พร้อมเก็บรักษาคู่มือนี้ให้อยู่ในที่สะดวกต่อการค้นหาส าหรับการ
ใช้อ้างอิง 

Instruction Manual 

SOLDERING GUN 

1.  รายการและชื่อชิ้นส่วน ดังข้างล่างน้ีได้บรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ 
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ข้อควรระวัง 
เม่ือท่านใช้แฮ็กโกะ FX-8803 เป็นคร้ังแรก ขอให้ทราบว่าการสอบเทียบเป็นสิ่งที่ต้องการก่อนการเริ่มต้นใช้
งาน  โปรดอ่านคู่มือส าหรับเครื่องที่ใช้งานร่วมกันอยู่กับแฮ็กโกะ FX-8803 Soldering Gun นี้ เม่ือท าการสอด
ใส่ลวดบัดกรีให้ดันและค้าง  trigger  ไว้ข้างบน  สอดใส่ลวดบัดกรีจนลวดบัดกรีโผล่ยื่นออกจาก guide nozzle 

โปรดตรวจเช็คเพ่ือให้แน่ใจว่ารายการท้ังหมดท่ีแจ้งไว้ 
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2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

หมายเหตุ : 
*  รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
*  เคร่ืองนี้ป้องกันการคลายประจุไฟฟ้าสถิต 

3.  เครื่องที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 
ให้ใช้แฮ็กโกะ FX-8803 กับแฮ็กโกะ FX-888  soldering 
station 

อุปกรณ์นี้มีรูปลักษณ์ที่เด่นจากชิ้นส่วนพลาสติกที่น าไฟฟ้าสถิตและการต่อสายลงดินของด้ามจับและตัวเคร่ืองตาม
มาตรการเพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่จะท าการบัดกรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามค าแนะน า
ดังต่อไปนี้ : 
1. ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกไม่ใช่ฉนวน ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นตัวน า ดังนั้นเมื่อจะท าการเปล่ียนชิ้นส่วน หรือท าการซ่อมแซม 

ให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเพียงพอที่จะไม่แต่ต้องชิ้นส่วนไฟฟ้าหรือท าให้วัสดุที่เป็นฉนวนเสียหาย 
2. ต้องแน่ใจว่าตัวเคร่ืองได้รับการต่อสายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู่ 

    การป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต 
     ข้อควรระวัง 



4.  ค าเตือน  ข้อควรระวัง  หมายเหตุ  และตัวอย่าง 

ค าเตือน  ข้อควรระวัง  และหมายเหตุถูกจัดวางไว้ ณ จุดวิกฤตต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้  เพื่อชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเอาใจใส่ถึงเร่ือง
ที่มีนัยส าคัญ  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดังต่อไปนี้  : 
        ค าเตือน  :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ค าเตือน” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวัง    :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ข้อควรระวัง” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ 
         หรือเกิดความเสียหายแก่ส่ิงที่เก่ียวข้อง 
        หมายเหต ุ :  หมายเหตุช้ีถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีความส าคัญเก่ียวกับกระบวนการที่ก าลังอธิบาย 

ข้อควรระวัง 
เมื่อเปิดสวิทซ์เคร่ือง อุณหภูมิของปลายหัวแร้งจะอยู่ระหว่าง 200 กับ 480 °C (400 ถึง 900 °F) เพื่อเป็นการหลีกเล่ียง
การเกิดบาดเจ็บหรือเสียหายแก่บุคลากรกับส่ิงของในบริเวณที่ท างาน ขอให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ : 
 อย่าแตะต้องปลายหัวแร้งหรือชิ้นส่วนที่เป็นโลหะใกล้ปลายหัวแร้ง 
 อย่าปล่อยให้ปลายหัวแร้งอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับสารติดไฟ 
 แจ้งให้บุคลากรในพื้นที่ทราบว่าเคร่ืองนั้นร้อนและไม่ควรไปสัมผัสถูก 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เมื่อไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส่ 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เมื่อท าการเปล่ียนชิ้นส่วนหรือจัดเก็บแฮ็กโกะ  FX-8803 
 อุปกรณ์นี้มิได้ต้องการให้บุคคลที่ร่างกายไม่ปกติ (รวมถึงเด็ก) มีอาการทางประสาทหรือความจ าเส่ือมหรือขาด

ประสบการณ์และความรู้  ยกเว้นแต่ได้รับการดูแลหรือแนะน าเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อ
ความปลอดภัย 

 เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเล่นกับอุปกรณ์นี้ 
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เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับแฮ็กโกะ  FX-8803  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ : 

 อย่าใช้แฮ็กโกะ  FX-8803 กับงานประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการบัดกรี 
 ห้ามเคาะหัวแร้งบัดกรีกับวัตถุที่แข็งเพื่อขจัดเศษตะก่ัวบัดกรี วิธีนี้จะท าให้หัวแร้งบัดกรีเสียหาย 
 อย่าท าการดัดแปลงแฮ็กโกะ  FX-8803 
 ใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของแฮ็กโกะเท่านั้น 
 อย่าปล่อยให้แฮ็กโกะ  FX-8803  เปียกหรือใช้งานขณะที่มือยังเปียกอยู่ 
 ให้ถอดสายไฟเคร่ืองและสายไฟหัวแร้ง โดยการจับที่ตัวปล๊ักไม่ใช่ที่สายไฟ 
 สืบเนื่องจากมีควันเกิดขึ้นขณะใช้งาน  wire stripper  ต้องแน่ใจว่าพื้นที่ที่ท างานมีการระบายอากาศที่ดี 

ค าเตือน 



5.  การใช้งาน 

1.  สอดใส่ลวดบัดกรี 
     ดันและค้าง  trigger  ไว้ข้างบนในทิศทางของลูกศร 
     และสอดใส่ลวดบัดกรีเข้าใน  Solder inlet  ให้ลอด 
     ทะลุ ลวดบัดกรีจะโผล่ย่ืนออกจาก  guide nozzle 

หมายเหตุ : 
ต้องแน่ใจว่าสวิทซ์เคร่ืองของแฮ็กโกะ  FX-888  ปิดอยู ่
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     ข้อควรระวัง 
ลวดบัดกรีอาจติดขัดอยู่ภายในด้าม หาก trigger  ถูกดึงก่อนที่
ลวดบัดกรีจะโผล่ย่ืนออกจาก  guide nozzle 

2.  การป้อนลวดบัดกรี 
     ต้ัง  trigger  กลับสู่ต าแหน่งภายหลังจากท าการ 
     สอดใส่ลวดบัดกรี 
     ลวดบัดกรีสามารถถูกป้อนโดยการดัน  trigger 

     ข้อควรระวัง 
คอยดูแลลวดบัดกรีให้หลวมไว้ (ไม่มีแรงตึง) บนด้าน 
solder inlet  ตลอดเวลาขณะที่ท าการบัดกรี 

3.  การปรับต าแหน่ง  guide nozzle 
     ปรับต าแหน่งโดยให้ลวดบัดกรีสัมผัสกับปลาย 
     คลาย adjusting screw  และขยับ  guide nozzle   
     ขึ้นหรือลง 

4.  การปรับระดับการป้อนลวดบัดกรี 
     การปรับระดับการป้อนลวดบัดกรีท าได้โดยการ 
     หมุน solder feed adjusting screw ด้วยไขควง 
     ความยาวของลวดบัดกรีที่ป้อนจะลดลงโดยการ 
     ขันเข้า 

5.  การเปล่ียนลวดบัดกรีที่มีขนาดแตกต่าง 
     เมื่อท าการเปล่ียนลวดบัดกรีที่มีขนาดแตกต่างกัน 
     ท าได้โดยดันและค้าง  trigger  ไว้ข้างบนในทิศทาง 
     ของลูกศรและดึงลวดบัดกรีออกจาก  solder inlet 
     จากนั้น สอดใส่ลวดบัดกรีขนาดใหม่แทนดังแสดง 
     ใน “1. การสอดใส่ลวดบัดกรี” 



5.  การใช้งาน 
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A.  การเชื่อมต่อ 

     ข้อควรระวัง 
 ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนการเชื่อมต่อหรือ
ถอด cord assembly ส าหรับหัวแร้งเข้าหรือออก
จากเต้ารับเพื่อป้องกันเคร่ืองเกิดการเสียหาย 

ดันตัวปลั๊กเข้า 
จนกระทั่งสุด 
ต้องม่ันใจว่า
เสียบต่อได้แน่น 

1.  ต่อ  cord assembly  ของแฮ็กโกะ  FX-8803   เข้ากับเต้ารับของแฮ็กโกะ  FX-888 

2.  จัดวาง  soldering gun  เข้าใน  iron holder  (อุปกรณ์เสริม) 

3.  เสียบปล๊ัก  power cord  เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 

B.  การเปิดสวิทซ์เคร่ือง 
       เปิดสวิทซ์เคร่ืองแฮ็กโกะ  FX-888  soldering station 
       หลอดไฟจะกระพริบสว่างในขณะที่อุณหภูมิปลายหัวแร้งเพิ่มสูงขึ้นถึงอุณหภูมิ 
       ที่ตั้งในขณะนี้เคร่ืองพร้อมที่จะท างานบัดกรี 

     ข้อควรระวัง 
 จัดวางแฮ็กโกะ  FX-8803  ใน  iron holder  เมื่อไม่ใช้งาน 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเมื่อไม่ใช้งานเคร่ืองเป็นเวลานาน 

C.  การสอบเทียบ 

       ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ  FX-8803  ต้องแน่ใจว่าได้สอบเทียบเคร่ือง 
       (โปรดอ้างอิงถึงคู่มือการใช้งานแฮ็กโกะ  FX-888) 
       ขอให้ใช้แฮ็กโกะ  FG-100  Thermometer  หรือแฮ็กโกะ  FG-101  Soldering Tester  
       เพื่อวัดอุณหภูมิปลายหัวแร้ง 

D.  การเปลี่ยนปลายหัวแร้ง 

       1.  หมุน nut  ทวนเข็มนาฬิกา  จากนั้นถอด  tip enclosure 
            และปลายหัวแร้ง 

หมายเหตุ : 
ห้ามคลาย  nipple  ออกจนหลวม 

       2.  ใส่ปลายหัวแร้งอันใหม่ และ  tip enclosure  เข้าใน 
  แฮ็กโกะ  FX-8803 
            ขัน  nut  ให้แน่นเข้าที่เพื่อล็อคปลายหัวแร้ง 



6.  การบ ารุงรักษา 

อุณหภูมิปลายหัวแร้ง 
 อุณหภูมิที่สูงท าให้อายุปลายหัวแร้งส้ันและอาจเป็นสาเหตุอุปกรณ์เกิดการช็อกจากความร้อนให้ใช้อุณหภูมิต่ าสุด
 ที่เป็นไปได้เสมอ  คุณสมบัติการกลับคืนค่าความร้อนที่เลิศของแฮ็กโกะ  FX-888  ท าให้ม่ันใจถึงการบัดกรีอย่างมี
 ประสิทธิภาพที่อุณหภูมิต่ า 

การท าความสะอาด 
 ให้ท าความสะอาดปลายหัวแร้งก่อนการใช้งานเสมอ  เพื่อก าจัดเศษบัดกรีหรือฟลักที่เกาะติดอยู่กับปลายหัวแร้ง 
 ให้ใช้ฟองน้ าท าความสะอาดหรือลวดท าความสะอาดแฮ็กโกะ 599B 
 ส่ิงสกปรกที่เกาะติดบนปลายหัวแร้งอาจมีผลกระทบทางด้านลบ รวมถึงลดการน าความร้อน ซึ่งน ามาซึ่งสมรรถนะ
 การท างานที่แย่ลง 
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การปฏิบัติอย่างถูกต้องและการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ช่วยยืดอายุเคร่ืองและช่วยให้ได้คุณภาพของงานบัดกรีที่ดี  
การบัดกรีที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ  คุณภาพ  และปริมาณของลวดบัดกรีกับฟลัก  ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ดูแลดังต่อไปนี้ตามที่ระบุไว้โดยสภาพเงื่อนไขของการใช้ 

ค าเตือน 
สืบเนื่องจากปลายหัวแร้งนั้นมีอุณหภูมิสูงมากๆ  ขอให้ท างานด้วยความระมัดระวังนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ 
ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองไว้เสมอและถอดปลั๊กเคร่ืองออกก่อนจะท าการบ ารุงรักษาตามขั้นตอน 

เมื่อไม่ใช้งาน 
 อย่าปล่อยให้เคร่ืองอยู่เฉยๆ ณ อุณหภูมิสูงเป็นช่วงเวลายืดยาว 
 วิธีนี้จะท าให้ปลายหัวแร้งเกิดอ๊อกไซด์  ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเสีย  ถ้าหากไม่ใช้งานเป็นเวลานานหลายชั่วโมง  ขอ
 แนะน าให้ถอดปล๊ักออกด้วย 

ภายหลังการใช้งาน 
 ขอให้ท าความสะอาดปลายหัวแร้งทุกคร้ัง และเคลือบปลายด้วยลวดบัดกรีใหม่หลังการใช้งาน 
 วิธีนี้จะเป็นตัวป้องกันการเกิดอ๊อกซิเดช่ัน 

 การบ ารุงรักษาปลายหัวแร้ง 
      1.  ต้ังอุณหภูมิที่ 250ºC 
      2.  เมื่ออุณหภูมิคงที่แล้ว ให้ท าความสะอาดปลายหัวแร้งและตรวจเช็คสภาพของปลายหัวแร้ง ถ้าปลายหัวแร้งเกิด 
           สึกหรอมากและเสียรูปให้เปล่ียนใหม่ 
      3.  ถ้าส่วนที่เคลือบด้วยเนื้อลวดบัดกรีของปลายหัวแร้งถูกคลุมด้วยอ็อกไซด์สีด าให้ใช้ลวดบัดกรีใหม่ที่มีส่วนผสม 
           ของฟลักท าความสะอาดปลายหัวแร้งอีกคร้ัง ให้ท าซ้ าหลายคร้ังจนอ็อกไซด์ถูกขจัดหมดไป  จากนั้นเคลือบ 
           ปลายหัวแร้งด้วยเนื้อลวดบัดกรีที่ใหม่ 
      4.  ปิดสวิทซ์เคร่ืองและถอดปลายหัวแร้งออกโดยใช้  heat resistant pad  จัดวางปลายหัวแร้งไว้จนเย็นตัวลง 

     ข้อควรระวัง 
ห้ามตะไบปลายหัวแร้งเพื่อพยายามขจัดอ็อกไซด์สีด า 



7.  ขั้นตอนการตรวจเช็ค 
ถอดปล๊ักของ  cord assembly  ออก แล้วท าการวัดค่า 
ความต้านทานระหว่างขาของ  connecting plug  ดังนี ้
 ถ้าค่าของ  “a”  และ  “b”  อยู่เหนือจากค่าในตาราง  
     ให้เปล่ียนไส้ความร้อน  (เซนเซอร์)  และ / หรือ cord 
      Assembly 
 
 ถ้าค่าของ  “c”  สูงเกินค่าในตารางให้ขจัดฟิลม์อ็อก 
      ซิเดช่ันออกโดยลูบเบาๆ ด้วยกระดาษทรายหรือฝอย 
      เหล็ก ในส่วนที่แสดงดังรูปทางขวามือ 
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7.  ขั้นตอนการตรวจเช็ค 

1.  ไส้ความร้อน / เซนเซอร์ขาด 

1.  ถอด  adjusting screw  และเก็บชิ้นส่วนช่วยจับยึดออกจากตัวโครง 
2.  หมุน  nut  ทวนเข็มนาฬิกา และถอด  tip enclosure  และปลายหัวแร้งออก 

     ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจว่าได้ถอด  nut  ออกก่อนท าการถอด  nipple,   การถอด  nipple  เป็นล าดับแรกเป็นเหตุให้สายไฟของไส้ความ
ร้อนเกิดการบิดเกลียวและเป็นสาเหตุของการลัดวงจร 

3.  หมุน  nipple  ทวนเข็มนาฬิกา และถอดมันออกจากปืน 
4.  ถอดสกรู  4  ตัวและเปิดตัวโครง 
5.  ดึง  grounding spring  ออกจาก  sleeve 

* วัดความต้านทานของไส้ความร้อน ณ อุณหภูมิห้อง 
1.  ความต้านทานของไส้ความร้อนอยู่ที่ (สีแดง)  2.5 ~ 3.5Ω 
2.  ความต้านทานของเซนเซอร์อยู่ที่ (สีน้ าเงิน)  43 ~ 58Ω 
ถ้าค่าความต้านทานผิดปกติ ให้เปล่ียนไส้ความร้อน 
(โปรดอ้างอิงถึงคู่มือการใช้งานรวมถึงการเปล่ียนชิ้นส่วน) 

ภายหลังจากการเปล่ียน 

1.  วัดค่าความต้านทานระหว่างขา 4 กับขา 1,  ขา 4 กับขา 2,  ขา 5 กับขา 1 และขา 5 กับขา 2  ถ้าค่าไม่เป็น  ∞ 
     แสดงว่าไส้ความร้อนกับเซนเซอร์เกิดสัมผัสกัน  สาเหตุนี้ท าให้แผ่นวงจรเสียหาย 
2.  วัดค่าความต้านทาน  “a”, “b” และ “c”  เพื่อยืนยันว่าสายไฟไม่เกิดการบิดเกลียว และ  grounding spring  ต่อไว้ 
     ถูกต้อง 

     ข้อควรระวัง 
เมื่อท าการประกอบเข้ากันใหม่  ต้องแน่ใจว่าแนบส่วนนูนของ  hexagon 
nut  เข้ากับส่วนเว้าของตัวโครง 



7.  ขั้นตอนการตรวจเช็ค 

2.  Cord assembly ขาด 
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       มี 2 วิธีส าหรับทดสอบ  cord assembly  ดังข้างล่าง 
       1.  เปิดสวิทซ์เคร่ืองและต้ัง  temperature control knob  ที่ 480C 
            จากนั้น ดัดสายไฟหัวแร้งที่ต าแหน่งต่างๆ ตามความยาว รวมถึงบริเวณส่วน  strain relief 

     ข้อควรระวัง 
ดวงไฟของเคร่ืองจะเร่ิมกระพริบเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึง 480ºC โดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพของสายไฟ 

       2.  ตรวจเช็คค่าความต้านทานระหว่างขาของปล๊ักกับขั้วสายไฟ 
  ขา 1  :  สีแดง  ขา 2  :  สีน้ าเงิน ขา 3  :  สีเขียว 
  ขา 4  :  สีขาว  ขา 5  :  สีด า 

  ถ้าหากว่าค่าสูงเกิน 0 หรือ  ∞   ต้องเปล่ียนสายไฟใหม่ 

8.  แนวทางการแก้ไขปัญหา 

    ลวดบัดกรีติดขัด ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ท่านได้ผ่อนลวดบัดกรีออกจากล้อเมื่อกดปุ่ม  trigger 

:  ดูแลลวดบัดกรีให้หย่อน (ไม่มีแรงตึง) 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  สอดใส่ลวดบัดกรีถูกต้องหรือไม่ ? 
:  โปรดอ้างอิงถึง “1. การสอดใส่ลวดบัดกรี” ภายใต้ 

    หรือไม่ ? 
   ท่านไม่ได้ผ่อนลวดบัดกรีออกล้อที่หนักเมื่อกด  trigger 
    หรือไม่ ? 

    ทางด้าน  solder inlet  ทุกขณะที่ท าการการบัดกรี 

    “5. การใช้งาน” 
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9.  รายการชิ้นส่วน 



9.  รายการชิ้นส่วน 

อุปกรณ์เสริม 
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10.  ลักษณะปลายหัวแร้ง 

เคลือบดีบุกเฉพาะผิวหน้าส่วนท่ีใช้บัดกรีเท่านั้น 


