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คู่มือกำรใช้งำน 
Instruction Manual 

SOLDERING STATION 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้ตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ “แฮ็กโกะ FX-889 Soldering Station” โปรดอ่านคูมื่อฉบบันี ้
ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FX-889 พร้อมจดัเก็บคูมื่อฉบบันีไ้ว้ในท่ีสะดวกตอ่การค้นหาส าหรับการใช้อ้างอิง 

1. รำยกำรและช่ือชิน้ส่วนในหน่ึงกล่อง โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทัง้หมด 
ดงัท่ีระบุไว้ข้างลา่งนีไ้ด้บรรจุไว้ครบในกลอ่ง 
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 เม่ือใช้งานแฮ็กโกะ FX-8803/FX-8804 โปรดใช้มนักบัท่ีวางหวัแร้งท่ีใช้งานได้ 
 ด้ามหวัแร้งแฮ็กโกะแตล่ะรุ่นยกเว้นแฮ็กโกะ FX-8801/FX-8805 มีคูมื่อการใช้
งานเฉพาะรุ่น โปรดอ่านคูมื่อนีส้ าหรับรายละเอียดทางเทคนิคและอะไหล่ 

ใช้เคร่ืองรุ่นนีพ้ร้อมกบัรุ่นตา่งๆ 
ดงันี ้



2. รำยละเอียดทำงเทคนิค 
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* อณุหภมูิที่วดัได้โดยใช้แฮ็กโกะเทอร์โมมิเตอร์ FG-100 * อปุกรณ์นีป้้องกนัการคายประจจุากไฟฟ้าสถิต 
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

กำรป้องกันประจุไฟฟ้ำสถิติ 
อุปกรณ์นีมี้รูปลกัษณ์ท่ีเดน่จากชิน้สว่นพลาสติกท่ีน าไฟฟ้าสถิตและการตอ่สายลงดินของด้ามจบัและตวัเคร่ืองตาม
มาตรการเพื่อป้องกนัอปุกรณ์ท่ีจะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏิบติัตามค าแนะน า
ดงัตอ่ไปนี ้: 
1. ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสติกอ่ืนๆ ไม่ใช่ฉนวน ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน า ดงันัน้เม่ือจะท าการเปลีย่นชิน้สว่น หรือท า

การซอ่มแซม ให้ปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอท่ีจะไม่แตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้าหรือท าให้วตัถท่ีุเป็นฉนวน
เสยีหาย 

2. ต้องแนใ่จวา่ตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดินแล้วขณะท่ีใช้งานอยู ่



3. ค ำเตือน ข้อควรระวัง และหมำยเหตุ 
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ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวางไว้ ณ จุดวิกฤตตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันี ้ เพือ่ชีใ้ห้ผู้ปฏิบติังานเอาใจใสถ่ึง 

ค ำเตือน 
เม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ือง อุณหภมิูของปลายหวัแร้งจะอยูร่ะหวา่ง 50 และ 500ºC (120 ถึง 940ºF) เพื่อเป็นการหลกีเลีย่ง
การเกิดบาดเจ็บหรือเสยีหายแก่บุคลากรกบัสิง่ของในบริเวณท่ีท างาน ขอให้ปฏิบติัตามดงัตอ่ไปนี ้: 
 อยา่แตะต้องปลายหวัแร้งหรือชิน้สว่นท่ีเป็นโลหะใกล้ปลายหวัแร้ง 
 อยา่งปลอ่ยให้ปลายหวัแร้งอยูใ่กล้หรือสมัผสักบัสารติดไฟ 
 แจ้งให้บุคลากรในพืน้ท่ีทราบวา่เคร่ืองนัน้ร้อนและไม่ควรไปสมัผสัถกู 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส ่
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือจดัเก็บแฮ็กโกะ FX-889 
 เคร่ืองนีเ้หมาะส าหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะช่างเทา่นัน้ 
 เคร่ืองใช้นีส้ามารถใช้งานได้โดยเด็กท่ีมีอายตุัง้แต ่8 ปีขึน้ไป รวมถึงบุคคลท่ีมีร่างกายไม่ปกติหรือมีอาการทาง
ประสาทหรือความจ าเสือ่ม หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นแตเ่ม่ือได้รับการดแูลหรือค าแนะน าการใช้งาน
เก่ียวกบัเคร่ืองใช้นีอ้ยา่งปลอดภยั และเข้าใจถึงอนัตรายที่เก่ียวข้อง 

 เด็กๆ ควรได้รับค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจวา่จะไม่มีการเลน่กบัอุปกรณ์นี ้
 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาของผู้ใช้จะต้องไม่ท าโดยเด็กท่ีปราศจากผู้ดแูล 

เร่ืองท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 
        ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวงั :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงผู้ปฏิบติังานได้รับบาดเจ็บหรือเกิด 
      ความเสยีหายแก่สิง่ท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตหุรือควำมเสียหำยกับ แฮ็กโกะ FX-889 ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏบิัติตำมดงัต่อไปนี ้: 

 อยา่ใช้แฮ็กโกะ FX-889 กบังานประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการบดักรี 
 ห้ามเคาะหวัแร้งกบัวตัถแุข็งเพื่อขจดัเศษลวดบดักรี วิธีนีจ้ะท าความเสยีหายกบัหวัแร้ง วิธีนีจ้ะท าให้หวัแร้งเกิดความ
เสยีหาย 

 อยา่ท าการดดัแปลงแฮ็กโกะ FX-889 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 
 อยา่ปลอ่ยให้แฮ็กโกะ FX-889 เปียกหรือใช้งานขณะท่ีมือยงัเปียกอยู ่
 ถอด power cord หรือ iron cord โดยการจบัท่ีตวัปลัก๊ห้ามจบัท่ีสายไฟ 
 ต้องแนใ่จวา่พืน้ท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี เพราะการบดักรีท าให้เกิดควนั 
 ขณะท่ีใช้งานแฮ็กโกะ FX-889 อยา่ท าสิง่ใดท่ีอาจเป็นสาเหตท่ีุตวัเคร่ืองกระเทือน หรือรูปร่างเสยีหาย 
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4. กำรติดตัง้ตอนแรก 

A. กำรติดตัง้ที่วำงด้ำมหัวแร้ง  

(1) ฟองน า้ท าความสะอาด 
1. จดัวางฟองน า้ชิน้เลก็ลงในหลมุท่ีฐานของท่ีวางด้ามหวัแร้งให้

เหมาะสม 
2. ใสน่ า้ในปริมาณท่ีพอเหมาะลงในฐานท่ีวางด้ามหวัแร้งฟองน า้

ชิน้เลก็จะดซูบัน า้และช่วยให้ฟองน า้ชิน้ใหญ่เปียกชืน้อยู่
ตลอดเวลา 

3. จุ่มฟองน า้ชิน้ใหญ่และจดัวางมนัไว้บนฐานท่ีวางด้ามหวัแร้ง 
(2)   ลวดท าความสะอาด 

จดัวางมนัไว้ในท่ีวางด้ามหวัแร้งตามรูปทางขวามืออ่าน “B. 
การใช้ลวดท าความสะอาด” ในบทท่ี “7. การบ ารุงรักษา” 
 

การปรับตัง้องศาของเบ้ารองรับด้ามหวัแร้งท าได้โดยการ
เปลีย่นต าแหนง่การจบัยดึของสกรู 

ข้อควรระวัง 
ต้องแนใ่จวา่ฟองน า้ถกูท าให้เปียกชืน้ด้วยน า้
ก่อนการใช้เพื่อหลกีเลีย่งการท าให้ปลายหวั
แร้งเสยีหาย 

ข้อควรระวัง 
การเพิ่มมมุของเบ้ารองรับด้ามหวัแร้งจะเป็นเหตใุห้อุณหภมิู
ของด้ามจบัหวัแร้งสงูขึน้ 

B. กำรเช่ือมต่อหัวแร้งบัดกรีเข้ำกับเต้ำรับทำงด้ำนหน้ำเคร่ือง 
1. เช่ือมตอ่สายหวัแร้งบดักรีเข้ากบัเต้ารับทางด้านหน้าเคร่ือง 
2. จดัวางหวัแร้งบดักรีในท่ีวางด้ามหวัแร้ง 
3. เสยีบสายไฟเคร่ืองเข้ากบัแหลง่จ่ายไฟที่เหมาะสม 

ข้อควรระวัง 
 ต้องแนใ่จวา่ได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนท าการตอ่หรือท าการ
ถอดสายหวัแร้งบดักรีเข้าหรือออกจากเต้ารับเคร่ืองเพื่อ
หลกีเลีย่งแผน่แผงวงจรเสยีหาย 

 อยา่ได้ใช้หวัแร้งนอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ของคูมื่อนี ้การ
ฝ่าฝืนอาจเป็นผลให้สมรรถนะเคร่ืองตกลงหรือเป็นไปได้
ท่ีเคร่ืองอาจเกิดความเสยีหาย 

 เคร่ืองนีป้้องกนัการคลายประจุของไฟฟ้าสถิตและต้อง
ตอ่สายดินเพื่อให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 



4. กำรติดตัง้ตอนแรก 
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5. กำรใช้งำน 

กำรท ำงำนและกำรแสดงผล 
สวิทซ์และปุ่ มควบคมุ 

แผงหน้าปัดของแฮ็กโกะ FX-889 มีปุ่ มควบคมุ 2 ปุ่ ม คือ 
“A. IRON” กบั “B. IRON” 
         ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อเลอืกและเปลีย่นการตัง้ 
         * ใน temperature preset mode การกดปุ่ มนีจ้ะเปลีย่น   
            การเลอืก preset temperature ขณะท่ีเคร่ืองถกูใช้  
            งานอยู ่
         * การกดและค้างปุ่ มนีไ้ว้จะท าให้ adjustment mode  
            เร่ิมท างาน 
         ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อท างานและยืนยนัการเลอืก 
         * การกดปุ่ มนีจ้ะแสดงอุณหภมิูท่ีตัง้ปัจจุบนั 
         * การกดและค้างปุ่ มนีไ้ว้จะท าให้ temperature setting  
           mode เร่ิมท างาน 

  เมื่อใช้งำนหัวแร้งบดักรีทัง้คู่พร้อมกัน 
      ให้ติดสายรัดส ี2 ชิน้เข้ากบัหวัแร้งบดักรีตวัใดตวัหนึง่เพื่อช่วยให้ระบุวา่ตวัใดตอ่เข้ากบั “A. IRON” หรือ “B. IRON” 
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ข้อควรระวัง 
ถ้าหากไม่มีปุ่ มใดๆ ถกูกดเป็นเวลาอยา่งน้อย 1 นาที ระหวา่งกระบวนการของการเปลีย่นคา่ตา่งๆ ท่ีตัง้ของเคร่ือง ระบบ 
จะออกและกลบัคืนสูโ่หมดการท างานและแสดงอุณหภมิูปัจจุบนั 

5. กำรใช้งำน 

A.  กำรท ำงำน 
1.  เปิดสวิทซ์เคร่ือง (สวิทซ์หลกั) ท่ีอยูท่างด้านหลงัตวัเคร่ือง 
2.  เปิดสวิทซ์ตวัใดตวัหนึง่ท่ีวางอยูท่ัง้สองข้างซึง่ขึน้อยูก่บัวา่จะใช้ 
     “A. IRON” หรือ “B. IRON” 

ภายหลงัจากเปิดสวิทซ์            จะถกูแสดงขึน้เป็นเวลา 2 วินาทีแล้วอุณหภมิู
ปัจจุบนัจะถกูแสดงขึน้ 
เม่ือจอแสดงอยูค่งท่ีแล้ว  LED heater lamp จะเร่ิมกระพริบ 

ข้อควรระวัง 
โปรดจดัวางหวัแร้งไว้ในท่ีวางด้ามหวัแร้งเม่ือไม่ใช้งาน ปิดสวิทซ์เม่ือไม่ใช้แฮ็กโกะ FX-889 เป็นเวลาช่วงยาว 

B.  ภำยหลังกำรใช้ 
ให้ท าความสะอาดปลายหวัแร้งอยูเ่สมอและเคลือบมนัด้วยลวดบดักรีท่ีใหม่และสดภายหลงัการใช้งาน (โปรด
อ้างอิงถึง “การบ ารุงรักษาปลายหวัแร้ง”) 

อุณหภมิูท่ีต้องการตัง้จะถกูเก็บเข้าสูร่ะบบความจ า 
การควบคมุไส้ความร้อนจะเร่ิมท างานหลงัอุณหภมิูท่ีตัง้ใหม่ถกูแสดงขึน้ 

กดปุ่ ม       และค้างไว้ 
อยา่งน้อย 1 วินาที 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       5 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

   กำรเปล่ียนค่ำต่ำงๆ ที่ตัง้ไว้ 

A.  กำรเปล่ียน set temperature 
ช่วงการตัง้อุณหภมิูคือ ตัง้แต ่50 ถึง 480ºC (จาก 120 ถึง 899ºF) 
โดยการตัง้คา่อุณหภมิูเคร่ืองถกูตัง้ไว้ท่ี 350ºC (662ºF) 
ตัวอย่ำง : กำรเปล่ียนจำก 350Cº เป็น 400ºC 
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5. กำรใช้งำน 

B.  Preset mode 
แฮ็กโกะ FX-889 มี preset mode ท่ียอมให้เคร่ืองจดัเก็บอุณหภมิูท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า 5 คา่ ทา่นสามารถเปลีย่นการใช้แทน 
normal mode 

คา่แรกเร่ิมของ preset temperatures 

หมายเลขแรกเร่ิมของ preset ท่ีมีผลใช้งานนีถ้กูตัง้ไว้ 5 จากโรงงาน 
โดยการตัง้จากโรงงาน preset ท่ีถกูเลอืกถกูตัง้ไว้ท่ี P3 
ตัวอย่ำง : กำรเปล่ียน preset temperature จำก preset No. 1 (250ºC) เป็น No. 3 (350ºC) 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       2 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ แสดงสลบัไปมา 

แสดงสลบัไปมา 
* Preset selection screen 

การควบคมุไส้ความร้อนจะเร่ิมท างานกบั preset temperature คา่ใหม่ 

ขัน้ตอนส าหรับการท าการเปลีย่น preset temperature มีวิธีการเหมือนกบั “A. กำรเปล่ียน set temperature” ในบท
ที่ 5. กำรใช้งำน  กำรเข้ำสู่ parameter เพื่อเปล่ียน mode (โปรดอ้ำงอิงถึงบทที่ 6. PARAMETER SETTING) 

C.  กำรท ำกำรปรับแต่งอุณหภมูิ 
เม่ือท าการเปลีย่นหวัแร้ง ไส้ความร้อนหรือปลายหวัแร้ง การปรับแตง่อุณหภมิูอาจมีความจ าเป็นต้องท า  ให้ใช้ 
Adjustment Mode เพื่อท าการปรับแตง่อุณหภมิู 

ข้อควรระวัง 
 ป้อนคา่ที่ต้องการสงัเกตใน Adjustment Mode ภายหลงัอุณหภมิูปลายหวัแร้งคงท่ีแล้ว 
 การปรับแตง่สงูสดุครัง้เดียวท่ีสามารถท าได้คือ ±150ºC (270ºF) เทียบกบัอุณหภมิูท่ีตัง้ 
ถ้าหากต้องการท าการปรับแตง่อุณหภมิูมากกวา่นี ้ให้ท าการแตง่ครัง้แรกท่ีคา่สงูสดุ 150ºC (270Fº) แล้วท าซ า้ตาม 
กระบวนการปรับแตง่เดิม 

 เม่ือมีการใช้ปลายหวัแร้งอนัใหม่หรือต าแหนง่ในการเช่ือมตอ่เปลีย่นจาก A. IRON ไปยงั B. IRON (หรือตรงกันข้าม) 
การปรับแตง่อุณหภมิูหวัแร้งต้องท าเสมอ 
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5. กำรใช้งำน 
ตัวอย่ำง : ถ้ำอุณหภมูิที่วัดได้คือ 380ºC และอุณหภมูิแต่งคือ 400ºC 

1.  กดปุ่ ม       และค้างไว้อยา่งน้อย  2  วินาท ี
                แสดงขึน้เม่ือทา่นกดปุ่ ม        หน้าจอแสดงจะเข้า 
     สู ่adjust mode 
2.  การเปลีย่นจาก            เป็น             
     ขัน้ตอนส าหรับการเปลีย่นคา่ใน Adjustment Mode นัน้ 
     เหมือนกบัการตัง้อุณหภมิูใน Normal Mode โปรดอ้างอิง 
     ถึงบทท่ี 5 - การใช้งาน 

หมำยเหตุ : 
ระหวา่งอยูใ่น adjustment mode, ตวัเลขหลกัร้อยจะ
ยอมรับคา่จาก 0 ถึง 6 ถ้าหากอุณหภมิูท่ีตัง้ให้แสดงเป็น ºC 
หรือคา่ 0 ถึง 9 ถ้าหากอุณหภมิูท่ีถกูตัง้ให้แสดงเป็น ºF 

3.  กดปุ่ ม        เพื่อออกจากการตัง้ภายหลงัจากการเปลีย่นคา่ 
     อุณหภมิูปลายหวัแร้งถกูตัง้เรียบร้อยตามนัน้ 

D.  ข้อจ ำกัดของกำรตัง้กำรเปล่ียนต่ำงๆ (Password function) 
      มนัเป็นไปได้ท่ีจะจ ากดัสทิธ์ิการตัง้การเปลีย่นอยา่งรัดกมุให้กบัเคร่ือง 
      โดยมี 3 ทางเลอืกส าหรับการตัง้รหสั (คา่ที่ตัง้จากโรงงานคือ “0 : เปิด”) 
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5. กำรใช้งำน 

ให้เลอืกและใช้อกัษร 3 ตวัส าหรับ password 
จากอกัษร 6 ตวัทางด้านขวามือ 

ตวัอกัษรส าหรับ 
password 

กดปุ่ ม       และค้างไว้ 
อยา่งน้อย 1 วินาที 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       2 ครัง้ กดปุ่ ม       3 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ ข้อควรระวัง 
 ถ้าหากทา่นใส ่password ไม่ถกูต้อง หน้าจอจะ
แสดง 3 ขีดเพื่อให้ทา่นป้อน password ใหม่ 

 ถ้าทา่นใส ่password ไม่ถกูต้องซ า้ หน้าจอจะกลบัสู่
หน้าจอก่อนหน้านี ้

6. PARAMETER SETTING 

แฮ็กโกะ FX-889 มีพารามิเตอร์ดงัตอ่ไปนี ้

เคร่ืองจะขยบัไปยงัหน้าจอ change setting ของแตล่ะโหมดภายหลงัการใส ่password แล้ว 
โปรดเปลีย่นการตัง้คา่ส าหรับแต่ละโหมดตามขัน้ตอนนี  ้
กำรเข้ำสู่ parameter setting เพื่อเปล่ียนโหมด (โปรดอ้ำงอิงถึง [6. PARAMETER SETTING]) 

ตัวอย่ำง :  ขัน้ตอนส ำหรับกำรเปล่ียนกำรตัง้อุณหภมูิเมื่อเคร่ืองถูกจ ำกัดสิทธ์ิโดย password 
               (Password ที่ตัง้คือ “AbC”) 
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6. PARAMETER SETTING 

    กำรเปล่ียน Parameter Setting 
     แฮ็กโกะ FX-889 มี 4 พารามิเตอร์  การตัง้พารามิเตอร์สามารถตัง้กบั A. IRON กบั B. IRON ตามล าดบั  เปิดสวิทซ์  
      ขณะท่ีกดปุ่ ม        (A. IRON หรือ B. IRON)  ท าการตัง้โดยการเลอืกหมายเลขพารามิเตอร์ท่ีต้องการ  กดปุ่ ม          
      เพื่อเปลีย่นคา่แล้วกดปุ่ ม        เพื่อให้มีผลท างาน 

รำยละเอียดเร่ืองของ parameters และวิธีกำรเปล่ียนท ำอย่ำงไร สำมำรถค้นหำได้จำกคู่มือที่
เตรียมให้ไว้ที่ HAKKO Document Portal โปรดท ำกำรดำวน์โหลดและน ำมำใช้ 

  https://doc.hakko.com 

7. กำรบ ำรุงรักษำ 

การดแูลการบ ารุงรักษาท่ีเพียงพอตามระยะเวลาช่วยยืดอายขุองอุปกรณ์และเสริมคณุภาพของงานบดักรี ความ 
สามารถในการบดักรีขึน้อยูก่บัอุณหภมิู คณุภาพกบัปริมาณของลวดบดักรีกบัฟลกั ขอให้ท าตามขัน้ตอนการบริการ
ตอ่ไปนีต้ามท่ีก าหนดโดยสภาพของการใช้ 

ข้อควรระวัง 
เน่ืองจากหวัแร้งบดักรีสามารถมีอณุหภมิูท่ีสงูมากๆ ให้ท างานด้วยความระมดัระวงั ยกเว้นแตท่ี่ท่ีมีการก าหนดไว้ 
ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อน และถอดปลัก๊ออกเสมอกอ่นท าการตามขัน้ตอนการบ ารุงรักษาใดๆ 

    กำรบ ำรุงรักษำปลำยหัวแร้ง 
     1.  ตัง้อุณหภมิูท่ี 250ºC (482ºF) 
     2.  เม่ืออณุหภมิูคงท่ีแล้ว ให้ท าความสะอาดปลายด้วยฟองน า้ท าความสะอาดและตรวจเช็คสภาพของปลาย 
     3.  ถ้าสว่นเคลอืบปลายถกูปกคลมุด้วยอ็อกไซด์สดี า ให้ใช้ลวดบดักรีท่ีใหม่สดพร้อมฟลกัท าการล้างปลายอีกครัง้  
          ท าซ า้จนกวา่อ็อกไซด์จะหมดไป จากนัน้ท าการเคลอืบปลายด้วยลวดบดักรีท่ีใหม่สด 
     4.  ถ้าหากปลายเกิดเสยีรูปหรือเกิดสกึหรอมากๆ  ให้เปลีย่นมนัด้วยอนัใหม่ 

ข้อควรระวัง 
ห้ามท าการตะไบหรือใช้กระดาษทรายขดัปลายหวัแร้งเพื่อขจดัอ็อกไซด์ 
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7. กำรบ ำรุงรักษำ 

    ท ำควำมสะอำดปลำยด้วยกำรใช้ที่วำงหัวแร้ง 

A.  กำรใช้ฟองน ำ้ท ำควำมสะอำด 
      ใช้ฟองน า้ท าความสะอาดท่ีให้มากบัเคร่ืองเพื่อท าความ 
      สะอาดปลาย มนัใช้งานได้หลากหลาย จากงา่ยๆ ท่ีขจดั 
      เศษเนือ้ลวดบดักรีสว่นเกินจนถึงการก าจดัปัญหาตา่งๆ  
      อยา่งสมบูรณ์แบบ ดงัเช่น ผลของอ็อกซิเดชัน่ 
B.  กำรใช้ลวดท ำควำมสะอำด 
     วตัถท่ีุไม่สามารถขจดัออกได้งา่ยๆ ด้วยฟองน า้ท าความ 
      สะอาดสามารถขจดัออกโดยการใช้ลวดท าความสะอาด 
C.  กำรใช้แผ่นยำง 
     เช็ดป้ายปลายหวัแร้งผา่นแหวนยางเบาๆ เพือ่ก าจดัลวด 
      บดักรีท่ีเกาะมากเกินออกจากปลาย 

    ท ำควำมสะอำดเศษชิน้ส่วนลวดบดักรี 
ท่ีวางด้ามหวัแร้งแฮ็กโกะ FH-801 สามารถเลือ่นและถอดออกจากฐานของท่ีวางด้ามหวัแร้ง เม่ือเศษลวดบดักรีกอง
สะสมอยู ่ ให้ถอดฐานของท่ีวางหวัแร้งออกและจดัการทิง้เศษท่ีกองอยู่ 
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    ไม่มีอะไรเกิดขึน้ เมื่อเปิด 
    สวิทซ์เคร่ืองขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Power cord และ/หรือ ปลัก๊เช่ือมตอ่ไม่ได้เสยีบตอ่หรือไม่ ? 
:  ท าการเสยีบตอ่ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม่ ? 
:  ตรวจสอบวา่ท าไมฟิวส์จึงขาด แล้วท าการเปลีย่นฟิวส์ 
   หากฟิวส์ยงัขาดอีก ให้สง่เคร่ืองไปซอ่ม 

    หลอดไส้ควำมร้อนสว่ำงขึน้  
    แต่ปลำยไม่ร้อนขึน้ 

ตรวจเช็ค :  Cord assembly ขาดหรือไม่ ?  ไส้ความร้อน/เซนเซอร์ขาด 
   หรือไม่ ? 

    ข้อควำมไส้ควำมร้อน 
    บกพร่อง           ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ไส้ความร้อนขาดหรือไม่ ? 
:  ถ้าหากไส้ความร้อนขาด ให้เปลีย่นไส้ความร้อน 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ถ้าหากคา่การตัง้ส าหรับ low-temperature alarm tolerance 
   นัน้อยูต่ ่าเกิน ? 

    ปลำยไม่กินลวดตะก่ัว ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  อุณหภมิูปลายสงูเกินไปหรือไม่ ? 
:  ตัง้อุณหภมิูให้เหมาะสม 

8. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

ค ำเตือน 
ก่อนท าการตรวจเช็คภายในเคร่ืองแฮ็กโกะ FX-889 หรือท าการเปลีย่นชิน้สว่น ต้องแนใ่จวา่ได้ถอดสายปลัก๊แล้ว 

แก้ไข 

:  ให้เพิ่มคา่ตัง้คา่ 

:  ถ้า cord assembly ขาด ให้เปลีย่นแฮ็กโกะ FX-8801 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายถกูคลมุด้วยอ็อกไซด์สดี าหรือไม่ ? 
:  ก าจดัอ็อกไซด์สดี า (อ้างถึง “การบ ารุงรักษาปลายหวัแร้ง” 

แก้ไข :  ถ้าหาก cord assembly ขาด ให้เปลีย่นแฮ็กโกะ FX-8801 
   ถ้าหากไส้ความร้อน/เซนเซอร์ยงัคงขาด ให้เปลีย่นไส้ความร้อน 

   a. เกิดการลดัวงจรภายในหวัแร้งหรือไม่ ? 
   b. Grounding spring สมัผสักบัไส้ความร้อนหรือไม่ ? 
   c. สายไฟของไส้ความร้อนบิดตวัและเกิดลดัวงจรหรือไม่ ? 
   ให้เปลีย่นฟิวส์ถึงแม้วา่ไม่สามารถค้นหาสาเหตไุด้ก็ตาม 
   ถ้าหากมนัยงัคงขาด ให้สง่เคร่ืองคืนเพื่อท าการซอ่ม 

ตรวจเช็ค :  Cord assembly ขาดหรือไม่ ?     ปลำยร้อนขึน้เป็นพักๆ 
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8. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

    อุณหภมูิปลำยต ่ำเกินไป ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายถกูคลมุด้วยอ็อกไซด์สดี าหรือไม่ ? 
:  ก าจดัอ็อกไซด์สดี า (อ้างถึง “การบ ารุงรักษาปลายหวัแร้ง”) 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  อุณหภมิูหวัแร้งปรับแตง่ถกูต้องหรือไม่ ? 
:  ท าการปรับแตง่อุณหภมิู 

    ไม่สำมำรถถอดปลำยออก ตรวจเช็ค :  ปลายยดึติดหรือไม่ ?  ปลายเกิดการบวมจากการเสือ่มอาย ุ
   หรือไม่ ? 

แก้ไข :  ให้เปลีย่นปลายและไส้ความร้อน 

    ปลำยไม่สำมำรถคงอุณหภมู ิ
    ไว้ตำมที่ต้องกำร 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  อุณหภมิูหวัแร้งปรับแตง่ถกูต้องหรือไม่ ? 
:  ท าการปรับแตง่อุณหภมิู 


