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คูมือการใชงาน 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานไดตัดสินใจซื้ออุปกรณ “แฮ็กโกะ FX-950 Soldering Station”  โปรดอานคูมือฉบับนี้

กอนการใชงานแฮ็กโกะ FX-950  พรอมกับรักษาคูมือนี้ใหอยูในที่สะดวกตอการคนหาสําหรับการใชอางอิง 

Instruction Manual 

High-output, temperature controlled soldering station 

1.  รายการชิ้นสวนรวมในหนึ่งกลองและช่ือชิ้นสวน 
โปรดตรวจเช็คเพื่อใหแนใจวารายการทั้งหมด 

ดังระบุขางลางนี้ถูกบรรจุไวในกลอง 
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2.  รายการละเอียดทางเทคนิค 

การกินกําลังไฟ 75 วัตต 

ความเสถียรของ
อุณหภูมิ 

±5°C (±9°F) 

ชวงระยะอุณหภูมิ 200 - 450°C (392 - 842°F) 

เอาทพุท 24 โวลท 

ขนาดภายนอก 80(ก) x 118(ส) x 138(ย) มม. 

น้ําหนัก 1.2 กก. 

Station 

HAKKO FM-2025 soldering iron 

การกินกําลังไฟ 70 วัตต 

ความตานทานปลายหัวแรง
ถึงดิน 

ตํ่ากวา 2 โอหม 

น้ําหนัก (ไมรวมคอรด) 30 ก. (0.07 ปอนด) 

รวมปลายหัวแรง 2.4D 

ความยาว (ไมรวมคอรด) 188 มม. (7.4 นิ้ว) 

รวมปลายหัวแรง 2.4D 

ความยาวคอรด 1.2 ม. (4 ฟุต) 

ความตางศักยปลายหัวแรง
ถึงดิน 

ตํ่ากวา 2 มิลลิโวลท 

หมายเหตุ : 

-  อุณหภูมิที่วัดไดโดยใชเทอรโมมิเตอร แฮ็กโกะ FG-100 

-  อุปกรณนี้ปองกันการคายประจุจากไฟฟาสถิต 

HAKKO FX-950 soldering station 

ขอควรระวัง 
อุปกรณประกอบดวยรูปลักษณะจากชิ้นสวนพลาสติกท่ีนําไฟฟาสถิตกับการตอลงดินของดามจับและตัวเคร่ืองตามมาตรการเพื่อ

ปองกันอุปกรณที่จะทําการบัดกรีจากผลกระทบจากไฟฟาสถิต  ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามคําแนะนําดังตอไปนี้ 

1.  ดามจับและชิ้นสวนพลาสติกอื่นๆ ไมใชฉนวน  ชิ้นสวนเหลานี้เปนตัวนําเม่ือทําการเปล่ียนช้ินสวนหรือทําการซอมแซมใหปฏิบัติดวย 

     ความระมัดระวังอยางเพียงพอท่ีจะไมแตะตองช้ินสวนดังเชนที่กลาวถึงหรือทําใหฉนวนวัตถุเสียหาย 

2.  ตองแนใจวาเครื่องไดรับการตอสายดินขณะใชงาน 

! 



3.  คําเตือน  ขอควรระวัง  และหมายเหตุ 

คําเตือน 

 - 3 - 

ขอควรระวัง 
เม่ือเปดสวิทซเคร่ือง อุณหภูมิของปลายหัวแรงจะอยูระหวาง 200 และ 450 °C (392 ถึง 840 °F) เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงการเกิดบาดเจ็บ

หรือเสียหายแกบุคลากรกับส่ิงของในบริเวณท่ีทํางาน ขอใหปฏิบัติตามดังตอไปนี้ : 

• อยาแตะตองปลายหัวแรงหรือชิ้นสวนที่เปนโลหะใกลปลายหัวแรง 

• อยาปลอยใหปลายหัวแรงอยูใกลหรือสัมผัสกับสารติดไฟ 

• แจงใหบุคลากรในพื้นที่ทราบวาเครื่องน้ันรอนและไมควรไปสัมผัสถูก 

• ใหปดสวิทซเคร่ือง เม่ือไมมีการใชงานหรือไมไดเอาใจใส 

• ใหปดสวิทซเคร่ือง เม่ือทําการเปล่ียนช้ินสวนหรือจัดเก็บแฮ็กโกะ  FX-950 

ขอควรระวัง 
• อยาใชแฮ็กโกะ  FX-950  กับงานประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการบัดกรี 

• อยาปลอยใหแฮ็กโกะ  FX-950  เปยกหรือใชงานขณะที่มือยังเปยกอยู 

• อยาทําการดัดแปลงแฮ็กโกะ  FX-950 

• ใชเฉพาะอะไหลแทของแฮ็กโกะเทานั้น 

• อยาดัดหรือทําความเสียหายแก Control card หาก Control card เกิดเสียหาย หามใสเขาไปใน Station Slot 

• หามเคาะหัวแรงบัดกรีกับวัตถุที่แข็งเพื่อขจัดเศษตะก่ัวบัดกรี วิธีนี้จะทําใหหัวแรงบัดกรีเสียหาย 

• ตองแนใจวาพื้นที่ทํางานมีการระบายอากาศท่ีดี เพราะการบัดกรีทําใหเกิดควัน 

• ขณะที่ใชงานแฮ็กโกะ  FX-950  อยาทําส่ิงใดที่อาจเปนสาเหตุที่ตัวเคร่ืองกระเทือน หรือรูปรางเสียหาย 

! 

คําเตือน  ขอควรระวัง  และหมายเหตุถกูจัดวางไว ณ จดุวิกฤตตางๆ ในคูมือฉบับนี ้ เพื่อช้ีใหผูปฏิบัติงานเอาใจใสถึง

เร่ืองที่มนีัยสําคัญ  โดยไดกาํหนดความหมายไวดังตอไปนี้  : 

คําเตือน :  ขอผิดพลาดที่สอดคลองกบั “คําเตือน” อาจเกิดผลลัพธถึงตายหรือไดรับบาดเจ็บรายแรง 

     ขอควรระวงั   :  ขอผิดพลาดที่สอดคลองกับ “ขอควรระวัง” อาจเกดิผลลัพธถึงผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ 

   หรือเกิดความเสียหายแกส่ิงที่เกี่ยวของดังสองตัวอยางทีใ่หไวขางลาง 

หมายเหตุ :  “หมายเหตุ” ชี้ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีความสําคัญเพื่อใหดําเนนิการตามที่ไดกําหนดไว 

ตัวอยาง :  “ตัวอยาง” คือส่ิงที่ใหไวเพื่อแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานเปนพิเศษ  จุดดําเนินการหรือกระบวนการ 

! 

! 

! 

เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตหุรือความเสียหายกับแฮ็กโกะ  FX-950  ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามดังตอไปนี้ : 



4.  การติดตั้งตอนแรก 
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           ขอควรระวัง 
อยาติดตั้ง Iron receptacle ไวสูงเกิน

เนื่องจาก Soldering iron รอนมาก 

           ขอควรระวัง 
อยาติดตั้ง Iron receptacle เอนลง

มากเกิน เพราะจะทําใหตกหลนไดงาย 

           ขอควรระวัง 
การใชฟองน้ําทําความสะอาดโดยปราศจากการจุมน้ําอาจ

ทําใหปลายหัวแรงเกิดเสียหาย 

เตารับ 

เสียบปลั๊กเขาไปใน 

เตารับจนสุดฐาน 

การถอดสายคอรดใหทําการ 

ถอดปล๊ักจากเตารับพรอมกดลิ้น 

ปดล็อกใหหลุดออก 

A. Iron holder 
• คลายสกรูปรับแตงเพื่อเปล่ียนมุมของ Iron receptacle  ตามที่

ทานตองการ จากนั้นใหขันสกรูปรับแตงใหแนน 

• ฟองน้ําถูกอัดไว มันจะพองตัวเม่ือทําใหเปยกดวยน้ํากอนการใช

อุปกรณ ใหทําฟองน้ําเปยกดวยนํ้าและบีบใหแหง 

1.  ใสฟองน้ําทําความสะอาดชิ้นเล็กลงในชองหนึ่งในหาชองท่ีฐาน 

     ของ Iron holder 

2.  เทน้ําลงในฐานของ Iron holder ฟองน้ําขนาดเล็กจะยังคงเปน  

     ฟองนํ้าขนาดใหญชื้นไดดวยแรงปฏิกิริยาดึงดูดผานรูเล็กๆ 

3.  จุมฟองน้ําทําความสะอาดขนาดใหญใหเปยก บีบใหแหงและใส  

     ไวบนฐานของ Iron holder 

B. Handpiece cord assembly 
รอย  Iron cord  ผานรูของ  heat resistant pad 

C. Soldering station 

           ขอควรระวัง 
ตองแนใจวาไดปดสวิตชเคร่ืองกอนการตอหรือถอด soldering iron 

cord ความผิดพลาดในการปฏิบัติอาจเกิดผลลัพธกอใหเกิดความ

เสียหายกับแผงวงจร 

1.  เสียบ  power cord  เขากับเตารับที่อยูดานหลังของ  station 

     เสียบ  soldering iron cord  เขากับเตารับที่อยูดานหนาของ 

     station 

2.  วางหัวแรงบัดกรีใน  iron holder 

3.  เสียบ  power cord  เขากับกระจุบผนังที่ตอสายดิน 

           ขอควรระวัง 
แฮ็กโกะ  FX-950  ตองไดรับการตอสายดินเพื่อความมีประสิทธิภาพ

เต็มที่ในการปองกันการคายประจุไฟฟาสถิต 



5.  การใชงาน 
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Temperature scale 
แสดงอุณหภูมิที่ต้ัง 

Keyhole regulator knob 
เพ่ือเปล่ียนอุณหภูมิที่ต้ังไว โดยสอด lock key เขาใน keyhole 

Temperature regulator knob 
ใชเพ่ือเปล่ียนอุณหภูมิที่ต้ังไว  โดยหมุนลูกบิดทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือ

เพ่ิมอุณหภูมิที่ต้ัง  หมุนมันตามเข็มนาฬิกาเพ่ือลดอุณหภูมิที่ต้ัง 

หมายเหตุ : 
ทานจะไมสามารถเปล่ียนอุณหภูมิที่ต้ังไวโดยการหมุน  tempera-

ture regulator knob  จนกวาทานจะสอด  lock key 

1.  เปด  power switch ON 

     Lamp  จะติดสวางสีแดง 

2.  เม่ืออุณหภูมิขึ้นสูงถึงอุณหภูมิที่ต้ัง 

     Lamp  จะติดสวางประมาณหน่ึงคร้ังตอวินาที 

Offset button 
ใชในการปรับแตงอุณหภูมิปลายหัวแรง 

Lamp 
แสดง  operation mode  โดยการใหสีและความเร็วในการ 

กระพริบ 

           ขอควรระวัง 
จัดวางหัวแรงบัดกรีไวบน  iron holder  เม่ือไมไดใชงาน 
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การต้ัง / การเปลี่ยนอุณหภูมิ 

1.  สอด  lock key  เขาใน  keyhole  ของ  temperature 

    regulator knob 

2.  หมุน  temperature regulator knob  เพ่ือทําการต้ังอุณหภูมิที่ 

     ตองการ 

3.  ดึง  lock key  ออกเพื่อตรึงอุณหภูมิที่ต้ังไว 

การเปลี่ยนปลายหวัแรง 

           ขอควรระวัง 
ปลายหัวแรงอาจจะรอนมาก  ใหหลีกเล่ียงการจับปลายหัวแรงที่รอนเปนเวลานาน  ถึงแมวาจะใช  heat-resistant pad  มิฉะนั้นอาจ 

เกิดผลไหมได 

การถอดปลายหัวแรง : 
กด  lock release buttons  ในสวน  sleeve assembly  ไวพรอม 
กับดึงปลายหัวแรงกับ  sleeve assembly  ออกจาก  connector 

           ขอควรระวัง 
• ตองแนใจวาไดกด lock release buttons ไวขณะที่ทําการดึง 

sleeve assembly ออก 

ความผิดพลาดในการปฏิบัติจะทําใหกลไกการล็อคเสียได 

• ตองแนใจวาไดดึงเฉพาะปลายหัวแรงออกภายหลังการแยก 

sleeve assembly  ออกจาก  connector 

ถอดปลายหัวแรงออกจาก  connector  ขณะทีก่ดสวนนี้ไว 
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ใหจับที่ปลายดานหนาของ  sleeve assembly  แลวดึงปลาย 
หัวแรงออก 

การใสปลายหัวแรง : 
ใหจับที่ปลายดานหนาของปลายหัวแรง  แลวใสมันเขาใน 
sleeve assembly  

           ขอควรระวัง 
ใสปลายหัวแรงเขาใน  sleeve assembly  จนมันคล๊ิกเขาที่เม่ือ

ทานไดยินเสียงดังคล๊ิกใหหลีกเล่ียงการฝนใสปลายหัวแรงเขาใน 

sleeve assembly อีก 

จับที่สวนหนาของ  sleeve assembly  เพ่ือถอดปลายหัวแรง 

จับที่สวนนี้เพ่ือใสปลายหัวแรงเขาใน  sleeve assembly 

ใสปลายหัวแรงอยางระมัดระวังเขาใน  connector 

หมายเหตุ : 
ถาหากใสปลายหัวแรงไมถูกตอง  Lamp จะกระพริบสีแดงอยาง

รวดเร็ว (ประมาณครั้งละ 0.2 วินาที) 

           ขอควรระวัง 
เม่ือทําการจับที่สวนหัวของปลายหัวแรงใหใช  heat 

resistant  pad  เพราะมีอันตรายจากไฟลวก 

จับที่สวนนี้เพ่ือใสปลายหัวแรงเขาใน  connector 

Tip temperature offset 
ตัวอยาง : 
เม่ืออุณหภูมิที่วัดไดคือ 390°C  และอุณหภูมิที่ต้ังเปน 400°C 

1.  ใส lock key เขาใน keyhole ที่ temperature regulator knob 

2.  ปรับแตง temperature regulator knob เพ่ือการต้ังอุณหภูมิที่  

     350°C 

3.  กด offset button คางไวจนกระท่ัง  lamp สีเขียวสวางขึ้นใน 

     ขณะท่ีเคร่ืองอยูใน  offset mode  แลว 

หมายเหตุ : 
เคร่ืองจะไมสามารถเขาสู offset mode ภายใตกรณีใดๆ ดังตอ 

ไปน้ี : 

• อุณหภูมิที่ต้ังต่ํากวา 250°C หรือสูงกวา 400°C 

• อุณหภูมิที่ต้ังยังขึ้นไมถึง (lamp ยังเปนสีแดง) ภายหลังการ

หมุนเปดเครื่อง และภายหลังการเปล่ียนอุณหภูมิที่ต้ัง หรือ

ภายหลังจากการคืนกลับจากขอบกพรอง 

Lamp สวางขึ้นเปนสีเขียวใน  offset mode 
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4.  วัดอุณหภูมิปลายหัวแรงดวยเทอรโมมิเตอร (FG-100) และ 

     หมุน temperature regulator knob โดยใหอุณหภูมิปลาย 

     หัวแรงอยูที่ 350°C 

หมายเหตุ : 
ถาหาก lamp สวางขึ้นเปนสีเขียวอยางรวดเร็ว (ประมาณครั้งละ 

0.2 วินาที) แสดงวาคา offset อยูนอกเหนือชวงระยะ (±50°C) 

(offset error) 

5.  กด  offset button 

     เคร่ืองจะกลับคืนสูโหมดปกติ 

หมายเหตุ : 
เคร่ืองจะกลับคืนโหมดปกติภายหลังจากปลอยอยู offset mode 

เปนเวลา 3 นาที 

6.  ใหหมุน temperature regulator knob  กลับไปที่  400°C 

หมายเหตุ : 
คา offset ยังคงอยูถึงแมจะปดสวิทซแลว อยางไรก็ตามการ

เปล่ียนปลายหัวแรงหรือตัวถอดแบบหนีบอาจตองเปล่ียน

อุณหภูมิใหปรับแตงอุณหภูมิใน offset mode เม่ือทานเปล่ียน

ปลายหัวแรงหรือตัวถอด 

หมายเหตุ : 
Lock key  ตองถูกสอดไวเมือทําการปรับแตงอุณหภูมิใน 

offset mode 

หมุนลูกบิดเพ่ือใหอุณหภูมิที่

วัดไดเปน 350°C 

ภายหลังออกจาก offset 

mode ใหหมุนลูกบิดไปที่

อุณหภูมิที่ต้ังคร้ังแรก 



6.  การใช  SLEEP FUNCTION 
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Iron holder (FH200-01  หรือ  FH200-02  แยกขายตางหาก)  มี 

sleep function  ใช  connecting cable  ตอ  iron holder (FH200-

01  หรือ  FH200-02)  เขากับ  jack  ทางดานหลังของเคร่ือง 

           ขอควรระวัง 
ตองแนใจวาไดปดสวิทซเคร่ืองกอนทําการตอหรือทําการถอด 

connecting cable 

เม่ือจัดวางหัวแรงบัดกรีใน iron holder (FH200-01 หรือ FH200-02) 

เปนเวลานาน 6 นาที  sleep function จะเริ่มทําการการลดอุณหภูมิ

ปลายหัวแรงลง 

เม่ือ  sleep function  ทํางาน  lamp จะสวางเปนสีสม  การกลับไป

ใชงานบัดกรีใหมใหนําหัวแรงบัดกรีออกจาก  iron holder  และรอ

จากนั้นประมาณ 10 วินาที 

หมายเหตุ : 
เวลาท่ีใชออกจาก  sleep function  เพ่ือเร่ิมการทํางานใหมไม

สามารถเปล่ียนได 



7.  การแจงขอความบกพรอง 
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Sensor  บกพรอง 

0.2 วินาที 

สีแดง 

เม่ือขอบกพรองอาจเกิดขึ้นใน sensor (รวมทั้ง sensor 

circuit) หรือ heater  lamp จะสวางเปนสีแดงอยางรวดเร็ว 

(ประมาณครั้งละ 0.2 วินาที) 

           ขอควรระวัง 
Sensor บกพรองอาจเกิดขึ้นไดถาหากใสปลายหัวแรงไม 

เขาที่ 

หัวแรงบัดกรีบกพรอง 

0.5 วินาที 

สีแดง 

Lamp สวางขึ้นเปนสีแดงชาๆ (ประมาณคร้ังละ 0.5 วินาที) 

ถาหาก  connecting cable  ของปลายหัวแรงถูกถอดออก

จากเคร่ืองหรือใชหัวแรงบัดกรีที่ผิด 

ขั้ว  heater  เกิดการบกพรองจากการลัดวงจร 

0.2 วินาที 

สีแดง  สีเขียว  สีแดง  สีเขียว 

Lamp สวางขึ้นสลับไปมาระหวางสีแดงกับสีเขียวอยาง

รวดเร็ว (ประมาณครั้งละ 0.2 วินาที) ถาหากใสปลายหัวแรง

ไมถูกทิศทาง  ถาหากใชปลายหัวแรงที่ไมเขากับรุนนี้ หรือมี

วัตถุแปลกปลอมตออยูระหวางเครื่องกับ connector 



Maintenance & Checking 

High-output, temperature controlled soldering station 

1.  รายการชิ้นสวน 







2.  ข้ันตอนการตรวจเช็คและบํารุงรักษา 

คําเตือน 
เน่ืองจากหัวแรงบัดกรีสามารถมีอุณหภูมิที่สูง  โปรดทํางานดวยความระมัดระวัง  ยกเวนกรณีพิเศษท่ีไดระบุไวใหปดสวิตชเคร่ืองหรือ

ถอดสายไฟเครื่องกอนดําเนินการตามขั้นตอนการบํารุงรักษาใดๆ 

การบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอและการปฏิบัติอยางถูกตองสามารถยืดอายุผลิตภัณฑและชวยทําใหเคร่ืองอยูในสภาพดีเสมอ   การ

บัดกรีอยางมีประสิทธิผลขึ้นอยูกับอุณหภูมิ   คุณภาพ   และปริมาณของลวดบัดกรีและฟลัก   ใหใชขั้นตอนการบริการดังตอไปนี้ตามที่

ระบุโดยสภาพเงื่อนไขของการใชงาน 

! 

การบํารุงรักษาปลายหัวแรง 

1.  อุณหภูมิปลายหัวแรง 

อุณหภูมิที่สูงเปนการบ่ันทอนอายุของปลายหัวแรงและอาจเปนสาเหตุทํา

ใหอุปกรณเกิดการช็อดจากความรอน ใหใชอุณหภูมิตํ่าสุดเทาที่เปนไปได 

เม่ือทําการบัดกรีเสมอ      คุณสมบัติการกลับคืนคาความรอนที่ดีเลิศของ

แฮ็กโกะ  FX-950      ทําใหแนใจถึงความมีประสิทธิผลของการบัดกรีที่

อุณหภูมิตํ่า 

2.  การทําความสะอาด ใหทําความสะอาดปลายหัวแรงกอนการใชงานเสมอ เพ่ือขจัดเศษบัดกรี

หรือฟลักท่ีเกาะติดอยู    โดยใชฟองน้ําทําความสะอาดที่สะอาด และช้ืน

รุน A1536 (ใหมาพรอมกับแฮ็กโกะ  FX-950)  หรือแฮ็กโกะ  599 tip 

cleaner    ส่ิงแปลกเปอนที่อยูบนปลายหัวแรงมีผลทางลบมากมาย      

รวมถึงการนําความรอนลดลงซึ่งเปนผลทําใหผลการบัดกรีไดไมดี 

3.  ภายหลังการใชงาน ใหทําความสะอาดและเคลือบปลายหัวแรงดวยลวดบัดกรีที่ใหมสดหลัง

การใชงานทุกคร้ัง  ซึ่งเกราะนี้ชวยตานการเกิดสนิมโลหะ 

4.  ขณะที่เครื่องไมไดถูกใชงาน ตองไมปลอยใหเคร่ืองวางอยูที่อุณหภูมิสูงเปนเวลานานๆ การทําอยางนี้

จะทําใหปลายหัวแรงเกิดสนิมโลหะ   ใหปดสวิตชเคร่ืองเสียหากไมไดใช

งานหลายช่ัวโมงจะเปนการดีของแนะนําใหถอดสายปล๊ักออกเสียดวย 

5.  การทําความสะอาดและการตรวจสอบ 
     ปลายหัวแรง 

ขั้นตอนการปฏิบัติตอไปนี้ หากทําตามทุกวันจะชวยยืดอายุของปลายหัว

แรง 

1. ต้ังอุณหภูมิที่ 250°C (482°F) 

2. เม่ืออุณหภูมิอยูคงท่ีใหทําความสะอาดปลายหัวแรง (ตามขอ 2 ดัง 

    ขางบน) และตรวจเช็คสภาพของปลายหัวแรง หากปลายหัวแรงเกิด 

    สึกอยางหนักหรือเสียรูปใหเปล่ียนอันใหม 

3. หากสวนเคลือบเนื้อบัดกรีของปลายหัวแรงถูกปกคลุมดวยออกไซดดํา  

    ใหใชเน้ือลวดบัดกรีสดที่มีฟลักทําความสะอาดปลายหัวแรงอีกคร้ัง ให 

    ทําซ้ําจนกวาออกไซดไดถูกกําจัดจนหมดส้ิน  จากนั้นเคลือบปลายหัว 

    แรงดวยลวดบัดกรีที่สดใหม 

4. ปดสวิตชเคร่ืองและถอดปลายหัวแรงออกโดยใช  heat resistant pad  

    จัดวางปลายหัวแรงไวขางๆ เพ่ือใหเย็นตัวลง 

5. ออกไซดที่ยังมีอยูซึ่งมีลักษณะสีเหลืองบนปลายหัวแรงนั้นสามารถ 

    กําจัดออกดวยแอลกอฮอลไอไซพรอฟล 

           ขอควรระวัง 
หามทําการตะไบออกไซดปลายหัวแรงเพื่อขจัด 



คําเตือน 
จนกวาจะมีคําแนะนําเปนอยางอื่น  ขอใหปฏิบัติตารางขั้นตอนเหลานี้ดวยการปดสวิตชเคร่ืองและถอดสายปล๊ัก 

! 

ตรวจเช็คไสความรอนหรือเซน็เซอรขาด 1.  ตรวจเช็คไสความรอนหรือเซ็นเซอรขาด 

ทวนสอบความม่ันคงทางไฟฟาของไสความรอนและเซ็นเซอร   วัดความ

ตานทานของไสความรอนเซ็นเซอร ณ อุณหภูมิหอง (15 ถึง 25°C, 59 ถึง 

77°F)  ควรมีคา 8Ω ±10%  หากความตานทานเกินขอบเขตนี้ใหเปล่ียน

ปลายหัวแรง 

1.  ถอดสายปล๊ักคอรดที่ตอจาก  station 

2.  วัดคาความตานทานระหวางขาท่ี 2 กับปลายหัวแรง 

3.  หากมีคาเกิน 2Ω (ที่อุณหภูมิหอง) ใหทําการบํารุงรักษาตามที่อธิบาย 

     ในสวนที่  2  การบํารุงรักษาปลายหัวแรง   หากคายังคงไมลดลงให 

     ตรวจเช็คการขาดของสายคอรด 

1.  ถอดปลายหัวแรงกับสวนประกอบปลอกออกจากกัน 

2.  หมุนชิ้นสวนดานหนาของแฮ็กโกะ FM-2028 ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 

     และถอดเปลือกนอกออก 

3.  วัดคาความตานทานระหวางขั้วตอกับสายไฟที่  socket  ดังนี้ 

     ขา 1  -  สีแดง  ขา 2  -  สีเขียว 

     ขา 3  -  สีดํา  ขา 5  -  สีขาว 

     หากคาใดๆ เกิน 0Ω  หรือมีคา ∞   ใหเปล่ียนแฮ็กโกะ FM-2028 

1.  ถอดสายไฟเคร่ืองออกจากเตารับ 

2.  ถอดสวนประกอบแฮ็กโกะ FX-950 

3.  ถอดบัดกรีฟวสเดิม และจากนั้นทําการบัดกรีฟวสอันใหม 

     (ดูรายละเอียดในรายการชิ้นสวน) 

4.  ทําการประกอบแฮ็กโกะ FX-950 ใหม 

ขั้นตอนการตรวจเช็ค 

วัดความตานทานคลอมตําแหนงนี้ 

ตรวจเช็คสายดิน 

การตรวจเช็คการขาดของสายคอรด 

การเปลี่ยนฟวส 



3.  แนวทางการแกไขปญหา 

คําเตือน 
• กอนทําการตรวจเช็คภานในเคร่ืองแฮ็กโกะ FX-950  เพ่ือทําการเปล่ียนช้ินสวน  ตองแนใจวาไดถอดปล๊ักเคร่ืองออกแลว  ความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติอาจเปนผลใหถูกไฟฟาดูด 

! 

เครื่องไมทํางานเม่ือเปดสวิตชเครื่องแลว :  สายไฟเคร่ืองหรือปล๊ักตอไมไดเสียบ ? ตรวจเช็ค 
แกไข :  ทําการตอ 

:  ฟวสขาดหรือไม ? ตรวจเช็ค 
แกไข :  สืบหาสาเหตุวาทําไมฟวสถึงขาดแลวจึงทําการเปล่ียนฟวส 

   หากไมสามารถหาสาเหตุได ใหเปล่ียนฟวส หากฟวสยังคง 
   ขาดอีก ใหสงเครื่องเพื่อทําการซอม 

ปลายหัวแรงไมรอน :  ใสปลายหัวแรงเขาที่หรือไม ? ตรวจเช็ค 
แกไข :  ใสปลายหัวแรงใหเขาที่ 

:  สายไฟเคร่ืองและ/หรือไสความรอน/เซ็นเซอรขาดหรือไม ? ตรวจเช็ค 
แกไข :  อานบทท่ีเหมาะสมในคูมือฉบับนี้เก่ียวกับการตรวจเช็คสาย 

   ไฟที่ตอและ/หรือไสความรอน/เซ็นเซอรที่ขาดทําอยางไร 

• เซ็นเซอรบกพรอง 
    Lamp สวางขึ้นเปนสีแดงอยางรวดเร็ว 
    (ประมาณครั้งละ 0.2 วินาที) 

ปลายหัวแรงไมจับตะกั่ว :  อุณหภูมิปลายหัวแรงสูงเกินไป ? ตรวจเช็ค 
แกไข :  ต้ังอุณหภูมิใหเหมาะสม 

:  ปลายหัวแรงปนเปอนออกไซดหรือไม ? ตรวจเช็ค 
แกไข :  กําจัดออกไซด (ดู “การบํารุงรักษาปลายหัวแรง” ในบทที่ 2) 

อุณหภูมิปลายหัวแรงสูงเกินไป :  สายไฟที่ตอขาดหรือไม ? ตรวจเช็ค 
แกไข :  ดู “การตรวจเช็คการขาดของสายไฟท่ีตอ” ในบทท่ี 2 

:  คา offset ที่ปอนถูกตองหรือไม ? ตรวจเช็ค 
แกไข :  ปอนคาที่ถูกตอง 

อุณหภูมิปลายหัวแรงต่ําเกินไป :  ปลายหัวแรงเปอนดวยออกไซดหรือไม ? ตรวจเช็ค 
แกไข :  กําจัดออกไซด (ดู “การบํารุงรักษาปลายหัวแรง” ในบทที่ 2) 

:  คา  offset  ที่ปอนถูกตองหรือไม ? ตรวจเช็ค 
แกไข :  ปอนคาที่ถูกตอง 

หัวแรงบัดกรีบกพรอง 
• Lamp สวางขึ้นเปนสีแดงอยางชาๆ 
 (ประมาณครั้งละ 0.5 วินาที) 

:  ใชหัวแรงบัดกรีผิดประเภท ? ตรวจเช็ค 
แกไข :  ใชหัวแรงบัดกรีแฮ็กโกะ  FM-2028 

ขั้ว heater เกิดบกพรองจากการลัดวงจร 
• Lamp สวางขึ้นเปนสีแดงและสีเขียวสลับไป

มาอยางรวดเรว็ 
(ประมาณครั้งละ 0.2 วินาที) 

:  ใชปลายหัวแรงแทของแฮ็กโกะ FM-2028 (T12 tip) หรือไม ? ตรวจเช็ค 
แกไข :  ภายหลังจากปดสวิทซเคร่ือง ใหใสปลายหัวแรงแฮ็กโกะ 

   FM-2028 (T12 tip) ของแทและเปดสวิทซเคร่ืองใหมอีกคร้ัง 

ถาแมจัดวางหัวแรงบัดกรีไวบน iron holder  
sleep function ก็ไมทํางาน 

:  ตรวจเช็ควา connecting cable เสียบเขากับ jack ไดแนน ตรวจเช็ค 

แกไข :  ปดสวิทซเคร่ืองและใส connecting cable ใหมอีกคร้ัง 
   สนิทหรือไม ? 

ใหปรึกษาตัวแทนจําหนายของทานสําหรับขอมูลเพิ่มเติมกรณีพบปญหาและขอบกพรองอื่นๆ 



4.  แบบปลายหัวแรง 



 * เคลือบดีบุกเฉพาะผิวปลายหัวแรงบัดกรี 
* หมายเลข  T12-BCM2  และ  T12-BCM3  ไมจําหนาย หรือใชในสหรัฐอเมริกา 
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High-output, temperature controlled soldering station
Instruction Manual
ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ “แฮ็กโกะ FX-950 Soldering Station”  โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FX-950  พร้อมกับรักษาคู่มือนี้ให้อยู่ในที่สะดวกต่อการค้นหาสำหรับการใช้อ้างอิง
คู่มือการใช้งาน
โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมด
ดังระบุข้างล่างนี้ถูกบรรจุไว้ในกล่อง
1.  รายการชิ้นส่วนรวมในหนึ่งกล่องและชื่อชิ้นส่วน
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การกินกำลังไฟ
75 วัตต์
ความเสถียรของอุณหภูมิ
±5°C (±9°F)
ช่วงระยะอุณหภูมิ
200 - 450°C (392 - 842°F)
เอ้าท์พุท
24 โวลท์
ขนาดภายนอก
80(ก) x 118(ส) x 138(ย) มม.
น้ำหนัก
1.2 กก.
การกินกำลังไฟ
70 วัตต์
ความต้านทานปลายหัวแร้งถึงดิน
ต่ำกว่า 2 โอหม์
น้ำหนัก (ไม่รวมคอร์ด)
30 ก. (0.07 ปอนด์)
รวมปลายหัวแร้ง 2.4D
ความยาว (ไม่รวมคอร์ด)
188 มม. (7.4 นิ้ว)
รวมปลายหัวแร้ง 2.4D
ความยาวคอร์ด
1.2 ม. (4 ฟุต)
ความต่างศักย์ปลายหัวแร้งถึงดิน
ต่ำกว่า 2 มิลลิโวลท์
HAKKO FX-950 soldering station
หมายเหตุ :
-  อุณหภูมิที่วัดได้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ แฮ็กโกะ FG-100
-  อุปกรณ์นี้ป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิต
HAKKO FM-2025 soldering iron
Station
2.  รายการละเอียดทางเทคนิค
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับแฮ็กโกะ  FX-950  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ :
!
!
!
คำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมายเหตุถูกจัดวางไว้ ณ จุดวิกฤตต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้  เพื่อชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเอาใจใส่ถึงเรื่องที่มีนัยสำคัญ  โดยได้กำหนดความหมายไว้ดังต่อไปนี้  :
คำเตือน	:  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “คำเตือน” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
     ข้อควรระวัง   :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ข้อควรระวัง” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ
			หรือเกิดความเสียหายแก่สิ่งที่เกี่ยวข้องดังสองตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างล่าง
หมายเหตุ	:  “หมายเหตุ” ชี้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีความสำคัญเพื่อให้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้
ตัวอย่าง	:  “ตัวอย่าง” คือสิ่งที่ให้ไว้เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ  จุดดำเนินการหรือกระบวนการ
!
อย่าใช้แฮ็กโกะ  FX-950  กับงานประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการบัดกรี
อย่าปล่อยให้แฮ็กโกะ  FX-950  เปียกหรือใช้งานขณะที่มือยังเปียกอยู่
อย่าทำการดัดแปลงแฮ็กโกะ  FX-950
ใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของแฮ็กโกะเท่านั้น
อย่าดัดหรือทำความเสียหายแก่ Control card หาก Control card เกิดเสียหาย ห้ามใส่เข้าไปใน Station Slot
ห้ามเคาะหัวแร้งบัดกรีกับวัตถุที่แข็งเพื่อขจัดเศษตะกั่วบัดกรี วิธีนี้จะทำให้หัวแร้งบัดกรีเสียหาย
ต้องแน่ใจว่าพื้นที่ทำงานมีการระบายอากาศที่ดี เพราะการบัดกรีทำให้เกิดควัน
ขณะที่ใช้งานแฮ็กโกะ  FX-950  อย่าทำสิ่งใดที่อาจเป็นสาเหตุที่ตัวเครื่องกระเทือน หรือรูปร่างเสียหาย
ข้อควรระวัง
เมื่อเปิดสวิทซ์เครื่อง อุณหภูมิของปลายหัวแร้งจะอยู่ระหว่าง 200 และ 450 °C (392 ถึง 840 °F) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดบาดเจ็บหรือเสียหายแก่บุคลากรกับสิ่งของในบริเวณที่ทำงาน ขอให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ :
อย่าแตะต้องปลายหัวแร้งหรือชิ้นส่วนที่เป็นโลหะใกล้ปลายหัวแร้ง
อย่าปล่อยให้ปลายหัวแร้งอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับสารติดไฟ
แจ้งให้บุคลากรในพื้นที่ทราบว่าเครื่องนั้นร้อนและไม่ควรไปสัมผัสถูก
ให้ปิดสวิทซ์เครื่อง เมื่อไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส่
ให้ปิดสวิทซ์เครื่อง เมื่อทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือจัดเก็บแฮ็กโกะ  FX-950
ข้อควรระวัง
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คำเตือน
3.  คำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมายเหตุ
ข้อควรระวัง
อุปกรณ์ประกอบด้วยรูปลักษณะจากชิ้นส่วนพลาสติกที่นำไฟฟ้าสถิตกับการต่อลงดินของด้ามจับและตัวเครื่องตามมาตรการเพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่จะทำการบัดกรีจากผลกระทบจากไฟฟ้าสถิต  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1.  ด้ามจับและชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ไม่ใช่ฉนวน  ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นตัวนำเมื่อทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือทำการซ่อมแซมให้ปฏิบัติด้วย
     ความระมัดระวังอย่างเพียงพอที่จะไม่แตะต้องชิ้นส่วนดังเช่นที่กล่าวถึงหรือทำให้ฉนวนวัตถุเสียหาย
2.  ต้องแน่ใจว่าเครื่องได้รับการต่อสายดินขณะใช้งาน
!
           ข้อควรระวัง
อย่าติดตั้ง Iron receptacle ไว้สูงเกินเนื่องจาก Soldering iron ร้อนมาก
           ข้อควรระวัง
อย่าติดตั้ง Iron receptacle เอนลงมากเกิน เพราะจะทำให้ตกหล่นได้ง่าย
           ข้อควรระวัง
การใช้ฟองน้ำทำความสะอาดโดยปราศจากการจุ่มน้ำอาจทำให้ปลายหัวแร้งเกิดเสียหาย
           ข้อควรระวัง
ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องก่อนการต่อหรือถอด soldering iron cord ความผิดพลาดในการปฏิบัติอาจเกิดผลลัพธ์ก่อให้เกิดความเสียหายกับแผงวงจร
           ข้อควรระวัง
แฮ็กโกะ  FX-950  ต้องได้รับการต่อสายดินเพื่อความมีประสิทธิภาพเต็มที่ในการป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต
1.  เสียบ  power cord  เข้ากับเต้ารับที่อยู่ด้านหลังของ  station
     เสียบ  soldering iron cord  เข้ากับเต้ารับที่อยู่ด้านหน้าของ
     station
2.  วางหัวแร้งบัดกรีใน  iron holder
3.  เสียบ  power cord  เข้ากับกระจุบผนังที่ต่อสายดิน
C. Soldering station
ร้อย  Iron cord  ผ่านรูของ  heat resistant pad
B. Handpiece cord assembly
1.  ใส่ฟองน้ำทำความสะอาดชิ้นเล็กลงในช่องหนึ่งในห้าช่องที่ฐาน
     ของ Iron holder
2.  เทน้ำลงในฐานของ Iron holder ฟองน้ำขนาดเล็กจะยังคงเป็น 
     ฟองน้ำขนาดใหญ่ชื้นได้ด้วยแรงปฏิกิริยาดึงดูดผ่านรูเล็กๆ
3.  จุ่มฟองน้ำทำความสะอาดขนาดใหญ่ให้เปียก บีบให้แห้งและใส่ 
     ไว้บนฐานของ Iron holder
ฟองน้ำถูกอัดไว้ มันจะพองตัวเมื่อทำให้เปียกด้วยน้ำก่อนการใช้อุปกรณ์ ให้ทำฟองน้ำเปียกด้วยน้ำและบีบให้แห้ง
คลายสกรูปรับแต่งเพื่อเปลี่ยนมุมของ Iron receptacle  ตามที่ท่านต้องการ จากนั้นให้ขันสกรูปรับแต่งให้แน่น
A. Iron holder
การถอดสายคอร์ดให้ทำการ
ถอดปลั๊กจากเต้ารับพร้อมกดลิ้น
ปดล็อกให้หลุดออก
เสียบปลั๊กเข้าไปใน
เต้ารับจนสุดฐาน
เต้ารับ
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4.  การติดตั้งตอนแรก
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5.  การใช้งาน
แสดงอุณหภูมิที่ตั้ง
Temperature scale
Keyhole regulator knob
เพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้ โดยสอด lock key เข้าใน keyhole
Temperature regulator knob
ใช้เพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้  โดยหมุนลูกบิดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิที่ตั้ง  หมุนมันตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดอุณหภูมิที่ตั้ง
หมายเหตุ :
ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยการหมุน  temperature regulator knob  จนกว่าท่านจะสอด  lock key
1.  เปิด  power switch ON
     Lamp  จะติดสว่างสีแดง
2.  เมื่ออุณหภูมิขึ้นสูงถึงอุณหภูมิที่ตั้ง
     Lamp  จะติดสว่างประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที
Lamp
แสดง  operation mode  โดยการให้สีและความเร็วในการ
กระพริบ
ใช้ในการปรับแต่งอุณหภูมิปลายหัวแร้ง
Offset button
           ข้อควรระวัง
จัดวางหัวแร้งบัดกรีไว้บน  iron holder  เมื่อไม่ได้ใช้งาน
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1.  สอด  lock key  เข้าใน  keyhole  ของ  temperature
    regulator knob
การตั้ง / การเปลี่ยนอุณหภูมิ
2.  หมุน  temperature regulator knob  เพื่อทำการตั้งอุณหภูมิที่
     ต้องการ
3.  ดึง  lock key  ออกเพื่อตรึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้
การเปลี่ยนปลายหัวแร้ง
           ข้อควรระวัง
ปลายหัวแร้งอาจจะร้อนมาก  ให้หลีกเลี่ยงการจับปลายหัวแร้งที่ร้อนเป็นเวลานาน  ถึงแม้ว่าจะใช้  heat-resistant pad  มิฉะนั้นอาจ
เกิดผลไหม้ได้
การถอดปลายหัวแร้ง :
กด  lock release buttons  ในส่วน  sleeve assembly  ไว้พร้อม
กับดึงปลายหัวแร้งกับ  sleeve assembly  ออกจาก  connector
           ข้อควรระวัง
ต้องแน่ใจว่าได้กด lock release buttons ไว้ขณะที่ทำการดึง sleeve assembly ออก
ความผิดพลาดในการปฏิบัติจะทำให้กลไกการล็อคเสียได้
ต้องแน่ใจว่าได้ดึงเฉพาะปลายหัวแร้งออกภายหลังการแยก sleeve assembly  ออกจาก  connector
ถอดปลายหัวแร้งออกจาก  connector  ขณะที่กดส่วนนี้ไว้
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หัวแร้งออก
ให้จับที่ปลายด้านหน้าของ  sleeve assembly  แล้วดึงปลาย
           ข้อควรระวัง
ใส่ปลายหัวแร้งเข้าใน  sleeve assembly  จนมันคลิ๊กเข้าที่เมื่อท่านได้ยินเสียงดังคลิ๊กให้หลีกเลี่ยงการฝืนใส่ปลายหัวแร้งเข้าใน sleeve assembly อีก
sleeve assembly 
ให้จับที่ปลายด้านหน้าของปลายหัวแร้ง  แล้วใส่มันเข้าใน
การใส่ปลายหัวแร้ง :
จับที่ส่วนหน้าของ  sleeve assembly  เพื่อถอดปลายหัวแร้ง
จับที่ส่วนนี้เพื่อใส่ปลายหัวแร้งเข้าใน  sleeve assembly
ใส่ปลายหัวแร้งอย่างระมัดระวังเข้าใน  connector
หมายเหตุ :
ถ้าหากใส่ปลายหัวแร้งไม่ถูกต้อง  Lamp จะกระพริบสีแดงอย่างรวดเร็ว (ประมาณครั้งละ 0.2 วินาที)
           ข้อควรระวัง
เมื่อทำการจับที่ส่วนหัวของปลายหัวแร้งให้ใช้  heat
resistant  pad  เพราะมีอันตรายจากไฟลวก
จับที่ส่วนนี้เพื่อใส่ปลายหัวแร้งเข้าใน  connector
Tip temperature offset
ตัวอย่าง :
เมื่ออุณหภูมิที่วัดได้คือ 390°C  และอุณหภูมิที่ตั้งเป็น 400°C
1.  ใส่ lock key เข้าใน keyhole ที่ temperature regulator knob
2.  ปรับแต่ง temperature regulator knob เพื่อการตั้งอุณหภูมิที่ 
     350°C
3.  กด offset button ค้างไว้จนกระทั่ง  lamp สีเขียวสว่างขึ้นใน
     ขณะที่เครื่องอยู่ใน  offset mode  แล้ว
หมายเหตุ :
เครื่องจะไม่สามารถเข้าสู่ offset mode ภายใต้กรณีใดๆ ดังต่อ ไปนี้ :
อุณหภูมิที่ตั้งต่ำกว่า 250°C หรือสูงกว่า 400°C
อุณหภูมิที่ตั้งยังขึ้นไม่ถึง (lamp ยังเป็นสีแดง) ภายหลังการหมุนเปิดเครื่อง และภายหลังการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้ง หรือภายหลังจากการคืนกลับจากข้อบกพร่อง
Lamp สว่างขึ้นเป็นสีเขียวใน  offset mode
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4.  วัดอุณหภูมิปลายหัวแร้งด้วยเทอร์โมมิเตอร์ (FG-100) และ
     หมุน temperature regulator knob โดยให้อุณหภูมิปลาย
     หัวแร้งอยู่ที่ 350°C
หมายเหตุ :
ถ้าหาก lamp สว่างขึ้นเป็นสีเขียวอย่างรวดเร็ว (ประมาณครั้งละ 0.2 วินาที) แสดงว่าค่า offset อยู่นอกเหนือช่วงระยะ (±50°C) (offset error)
หมายเหตุ :
เครื่องจะกลับคืนโหมดปกติภายหลังจากปล่อยอยู่ offset mode เป็นเวลา 3 นาที
5.  กด  offset button
     เครื่องจะกลับคืนสู่โหมดปกติ
หมายเหตุ :
ค่า offset ยังคงอยู่ถึงแม้จะปิดสวิทซ์แล้ว อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนปลายหัวแร้งหรือตัวถอดแบบหนีบอาจต้องเปลี่ยนอุณหภูมิให้ปรับแต่งอุณหภูมิใน offset mode เมื่อท่านเปลี่ยนปลายหัวแร้งหรือตัวถอด
6.  ให้หมุน temperature regulator knob  กลับไปที่  400°C
หมายเหตุ :
Lock key  ต้องถูกสอดไว้เมือทำการปรับแต่งอุณหภูมิใน offset mode
หมุนลูกบิดเพื่อให้อุณหภูมิที่วัดได้เป็น 350°C
ภายหลังออกจาก offset mode ให้หมุนลูกบิดไปที่อุณหภูมิที่ตั้งครั้งแรก
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6.  การใช้  SLEEP FUNCTION
Iron holder (FH200-01  หรือ  FH200-02  แยกขายต่างหาก)  มี sleep function  ใช้  connecting cable  ต่อ  iron holder (FH200-01  หรือ  FH200-02)  เข้ากับ  jack  ทางด้านหลังของเครื่อง
           ข้อควรระวัง
ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เครื่องก่อนทำการต่อหรือทำการถอด
connecting cable
เมื่อจัดวางหัวแร้งบัดกรีใน iron holder (FH200-01 หรือ FH200-02) เป็นเวลานาน 6 นาที  sleep function จะเริ่มทำการการลดอุณหภูมิปลายหัวแร้งลง
เมื่อ  sleep function  ทำงาน  lamp จะสว่างเป็นสีส้ม  การกลับไปใช้งานบัดกรีใหม่ให้นำหัวแร้งบัดกรีออกจาก  iron holder  และรอจากนั้นประมาณ 10 วินาที
หมายเหตุ :
เวลาที่ใช้ออกจาก  sleep function  เพื่อเริ่มการทำงานใหม่ไม่สามารถเปลี่ยนได้
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7.  การแจ้งข้อความบกพร่อง
           ข้อควรระวัง
Sensor บกพร่องอาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากใส่ปลายหัวแร้งไม่
เข้าที่
สีแดง
0.5 วินาที
หัวแร้งบัดกรีบกพร่อง
เมื่อข้อบกพร่องอาจเกิดขึ้นใน sensor (รวมทั้ง sensor
circuit) หรือ heater  lamp จะสว่างเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว (ประมาณครั้งละ 0.2 วินาที)
สีแดง
0.2 วินาที
Sensor  บกพร่อง
Lamp สว่างขึ้นเป็นสีแดงช้าๆ (ประมาณครั้งละ 0.5 วินาที) ถ้าหาก  connecting cable  ของปลายหัวแร้งถูกถอดออกจากเครื่องหรือใช้หัวแร้งบัดกรีที่ผิด
Lamp สว่างขึ้นสลับไปมาระหว่างสีแดงกับสีเขียวอย่างรวดเร็ว (ประมาณครั้งละ 0.2 วินาที) ถ้าหากใส่ปลายหัวแร้งไม่ถูกทิศทาง  ถ้าหากใช้ปลายหัวแร้งที่ไม่เข้ากับรุ่นนี้ หรือมีวัตถุแปลกปลอมต่ออยู่ระหว่างเครื่องกับ connector
สีแดง  สีเขียว  สีแดง  สีเขียว
0.2 วินาที
ขั้ว  heater  เกิดการบกพร่องจากการลัดวงจร
High-output, temperature controlled soldering station
Maintenance & Checking
1.  รายการชิ้นส่วน
           ข้อควรระวัง
ห้ามทำการตะไบอ๊อกไซด์ปลายหัวแร้งเพื่อขจัด
ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้ หากทำตามทุกวันจะช่วยยืดอายุของปลายหัวแร้ง
1. ตั้งอุณหภูมิที่ 250°C (482°F)
2. เมื่ออุณหภูมิอยู่คงที่ให้ทำความสะอาดปลายหัวแร้ง (ตามข้อ 2 ดัง
    ข้างบน) และตรวจเช็คสภาพของปลายหัวแร้ง หากปลายหัวแร้งเกิด
    สึกอย่างหนักหรือเสียรูปให้เปลี่ยนอันใหม่
3. หากส่วนเคลือบเนื้อบัดกรีของปลายหัวแร้งถูกปกคลุมด้วยอ๊อกไซด์ดำ 
    ให้ใช้เนื้อลวดบัดกรีสดที่มีฟลักทำความสะอาดปลายหัวแร้งอีกครั้ง ให้
    ทำซ้ำจนกว่าอ๊อกไซด์ได้ถูกกำจัดจนหมดสิ้น  จากนั้นเคลือบปลายหัว
    แร้งด้วยลวดบัดกรีที่สดใหม่
4. ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลายหัวแร้งออกโดยใช้  heat resistant pad 
    จัดวางปลายหัวแร้งไว้ข้างๆ เพื่อให้เย็นตัวลง
5. อ๊อกไซด์ที่ยังมีอยู่ซึ่งมีลักษณะสีเหลืองบนปลายหัวแร้งนั้นสามารถ
    กำจัดออกด้วยแอลกอฮอล์ไอไซพรอฟิล

5.  การทำความสะอาดและการตรวจสอบ
     ปลายหัวแร้ง
ต้องไม่ปล่อยให้เครื่องว่างอยู่ที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆ การทำอย่างนี้จะทำให้ปลายหัวแร้งเกิดสนิมโลหะ   ให้ปิดสวิตช์เครื่องเสียหากไม่ได้ใช้งานหลายชั่วโมงจะเป็นการดีของแนะนำให้ถอดสายปลั๊กออกเสียด้วย
4.  ขณะที่เครื่องไม่ได้ถูกใช้งาน
ให้ทำความสะอาดและเคลือบปลายหัวแร้งด้วยลวดบัดกรีที่ใหม่สดหลังการใช้งานทุกครั้ง  ซึ่งเกราะนี้ช่วยต้านการเกิดสนิมโลหะ
3.  ภายหลังการใช้งาน
ให้ทำความสะอาดปลายหัวแร้งก่อนการใช้งานเสมอ เพื่อขจัดเศษบัดกรีหรือฟลักที่เกาะติดอยู่    โดยใช้ฟองน้ำทำความสะอาดที่สะอาด และชื้นรุ่น A1536 (ให้มาพร้อมกับแฮ็กโกะ  FX-950)  หรือแฮ็กโกะ  599 tip cleaner    สิ่งแปลกเปื้อนที่อยู่บนปลายหัวแร้งมีผลทางลบมากมาย      รวมถึงการนำความร้อนลดลงซึ่งเป็นผลทำให้ผลการบัดกรีได้ไม่ดี
2.  การทำความสะอาด
อุณหภูมิที่สูงเป็นการบั่นทอนอายุของปลายหัวแร้งและอาจเป็นสาเหตุทำให้อุปกรณ์เกิดการช็อดจากความร้อน ให้ใช้อุณหภูมิต่ำสุดเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อทำการบัดกรีเสมอ      คุณสมบัติการกลับคืนค่าความร้อนที่ดีเลิศของแฮ็กโกะ  FX-950      ทำให้แน่ใจถึงความมีประสิทธิผลของการบัดกรีที่อุณหภูมิต่ำ
1.  อุณหภูมิปลายหัวแร้ง
การบำรุงรักษาปลายหัวแร้ง
!
การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและการปฏิบัติอย่างถูกต้องสามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์และช่วยทำให้เครื่องอยู่ในสภาพดีเสมอ   การบัดกรีอย่างมีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ   คุณภาพ   และปริมาณของลวดบัดกรีและฟลัก   ให้ใช้ขั้นตอนการบริการดังต่อไปนี้ตามที่ระบุโดยสภาพเงื่อนไขของการใช้งาน
เนื่องจากหัวแร้งบัดกรีสามารถมีอุณหภูมิที่สูง  โปรดทำงานด้วยความระมัดระวัง  ยกเว้นกรณีพิเศษที่ได้ระบุไว้ให้ปิดสวิตช์เครื่องหรือถอดสายไฟเครื่องก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการบำรุงรักษาใดๆ
คำเตือน
2.  ขั้นตอนการตรวจเช็คและบำรุงรักษา
การเปลี่ยนฟิวส์
การตรวจเช็คการขาดของสายคอร์ด
ตรวจเช็คสายดิน
วัดความต้านทานคล่อมตำแหน่งนี้
ขั้นตอนการตรวจเช็ค
1.  ถอดสายไฟเครื่องออกจากเต้ารับ
2.  ถอดส่วนประกอบแฮ็กโกะ FX-950
3.  ถอดบัดกรีฟิวส์เดิม และจากนั้นทำการบัดกรีฟิวส์อันใหม่
     (ดูรายละเอียดในรายการชิ้นส่วน)
4.  ทำการประกอบแฮ็กโกะ FX-950 ใหม่
1.  ถอดปลายหัวแร้งกับส่วนประกอบปลอกออกจากกัน
2.  หมุนชิ้นส่วนด้านหน้าของแฮ็กโกะ FM-2028 ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
     และถอดเปลือกนอกออก
3.  วัดค่าความต้านทานระหว่างขั้วต่อกับสายไฟที่  socket  ดังนี้
     ขา 1  -  สีแดง		ขา 2  -  สีเขียว
     ขา 3  -  สีดำ		ขา 5  -  สีขาว
     หากค่าใดๆ เกิน 0Ω  หรือมีค่า ¥   ให้เปลี่ยนแฮ็กโกะ FM-2028
1.  ถอดสายปลั๊กคอร์ดที่ต่อจาก  station
2.  วัดค่าความต้านทานระหว่างขาที่ 2 กับปลายหัวแร้ง
3.  หากมีค่าเกิน 2Ω (ที่อุณหภูมิห้อง) ให้ทำการบำรุงรักษาตามที่อธิบาย
     ในส่วนที่  2  การบำรุงรักษาปลายหัวแร้ง   หากค่ายังคงไม่ลดลงให้
     ตรวจเช็คการขาดของสายคอร์ด
ทวนสอบความมั่นคงทางไฟฟ้าของไส้ความร้อนและเซ็นเซอร์   วัดความต้านทานของไส้ความร้อนเซ็นเซอร์ ณ อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25°C, 59 ถึง 77°F)  ควรมีค่า 8Ω ±10%  หากความต้านทานเกินขอบเขตนี้ให้เปลี่ยนปลายหัวแร้ง
1.  ตรวจเช็คไส้ความร้อนหรือเซ็นเซอร์ขาด
ตรวจเช็คไส้ความร้อนหรือเซ็นเซอร์ขาด
!
จนกว่าจะมีคำแนะนำเป็นอย่างอื่น  ขอให้ปฏิบัติตารางขั้นตอนเหล่านี้ด้วยการปิดสวิตช์เครื่องและถอดสายปลั๊ก
คำเตือน
:  ปิดสวิทซ์เครื่องและใส่ connecting cable ใหม่อีกครั้ง
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  ตรวจเช็คว่า connecting cable เสียบเข้ากับ jack ได้แน่น
ถ้าแม้จัดวางหัวแร้งบัดกรีไว้บน iron holder  sleep function ก็ไม่ทำงาน
   FM-2028 (T12 tip) ของแท้และเปิดสวิทซ์เครื่องใหม่อีกครั้ง
:  ภายหลังจากปิดสวิทซ์เครื่อง ให้ใส่ปลายหัวแร้งแฮ็กโกะ
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  ใช้ปลายหัวแร้งแท้ของแฮ็กโกะ FM-2028 (T12 tip) หรือไม่ ?
ขั้ว heater เกิดบกพร่องจากการลัดวงจร
Lamp สว่างขึ้นเป็นสีแดงและสีเขียวสลับไปมาอย่างรวดเร็ว
(ประมาณครั้งละ 0.2 วินาที)
:  ใช้หัวแร้งบัดกรีแฮ็กโกะ  FM-2028
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  ใช้หัวแร้งบัดกรีผิดประเภท ?
หัวแร้งบัดกรีบกพร่อง
Lamp สว่างขึ้นเป็นสีแดงอย่างช้าๆ
	(ประมาณครั้งละ 0.5 วินาที)
:  ป้อนค่าที่ถูกต้อง
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  ค่า  offset  ที่ป้อนถูกต้องหรือไม่ ?
:  กำจัดอ๊อกไซด์ (ดู “การบำรุงรักษาปลายหัวแร้ง” ในบทที่ 2)
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  ปลายหัวแร้งเปื้อนด้วยอ๊อกไซด์หรือไม่ ?
อุณหภูมิปลายหัวแร้งต่ำเกินไป
:  ป้อนค่าที่ถูกต้อง
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  ค่า offset ที่ป้อนถูกต้องหรือไม่ ?
:  ดู “การตรวจเช็คการขาดของสายไฟที่ต่อ” ในบทที่ 2
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  สายไฟที่ต่อขาดหรือไม่ ?
อุณหภูมิปลายหัวแร้งสูงเกินไป
:  กำจัดอ๊อกไซด์ (ดู “การบำรุงรักษาปลายหัวแร้ง” ในบทที่ 2)
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  ปลายหัวแร้งปนเปื้อนอ๊อกไซด์หรือไม่ ?
:  ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  อุณหภูมิปลายหัวแร้งสูงเกินไป ?
ปลายหัวแร้งไม่จับตะกั่ว
เซ็นเซอร์บกพร่อง
    Lamp สว่างขึ้นเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว
    (ประมาณครั้งละ 0.2 วินาที)
   ไฟที่ต่อและ/หรือไส้ความร้อน/เซ็นเซอร์ที่ขาดทำอย่างไร
:  อ่านบทที่เหมาะสมในคู่มือฉบับนี้เกี่ยวกับการตรวจเช็คสาย
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  สายไฟเครื่องและ/หรือไส้ความร้อน/เซ็นเซอร์ขาดหรือไม่ ?
:  ใส่ปลายหัวแร้งให้เข้าที่
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  ใส่ปลายหัวแร้งเข้าที่หรือไม่ ?
ปลายหัวแร้งไม่ร้อน
   ขาดอีก ให้ส่งเครื่องเพื่อทำการซ่อม
   หากไม่สามารถหาสาเหตุได้ ให้เปลี่ยนฟิวส์ หากฟิวส์ยังคง
:  สืบหาสาเหตุว่าทำไมฟิวส์ถึงขาดแล้วจึงทำการเปลี่ยนฟิวส์
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  ฟิวส์ขาดหรือไม่ ?
:  ทำการต่อ
แก้ไข
ตรวจเช็ค
:  สายไฟเครื่องหรือปลั๊กต่อไม่ได้เสียบ ?
เครื่องไม่ทำงานเมื่อเปิดสวิตช์เครื่องแล้ว
!
ก่อนทำการตรวจเช็คภานในเครื่องแฮ็กโกะ FX-950  เพื่อทำการเปลี่ยนชิ้นส่วน  ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องออกแล้ว  ความผิดพลาดในการปฏิบัติอาจเป็นผลให้ถูกไฟฟ้าดูด
คำเตือน
3.  แนวทางการแก้ไขปัญหา
   สนิทหรือไม่ ?
ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรณีพบปัญหาและข้อบกพร่องอื่นๆ
4.  แบบปลายหัวแร้ง
* หมายเลข  T12-BCM2  และ  T12-BCM3  ไม่จำหน่าย หรือใช้ในสหรัฐอเมริกา
* เคลือบดีบุกเฉพาะผิวปลายหัวแร้งบัดกรี
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