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คู่มือกำรใช้งำน 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุที่ท่านได้ตดัสนิใจซือ้อปุกรณ์ “แฮ็กโกะ FX-951 soldering station”  โปรดอ่านคู่มือฉบบันี ้
ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FX-951  พร้อมกบัรักษาคู่มือนีใ้ห้อยู่ในที่สะดวกต่อการค้นหาส าหรับการใช้อ้างอิง 

Instruction Manual 

High-output, temperature controlled soldering station 

1.  รำยกำรชิน้ส่วนรวมในหน่ึงกล่องและชื่อชิน้ส่วน 
โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทัง้หมด 
ดงัระบขุ้างลา่งนีถ้กูบรรจไุว้ในกลอ่ง 
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2.  รำยกำรละเอียดทำงเทคนิค 

หมำยเหตุ : 
-  อณุหภูมิที่วดัได้โดยใช้แฮ็กโกะ 191 หรือ FG-100  เทอร์โมมิเตอร์ 
-  อปุกรณ์นีป้้องกนัการคายประจจุากไฟฟ้าสถิต 

รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

อปุกรณ์นีมี้รูปลกัษณ์ที่เด่นจากชิน้สว่นพลาสติกที่น าไฟฟ้าสถิตและการต่อสายลงดินของด้ามจบัและตวัเคร่ืองตามมาตรการเพื่อป้องกนั 
อปุกรณ์ที่จะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบติัตามค าแนะน าดงัต่อไปนี ้: 
1. ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสติกอื่นๆ ไม่ใช่ฉนวน  ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน า  ดงันัน้เม่ือจะท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือท าการซ่อมแซม ให้ 
   ปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัเพียงพอที่จะไม่แตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้าหรือท าให้วสัดทุี่เป็นฉนวนเสยีหาย 
2. ต้องแน่ใจว่าตัวเคร่ืองได้รับการต่อสายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู่ 

     ข้อควรระวัง ! 

3.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 

ค ำเตอืน 

! 

ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวางไว้ ณ จดุวิกฤตตา่งๆ ในคูม่ือฉบบันี ้ เพ่ือชีใ้ห้ผู้ปฏิบตัิงานเอาใจใสถ่ึง
เร่ืองท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 

ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจบ็ร้ายแรง 
     ข้อควรระวงั   :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงผู้ปฏิบตัิงานได้รับบาดเจ็บ 
   หรือเกิดความเสียหายแก่สิ่งท่ีเก่ียวข้องดงัสองตวัอย่างท่ีให้ไว้ข้างลา่ง 
หมายเหต ุ :  “หมายเหต”ุ ชีถ้ึงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานหรือจดุท่ีมีความส าคญัเพ่ือให้ด าเนินการตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
ตวัอย่าง :  “ตวัอย่าง” คือสิ่งท่ีให้ไว้เพ่ือแสดงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเป็นพิเศษ  จดุด าเนินการหรือกระบวนการ 

! 
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ข้อควรระวัง 
เม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ือง อณุหภูมิของปลายหวัแร้งจะอยู่ระหว่าง 200 กบั 450 °C (400 ถงึ 840 °F) เพื่อเป็นการหลกีเลีย่งการเกิดบาดเจ็บ
หรือเสยีหายแก่บคุลากรกบัสิง่ของในบริเวณที่ท างาน ขอให้ปฏิบติัตามดงัต่อไปนี ้: 
 อย่าแตะต้องปลายหัวแร้งหรือชิน้สว่นที่เป็นโลหะใกล้ปลายหวัแร้ง 
 อย่าปลอ่ยให้ปลายหวัแร้งอยู่ใกล้หรือสมัผสักบัสารติดไฟ 
 แจ้งให้บคุลากรในพืน้ที่ทราบว่าเคร่ืองนัน้ร้อนและไม่ควรไปสมัผสัถกู 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส่ 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือท าการเปลีย่นชิน้ส่วนหรือจัดเก็บแฮ็กโกะ  FX-951 
 การใช้อปุกรณ์นีมิ้ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บคุคล (รวมทัง้เด็ก) ที่พิการ มีอาการทางประสาท หรือไร้ความสามารถหรือขาด

ประสบการณ์ หรือด้อยความรู้ ยกเว้นแต่จะได้รับการดแูลหรือแนะน าขัน้ตอนที่เก่ียวข้องกบัการใช้อปุกรณ์โดยบุคคลที่ดแูลรับผิด 
ชอบด้านความปลอดภัย 

 เด็กๆ ควรได้รับค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่มีการเลน่กบัอปุกรณ์นี ้

ข้อควรระวัง 
 อย่าใช้แฮ็กโกะ  FX-951  กบังานประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการบดักรี 
 อย่าปลอ่ยให้แฮ็กโกะ  FX-951  เปียกหรือใช้งานขณะที่มือยงัเปียกอยู่ 
 อย่าท าการดัดแปลงแฮ็กโกะ  FX-951 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเท่านัน้ 
 อย่าดดัหรือท าความเสียหายแก่ Control card หาก Control card เกิดเสยีหาย ห้ามใสเ่ข้าไปใน Station Slot 
 ห้ามเคาะหวัแร้งบดักรีกบัวตัถทุี่แข็งเพื่อขจัดเศษตะกัว่บัดกรี วิธีนีจ้ะท าให้หวัแร้งบัดกรีเสยีหาย 
 ต้องแน่ใจว่าพืน้ที่ท างานมีการระบายอากาศที่ดี เพราะการบัดกรีท าให้เกิดควนั 
 ขณะที่ใช้งานแฮ็กโกะ  FX-951  อย่าท าสิ่งใดที่อาจเป็นสาเหตทุี่ตวัเคร่ืองกระเทือน หรือรูปร่างเสยีหาย 

! 

! 

เพ่ือป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุหรือควำมเสียหำยกับแฮ็กโกะ  FX-951  ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมดังต่อไปนี ้: 

3.  ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 



4.  กำรติดตัง้ตอนแรก 
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           ข้อควรระวัง 
 

           ข้อควรระวัง 
 

           ข้อควรระวัง 
การใช้ฟองน า้ท าความสะอาดโดยปราศจากการจุ่มน า้อาจ
ท าให้ปลายหวัแร้งเกิดเสียหาย 

A. Iron holder 
 คลายสกรูปรับแต่งเพื่อเปลี่ยนมมุของ Iron receptacle ตามที่ 

อปุกรณ์ ให้จุ่มฟองน า้ด้วยน า้และบีบให้แห้ง 
1.  ใสฟ่องน า้ท าความสะอาดชิน้เลก็ลงในช่องหนึง่ในห้าช่องที่ฐาน 

B. Handpiece cord assembly 
ร้อย  Iron cord  ผ่านรูของ  heat resistant pad 

C. Soldering station 
           ข้อควรระวัง 
 

1.  เสยีบ  power cord  เข้ากบัเต้ารับที่อยู่ทางด้านหลงัของเคร่ือง 
     เสยีบ  soldering iron cord  เข้ากบัเต้ารับที่อยู่ทางด้านหน้าของ 
     เคร่ือง 
2.  วางหวัแร้งบดักรีใน  iron holder 
3.  เสยีบ  power cord  เข้ากบักระจบุผนงัที่ต่อสายดิน 

           ข้อควรระวัง 
 

อย่าติดตัง้ Iron receptacle ไว้สงูเกิน 
อณุหภูมิของหวัแร้งบดักรีจะมีความ 
ร้อนสงูมาก 

อย่าเอน iron receptacle ลงต ่ามาก 
เกินไปจะท าให้มนัหลดุออกมาได้ง่าย 

 การใช้  sleep function 

ท่านต้องการ จากนัน้ให้ขนัสกรูปรับแต่งให้แน่น 

 ฟองน า้ถกูอดัไว้ มนัจะพองตวัเมื่อท าให้ชุ่มด้วยน า้ก่อนการใช้ 

     ของ Iron holder 
2.  เทน า้ลงในฐานของ Iron holder ฟองน า้ขนาดเล็กจะยังคงเป็น  
     ฟองน า้ขนาดใหญ่ชืน้ได้ด้วยแรงปฏิกิริยาดงึดูดผ่านรูเล็กๆ 
3.  จุ่มฟองน า้ท าความสะอาดขนาดใหญ่ให้เปียก บีบให้แห้งและใส ่ 
     ไว้บนฐานของ Iron holder 

     เม่ือมีการใช้งาน  sleep function  ให้เสยีบปลายสายข้างหนึง่ของ 
     connecting cable  เข้ากบัรูที่อยู่ทางด้านหลงัของ  iron holder 
     และปลายสายอีกข้างหนึง่เข้ากบัรูที่อยู่ทางด้านหลงัของเคร่ืองเพื่อ 
     เช่ือมต่อเข้าด้วยกนั 

แฮ็กโกะ  FX-951  ต้องได้รับการต่อสายดินเพื่อความมีประสทิธิภาพ 
เต็มที่ในการป้องกนัการคายประจไุฟฟ้าสถิต 

           ข้อควรระวัง 
 ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนท าการต่อหรือถอด connecting 
cable 

ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนต่อหรือถอด soldering iron  
cord ความผิดพลาดในการปฏิบติัอาจเป็นผลให้แผงวงจรเกิดความ 
เสยีหาย 
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5.  กำรใช้งำน 

กำรควบคุมและกำรแสดงผล 
กำรควบคุม 

แผงด้านหน้าของแฮ็กโกะ  FX-951  Soldering station  มีส่วนการ
ควบคมุดงันี ้

 ปุ่ มควบคุมจ านวน  4  ปุ่ ม  : 

-  ปุ่ มเร่ิมต้นของ  data entry mode 

-  ปุ่ มสิน้สดุของสญัญาณที่มาตามล าดบัขัน้ตอน (ขัน้ตอน 
    สดุท้ายของ data entry mode) เม่ือกดไว้น้อยกว่าหนึง่ 
    วินาทีผลการตัง้ค่าที่แสดงได้ถูกจดัเก็บเรียบร้อย 

-  ปุ่ มเพิ่มค่าตามที่ต้องการทางจอแสดงผล 
-  ปุ่ มลดค่าตามที่ต้องการทางจอแสดงผล 

กำรแสดงผล 
แฮ็กโกะ  FX-951  มีสว่นแสดงผลเป็นตวัเลข 3 หลกั ซึง่ขึน้อยู่
กบัการเลอืก  mode  ที่จะให้แสดงผล 
 Normal mode : 

อณุหภูมิที่เซ็นเซอร์ (อณุหภูมิที่ปลายหวัแร้ง) 
 Data entry : 

การเลอืกจ านวน (อ่าน ‘data entry procedures’ ส าหรับ
คณุสมบติัที่แท้จริง) 

 Temperature scale : 
°C หรือ °F ขึน้อยู่กบัการเลอืก 

 Error detection : 
อ้างถงึ  “การแจ้งข้อบกพร่อง” 

นอกจากนี ้ heater lamp  จะกระพริบและสว่างขึน้เม่ือ
อณุหภูมิของ station สงูถงึอณุหภูมิที่ต้องการ  ซึง่เป็นการ
แสดงถึงความพร้อมส าหรับการใช้งาน 
Buzzer  ถกูเตรียมไว้เพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบติังานทราบเม่ือ : 
 อณุหภูมิของ station ถงึจุดที่ตัง้ค่าไว้  buzzer  จะเกิด

เสยีงดังขึน้หนึง่ครัง้ 
 เม่ือข้ามจดุที่อุณหภูมิต ่าสดุ  buzzer  จะดงัต่อเนื่อง 

buzzer นีจ้ะหยดุดงัเม่ืออณุหภูมิที่ตรวจจบัได้กลบัเข้า
ช่วงระยะที่ยอมรับได้ 

 buzzer  จะดงัขึน้หนึง่ครัง้เม่ือ sleep function เร่ิมท างาน
และอณุหภูมิปลายหวัแร้งเร่ิมลดลง 

 เม่ือวตัถแุปลกปลอม  ปลายหวัแร้งที่ใช้ร่วมกนัไม่ได้หรือ
ใสป่ลายหวัแร้งผิดด้านเข้าในแฮ็กโกะ FM-2028 จอแสดง
จะกระพริบพร้อมกบั  buzzer  จะดงัขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 เม่ือมีข้อผิดพลาดเกิดขึน้กบัแฮ็กโกะ FM-2028  buzzer 
 จะดงัขึน้อย่างต่อเนื่อง 

หมำยเหตุ : 
Buzzer  ดงัขึน้เม่ืออณุหภูมิเคร่ืองขึน้สงูถึงอณุหภูมิที่ตัง้หรือ
เม่ือ  C-E  หรือ  S-E  ถกูแสดงขึน้ สามารถปิดหรือเปิดสวิทซ์
เคร่ืองทางการตัง้ค่าพารามิเตอร์ 



           ข้อควรระวัง 
แฮ็กโกะ FX-951 ถกูตัง้ค่าไว้ที่ 350°C จากโรงงาน  ตรวจเช็ค
การตัง้ค่าอุณหภูมิโดยการกดปุ่ ม              อณุหภูมิที่ตัว้ไว้ 
จะแสดงผลขึน้เป็นเวลานาน  2  วินาที 

           ข้อควรระวัง 
ให้วางหวัแร้งบดักรีไว้บน  iron holder  เม่ือไม่ใช้งาน 

5.  กำรใช้งำน 

กำรใช้งำน 

1.  เปิดสวิตช์เคร่ือง 
2.  เม่ืออณุหภูมิขึน้สงูถงึอณุหภูมิที่ตัง้  buzzer จะดงัขึน้  heating 
     lamp  ที่อยู่ด้านลา่งขวาของอณุหภูมิที่แสดง               เร่ิม 
     กระพริบ 
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กำรเปล่ียนค่ำอุณหภูมิท่ีตัง้ไว้ 
ตวัอย่าง  :  350°C  เป็น 400°C 
1.  เสียบ  control card  เข้ำในช่องทำงด้ำนหน้ำของเคร่ือง 
 ตวัเลขที่ต าแหน่งหลกัร้อยจะกระพริบ เป็นการแสดงว่าเคร่ืองอยู่

ใน TEMPERATURE SET MODE และอาจเร่ิมท าการป้อนข้อมูล 
2.  กำรป้อนตัวเลขต ำแหน่งหลักร้อย 
 กดปุ่ ม            หรือ            เพื่อตัง้ตวัเลขที่ต้องการเฉพาะเลข 2,3 

หรือ 4 เท่านัน้ที่สามารถเลอืกได้  (ใน °F mode เลข 4,5,6,7 หรือ
8  เท่านัน้ที่สามารถเลอืกได้)  เม่ือตวัเลขที่ต้องการปรากฏขึน้ ให้
กดปุ่ ม            เพื่อป้อนเข้าไป   ตวัเลขที่ต าแหน่งหลกัสบิจะเร่ิม
ติดสว่าง 

3.  กำรป้อนตัวเลขต ำแหน่งหลักสิบ 
 กดปุ่ ม            หรือ            เพื่อตัง้ตวัเลขที่ต้องการ ค่าใดๆ จาก

เลข 0 ถงึเลข 9 สามารถเลอืกได้  เม่ือตวัเลขที่ต้องการแสดงขึน้ 
กดปุ่ ม            เพื่อป้อนเข้าไป ตวัเลขที่ต าแหน่งหลกัหน่วยจะเร่ิม
ติดสว่าง 

4.  กำรป้อนตัวเลขต ำแหน่งหลักหน่วย 
 กดปุ่ ม            หรือ            เพื่อตัง้ตวัเลขที่ต้องการ เม่ือตัวเลขที่

ต้องการแสดงขึน้  ค่าใดๆ จากเลข 0 ถงึเลข 9  สามารถเลอืกได้ 
(ใน ºF mode เป็นค่าตวัเลขชดุเดียวกนั)    กดปุ่ ม             เพื่อ
ป้อนเข้าไป   ในขณะนีอ้ณุหภูมิที่ต้องการได้ถกูจดัเก็บในระบบ
ความจ าแล้ว  และการควบคมุไส้ความร้อนได้เร่ิมต้นขึน้ 

หมำยเหตุ : 
หากไฟฟ้าดบัลงเนื่องจากปิดสวิตช์หรือเกิดผิดพลาดระหว่าง
ขัน้ตอนนี ้จะไม่มีข้อมูลใดจะถกูจัดเก็บ  ขัน้ตอนทัง้หมดต้อง
ท าซ า้จากข้อ 1 ใหม่ 
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เม่ือ  station  ถกูเปิดเคร่ืองอยู่โดยมีบัตรเสียบคำอยู่  ขัน้ตอน
ของกำรป้อนข้อมูลเป็นดังนี ้: 

1.  กดปุ่ ม              ค้างไว้นานอย่างน้อย 1 วินาที 
     ค่าอณุหภูมิที่ตัง้ไว้ปัจจบุนัจะแสดงผลขึน้หลงัจากนัน้ตัว 
     เลขที่ต าแหน่งหลกัร้อยจะติดสว่างเพื่อแสดงว่าเคร่ืองได้ 
     เข้าอยู่ใน temperature setting mode แล้ว 
     ให้ด าเนินการตามขัน้ตอนในข้อ 2-4 ดงัข้างบน 

2.  เม่ือกดปุ่ ม              ไว้น้อยกว่า 1 วินาที 
     อณุหภูมิที่ตัง้ค่าไว้ปัจจบุนัจะแสดงผลขึน้นาน 2 วินาที 
     หลงัจากนัน้จะกลบัมาแสดงค่าอุณหภูมิของปลายหวัแร้ง 
     จริงๆ 

5.  กำรใช้งำน 

กำรเปล่ียนปลำยหัวแร้ง 

กำรถอดปลำยหัวแร้ง : 

 กดปุ่ มคลายลอ็คใน  sleeve assembly  ดงึปลายหวัแร้งออก
พร้อมกบั  sleeve assembly  จาก  connector 

           ค ำเตือน 
ปลายหวัแร้งอาจร้อนมาก ให้หลกีเลี่ยงการจบัถือเป็นเวลานานถงึแม้จะใช้  heat-resistant pad  มิฉะนัน้อาจเป็นผลให้ถกูไฟลวก 

           ข้อควรระวัง 
 ต้องแน่ใจว่าได้กดปุ่ มคลายลอ็คไว้ขณะที่ท าการดงึ  sleeve as-

sembly  ออก  ความผิดพลาดในการกระท าจะท าให้กลไกการ 
ลอ็กคเสยีหาย 

 ต้องแน่ใจว่าได้ดึงเฉพาะปลายหัวแร้งออกภายหลงัจากท าการ
แยก  sleeve assembly  ออกจาก  connector  มิฉะนัน้  sleeve 
assembly  อาจจะตกหลน่และแตกเสียหาย 

 ให้ถือปลายส่วนหน้าของ  sleeve assembly  ไว้แล้วดงึปลายหวั
แร้งออก 

กำรใส่ปลำยหัวแร้ง : 

ให้ถือปลายส่วนหน้าของปลายหัวแร้งไว้แล้วใส่มนัเข้าใน  sleeve 
assembly 

           ข้อควรระวัง 
ใสป่ลายหวัแร้งเข้าใน  sleeve assembly  จนกระทั่งมนัดังคลิก๊เข้าที่
เม่ือท่านได้ยินเสยีงดังคลิก๊ หลีกเลีย่งการใช้แรงฝืนใสป่ลายหวัแร้ง
เข้าใน  sleeve assembly 

           ข้อควรระวัง 
เม่ือท าการจบัถือสว่นหวัของปลายหวัแร้งมีอนัตรายจากการ
ถกูไฟลวก  ต้องแน่ใจว่าได้ใช้  heat-resistant pad 
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กำรป้อนค่ำ  Tip offset  เข้ำในแฮก็โกะ FX-951 
ท ำอย่ำงไร ? 

ตัวอย่ำง 1 
หากอณุหภูมิที่วัดได้คือ 410°C และอณุหภูมิที่ตัง้ค่าคือ 400°C 
ค่าแตกต่างคือ –10°C (ต้องท าการลด 10°C) ดงันัน้ท าการป้อน
ตวัเลขด้วย 10 เพื่อลดจากค่า  offset  ปัจจบุนั 
1.   เสียบ  control card  เข้ำในช่องเคร่ือง 
 เครืองจะเข้าสู่  temperature setting mode  ตวัเลขที่

ต าแหน่งหลกัร้อยจะเร่ิมกระพริบ 
2.   กดปุ่ม            ท่ีแผงทำงด้ำนหน้ำ 
 จะท าให้เคร่ืองเข้าสู ่ offset value entry mode 
3.   กำรป้อนค่ำ  offset 

ช่วงระยะส าหรับค่า  offset  ที่ยอมให้ป้อนได้คือ –50~+50°C 
(ใน °F mode คือ –90~+90°F) 

หมำยเหตุ : 
ระหว่างที่ก าลงักระพริบอยู่ใน  offset data entry mode  
อณุหภูมิของปลายหวัแร้งถกูควบคุมโดยค่า  offset  ปัจจบุนั 

5.  กำรใช้งำน 

 ใสป่ลายหวัแร้งอย่างมัน่คงเข้าใน  connector 

หมำยเหตุ : 
การใสป่ลายหวัแร้งอย่างไม่ถกูต้องจะเป็นเหตใุห้               แสดงขึน้
บนหน้าจอ 

หมำยเหตุ : 
เม่ือตวัเคร่ืองอยู่ใน  offset-free mode  ท่านสามารถเข้าสู ่
offset value entry mode  โดยไม่ต้องใช้  control card 
ด้วยการกดปุ่ ม             นานหนึง่วินาที 

a.  กำรป้อนตัวเลขท่ีต ำแหน่งหลักร้อย 

 กดปุ่ ม            หรือ             เพื่อตัง้ตวัเลขที่ต้องการ เฉพาะเลข 0 
(บวก) หรือ - (ลบ) เท่านัน้ที่สามารถเลอืกได้ (ใน °F mode, มนั
เหมือนกบั °C mode) เม่ือเลอืกเลข 0 (บวก) หรือ - (ลบ) แล้วให้
กดปุ่ ม            เพื่อป้อนเข้า  ตวัเลขที่ต าแหน่งหลกัสบิจะเร่ิม
กระพริบขึน้ 
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1.  กดปุ่ ม            ไว้อย่างน้อยหนึง่วินาที 
ค่า  offset  ค่าปัจจบุนัจะแสดงขึน้  จากนัน้ตัวเลขที่
ต าแหน่งหลกัร้อยจะเร่ิมกระพริบขึน้  เพื่อแสดงว่าเคร่ือง
ได้เข้าสู ่ offset value input mode 
ให้ด าเนินการตามขัน้ตอน  a-c  ดงัข้างบน 
 

2.  เม่ือกดปุ่ ม            ไว้น้อยกว่าหนึง่วินาที 
ค่า  offset  ปัจจบุนัจะแสดงขึน้เป็นเวลา 2 วินาที  
หลงัจากนัน้จะกลบัไปแสดงอุณหภูมิของปลายหวัแร้ง 

b.  กำรป้อนตัวเลขท่ีต ำแหน่งหลักสิบ 

 กดปุ่ ม            หรือ             เพื่อตัง้ตวัเลขที่ต้องการ ค่าใดๆ จาก
เลข 0 ถงึเลข 5 (ใน °F mode เลข 0 ถงึเลข 9) สามารถเลอืกได้ 
เม่ือตวัเลขที่ต้องการแสดงขึน้  ให้กดปุ่ ม            เพื่อป้อนเข้า 

     ตวัเลขที่ต าแหน่งหลกัหน่วยจะเร่ิมกระพริบขึน้ 

c.  กำรป้อนตัวเลขท่ีต ำแหน่งหลักหน่วย 

 กดปุ่ ม            หรือ             เพื่อตัง้ตวัเลขที่ต้องการ ตวัเลขค่า
ใดๆ จากเลข 0 ถงึเลข 9 สามารถเลอืกได้ (ใน ºF mode เป็นค่า
ตวัเลขชดุเดียวกนั)  เม่ือตวัเลขที่ต้องการแสดงขึน้  ให้กดปุ่ ม                 

                  เพื่อป้อนเข้า  ขณะนีอ้ณุหภูมิที่ต้องการได้ถูกจดัเก็บใน 
      ระบบความจ า และการควบคมุไส้ความร้อนจะเร่ิมต้นท างาน  
      ด้วยค่า  offset  ใหม่ 

ขณะที่  station  ท ำงำน และบัตรยังอยู่ ในเคร่ือง 
ขัน้ตอนกำรป้อนค่ำ  offset  เป็นดังนี ้

5.  กำรใช้งำน 
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เคร่ืองแฮ็กโกะ FX-951 สง่ออกจากโรงงานพร้อมการตัง้ค่าต่างๆ ไว้
ดงัต่อไปนี ้ 

6.  กำรตัง้ค่ำ PARAMETER 

กำรป้อนค่ำ  PARAMETER 
1.  กำรแสดงผลอุณหภูมิเป็น °C หรือ °F 

แฮ็กโกะ FX-951 มี 6 parameters ดงัต่อไปนี ้
1.  การเลอืกการแสดงผลอุณหภูมิเป็น °C หรือ °F 
2.  การประหยดัพลงังาน 
3.  การตัง้พิกดัความเผ่ือส าหรับเตือนเม่ืออณุหภูมิต ่า 
4.  การตัง้ค่าใหม่โดยหวัหน้างานหรือพนักงานควบคมุเป็นผู้   
     ตัง้ค่า 
5.  การตัง้ค่าบัสเซอร์ (C-E เสยีงดงั, S-E เสยีงดัง) 
6.  การตัง้ค่าบัสเซอร์ (ตัง้การเตือนอณุหภูมิ) 

เม่ือเคร่ืองเข้าใน parameter mode ให้ตัง้ค่า parameter 
ตามที่แสดงตามล าดบัดังข้างลา่งนี ้  ภายหลงัจาก parame-
ters ทัง้หมดได้ตัง้แล้ว การท างานของเคร่ืองจะคืนสูส่ภาพ
ปกติ 

1.  ปิดสวิตช์เคร่ือง 
2.  เสยีบ control card เข้าในช่องทางด้านหน้าของเคร่ือง 
3.  กดปุ่ ม            หรือ            ไว้พร้อมกนั จากนัน้เปิดสวิตช์  
     เคร่ืองขึน้ 
4.  กดปุ่ ม            หรือ            ไว้จนกระทัง่จอแสดงข้อความ 
                 (เซลเซียส) หรือ             (ฟาเรนไฮต์)  เม่ือจอ  
     แสดงข้อความ             หรือ             อย่างใดอย่างหนึง่  
     แสดงว่าเคร่ืองได้อยู่ใน parameter input mode 
 การกดปุ่ ม           หรือ            อย่างใดอย่างหนึง่จะท าให้

การแสดงผลสลบัไปมาระหว่าง             หรือ 
 เม่ือหน่วยของอณุหภูมิที่ต้องการได้แสดงขึน้ ให้เลอืกโดย

การกดปุ่ ม             ระบบก็จะเข้าสู ่power save mode 
ตามล าดบัโดยอตัโนมติั 

เม่ือเคร่ืองเข้ำอยู่ ใน parameter input mode ขัน้ตอนกำร
ป้อนข้อมูลเป็นดังนี ้

2.  กำรตัง้กำรประหยัดพลังงำน 

ตัง้เวลาหลงัจากการวางหวัแร้งบดักรีไว้บน  iron holder  เพื่อกระตุ้น 
sleep function 

หมำยเหตุ : 
เม่ือไม่ได้ใช้  power save function  ไม่ต้องเช่ือมต่อ  iron holder 
เข้ากบัเคร่ืองด้วย  connecting cable 



กำรตัง้ค่ำ  Power save function : 
2 0 การประหยดัพลงังาน (มีผลทนัทีภายหลงัจากจดัวางหวัแร้ง
 บดักรีบน  iron holder) 
210 การประหยดัพลงังาน   (เร่ิมท างานภายหลงั 10 นาที  

ภายหลงัจากจัดวางหัวแร้งบัดกรีบน  iron holder) 
230 การปิดเคร่ืองอัตโนมติั  เร่ิมท างานภายหลงั 30 นาที  (เร่ิม 
 ท างานภายหลงั 10 นาที  ภายหลงัจากจัดวางหัวแร้งบัดกรี
 บน  iron holder) 

 เม่ือ  sleep function  ท างาน อณุหภูมิปลายหวัแร้งจะเร่ิมลดลง 
 เม่ือจอแสดง              ให้กดปุ่ มใดๆ เคร่ืองจะกลบัมาท างานใหม่ 

 เม่ือ  auto-power shutoff function  ท างานและไฟฟ้าที่จ่าย
ให้กบัไส้ความร้อนปิดลง  บสัเซอร์จะดังขึน้ 3 ครัง้ 

 เม่ือจอแสดง              และเร่ิมต้นการบดักรี วฎัจกัรของเคร่ือง 
      ที่สวิตซ์ปิดอยู่จะเปิดขึน้ 

6.  กำรตัง้ค่ำ PARAMETER 
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หมำยเหตุ : 
เวลาการตัง้การประหยดัพลงังานสามารถตัง้ได้ทีละนาที (เต็มที่ 30 
นาที) 

หมำยเหตุ : 
Sleep function  จะไม่ท างานในกรณีที่ตัง้อุณหภูมิต ่ากว่า 300°C/ 
570°F 

3.  กำรรีเซ็ทกำรตัง้พิกัดกำรเตือนอุณหภูมิต ่ำ 

หน้าที่เฉพาะนีมี้ไว้เตือนผู้ปฏิบติังานเม่ืออณุหภูมิที่ตรวจจบัได้อยู่ต ่า
กว่าขอบเขตที่ตัง้  หากในกรณีนีเ้กิดขึน้ ข้อความที่แจ้งข้อบกพร่องจะ
แสดงขึน้และบสัเซอร์จะดังขึน้อย่างต่อเนื่อง เม่ืออณุหภูมิกลบัคืนสู่
ช่วงระยะที่ยอมรับได้บัสเซอร์ก็จะหยุดดงั 

ช่วงระยะของพิกดัการเตือนอณุหภูมิต ่า 
ส าหรับ  °C   :  30 - 150°C 
ส าหรับ  °F   :  60 - 300°F    

 เม่ือเคร่ืองเข้าอยู่ใน low-temperature alarm tolerance 
setting mode  ตวัเลขหลกัร้อยเร่ิมกระพริบขึน้ให้ป้อน
และจดัเก็บค่าในแนวทางปฏิบติัเดียวกนักบัที่อธิบายใน 
“การเปลี่ยนค่าอุณหภูมิที่ตัง้ไว้” 

 หากท่านป้อนค่าที่อยู่เกินช่วงระยะที่ยอมรับได้ดังแสดงไว้
ทางด้านซ้ายมือ     ท่านจะต้องกลบัไปท าการป้อนค่าใน
ตวัเลขหลกัร้อย หากเกิดกรณีนีข้ึน้ ขอให้ป้อนค่าที่ถูกต้อง
ใหม่ 

 ทนัทีที่ค่าได้ถูกจดัเก็บ  ระบบจะเข้าสูห่วัข้อการรีเซ็ทโดย
หวัหน้างาน/พนกังานควบคุมการตัง้ค่าต่อไปโดยอัตโนมติั 

ตัวอย่ำง :  เม่ืออณุหภูมิที่ตัง้เป็น 350C  และพิกดัการเตือนอุณหภูมิ
ต ่าเป็น 100°C     buzzer จะดงัเม่ืออณุหภูมิปลายหวัแร้งอยู่ต ่ากว่า 
250°C 
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4.  กำรรีเซ็ทโดยหัวหน้ำงำน/พนักงำนควบคุมกำรตัง้ค่ำ เพื่อเปลีย่นตวัหวัหน้างาน/พนกังานควบคุมเป็นผู้ตัง้ค่า 
ขัน้ตอนการปฏิบติัมีดงันี ้: 
 จอแสดงจะโชว์              หรือ              เม่ือเข้าอยู่ใน 

mode นี ้

:  ไม่มีค่า  offset  ที่สามารถป้อนค่าได้ 
   หากปราศจากบัตร 

:  ค่า  offset  ที่สามารถป้อนค่าได้ 
   แม้ปราศจากบตัร 

กดปุ่ ม            หรือ            จะเปลีย่นระหว่าง               กบั 
 
เม่ือการตัง้ที่ต้องการตัง้แสดงขึน้ ให้เลอืกโดยการกดปุ่ ม 

ระบบจะออกจาก parameter setting mode และเร่ิมต้นการ
ควบคมุไส้ความร้อน 
ขณะนีพ้ร้อมแล้วส าหรับการปฏิบติังานตามปกติ 

6.  กำรตัง้ค่ำ PARAMETER 

5.  กำรตัง้ค่ำบัสเซอร์ (C-E เสียงดัง, S-E เสียงดัง) ใน buzzer sound setting mode  ซึง่การตัง้ให้บสัเซอร์มี
เสยีงดังไม่ว่าเมื่อเกิดเซนเซอร์บกพร่องหรือหัวแร้งบัดกรี
บกพร่องนัน้ ข้อความ             หรือ              อย่างใดอย่าง
หนึง่จะแสดงขึน้ 

:  บสัเซอร์จะไม่มีเสยีงดัง 

:  บสัเซอร์จะมีเสยีงดงั 

6.  กำรตัง้ค่ำบัสเซอร์ (ตัง้กำรเตือนอุณหภูมิ)  ใน  temperature alert setting mode 
 ข้อความ             หรือ              อย่างใดอย่างหนึง่จะถูก  
     แสดงขึน้ 

:  บสัเซอร์จะไม่มีเสยีงดัง 

:  บสัเซอร์จะมีเสยีงดงั 

ให้เลอืกปุ่ ม            หรือ             และกดปุ่ ม 

ให้เลอืกปุ่ ม            หรือ             และกดปุ่ ม 
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7.  กำรแจ้งข้อบกพร่อง 

เซน็เซอร์บกพร่อง 

พกัิดกำรเตือนอุณหภูมิต ่ำบกพร่อง 

ขัว้ไส้ควำมร้อนเกิดลัดวงจร 

หัวแร้งบัดกรีบกพร่อง 

อุณหภูมิท่ีตัง้ไว้ พกิดัการเตือนอุณหภูมิต ่า 

อุณหภูมิท่ีตัง้ไว้ พกิดัการเตือนอุณหภูมิต ่า 

หรือ 

เม่ือมีความเป็นไปได้ที่ความบกพร่องได้เกิดขึน้ในเซ็นเซอร์ 
หรือไส้ความร้อน (รวมถงึวงจรเซ็นเซอร์)  ข้อความ             
จะถกูแสดงขึน้พร้อมกบัเคร่ืองถูกปิดตัวลง 

           ข้อควรระวัง 
เซ็นเซอร์บกพร่องก็เกิดขึน้ได้เช่นกนัหากใสป่ลายหวัแร้งไม่
เข้าที ่

หากอณุหภูมิเซ็นเซอร์ลดลงต ่ากว่าค่าแตกต่างระหว่างการตัง้
ค่าอณุหภูมิปัจจบุนักบัพิกัดการเตือนอณุหภูมิต ่า  ข้อความ 
            จะถกูแสดงขึน้พร้อมกบัเสยีงเตือนของบสัเซอร์เม่ือ
อณุหภูมิปลายหวัแร้งสงูขึน้ถงึค่าภายในพิกัดที่ตัง้ไว้ บสัเซอร์
ก็จะหยดุดงั 

ตัวอย่ำง ตัวอย่ำง : 
สมมุติว่าการตัง้อณุหภูมิอยู่ที่ 400°C/750°F และค่าพิกดั
ความเผ่ืออยู่ที่ 50°C/100°F หากอณุหภูมิยงัคงลดลงอย่าง
ต่อเนื่องและสดุท้ายตกลงต ่ากว่าค่าที่ได้ระบไุว้ขณะที่ไส้
ความร้อนยงัคงท างานอยู่ ค่าการแสดงผลเร่ิมกระพริบเพื่อ
แจ้งให้ทราบว่าอณุหภูมิของปลายหวัแร้งได้ตกลงมาแล้ว 

ข้อความ              จะกระพริบขึน้ และบสัเซอร์จะดงัขึน้ต่อ 
เนื่องเม่ือใสป่ลายหวัแร้งเข้าผิดด้าน ใสป่ลายหัวแร้งที่ไม่เข้า
กนัหรือมีวัตถแุปลกปลอมอยู่ในแนวของ connector 

ข้อความ               จะถกูแสดงขึน้หาก  connector cord
ไม่ได้ต่อเข้ากบัเคร่ืองหรือใช้หวัแร้งบดักรีที่ไม่ถกูต้อง 


