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 רשימת רכיבים ושמותיהם .1
 ).וודא שכל הרכיבים הרשומים מטה כלולים בחבילה(

  HAKKO FX-888D......... 1תחנת 

  HAAKO FX-8801..........1מלחם 

  1................................כן מלחם

  1............................הוראות שימוש

  1....................................סליל ניקוי

 HAKKO FX-8802 / FX-8803 / FX-8804) אינם יכולים להתחבר לתחנת ) לא כלול
HAKKO FX-888. 

 בעת שימוש ב- FX-8802/FX-8803/FX-8804 יש להשתמש בתמיכת מלחם 
 .מתאימה

 מפרט טכני .2

   ואט70  צריכת חשמל

 תחנה 

   וולט מתח חילופין26  מתח יציאה

   מעלות צלסיוס480 -  ל200בין   טווח טמפרטורות

   בטמפרטורת מנוחה1°C-/+  יציבות טמפרטורה

  מ"מ) עומק  (120) * גובה (120) * רוחב (100  )עומק* גובה * רוחב (ממדים 

  ג" ק1.2  )ללא כבל חשמל(משקל 

  הטמפרטורה נמדדה בעזרת מד חוםFG-100. 

 המפרט והעיצוב עשויים להשתמש ללא התראה מראש. 

 HAKKO FX-8801מלחם 

   ואט65,  וולט מתח חילופין26  צריכת חשמל

   אוהם2 -קטנה מ  התנגדות פיית הלחמה לקרקע

 mV 2 -קטן מ  פוטנציאל פיית הלחמה לקרקע

  קרמי  גוף חימום

   מטר1.2  כבל חשמל

  Bמ עם פייה מסוג " מ217  )ללא כבל חשמל(אורך כולל 



  B גרם עם פייה מסוג 46  )ללא כבל חשמל(משקל 

 מוצר זה מוגן מפני פריקה אלקטרוסטאטית. 
 מיגון אלקטרוסטאטי 

בתור ,  כולל מאפיינים כגון חלקי פלסטיק בעלי מוליכות חשמלית וארקה של היחידהמוצר זה
  :יש לציית להוראות הבאות. אמצעים למיגון המכשיר המולחם מפני אפקטים של חשמל סטטי

בעת ביצוע תיקונים או החלפה של . הם מוליכים, חלקי הפלסטיק אינם מבודדים .1
או " חיים"הימנע מחשיפה לרכיבים חשמליים יש לנקוט באמצעי זהירות כדי ל, חלקים

 .לפגוע בחומרי הבידוד
 .יש לחבר את היחידה לארקה כשמשתמשים בה .2

גרמנית וקוריאנית ניתן להוריד מפורטל , צרפתית, סינית, אנגלית, הוראות שימוש ביפנית
  ).שפות מסוימות אינן זמינות עבור מוצרים מסוימים: לתשומת לבכם (HAKKOהמסמכים של 
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  אמצעי זהירות והערות, אזהרות .3

אמצעי זהירות והערות מופיעים בנקודות קריטיות בהוראות אלה כדי להסב את , אזהרות
  :הם מוגדרים להלן. תשומת לבו של המפעיל לפריטים חשובים

  . אי ציות להוראות של אזהרה עלול לגרום לחבלה חמורה או למוות:אזהרה

.  אי ציות לאמצעי זהירות עלול לגרום לחבלה למפעיל או לפגוע לפריטים הרלבנטיים:זהירות
  .שתי דוגמאות ניתנות בהמשך

  אזהרה

כדי למנוע פציעה . לסיוס מעלות צ480 -  ל200טמפרטורת הפייה תנוע בין , )ON(כשמתח מופעל 
  :יש לציית להוראות הבאות, או פגיעה בעובדים או בציוד שבאזור העבודה

 אין לגעת בפיית ההלחמה או בחלקי מתכת שליד הפייה. 
 אין לאפשר לפייה להיות קרובה או לגעת בחומרים דליקים. 

 יש ליידע אחרים בסביבה שהיחידה חמה ואין לגעת בה. 
 שאינו בשימוש או כשאינו תחת השגחהיש לכבות את המכשיר כ. 

  חושיות , בעלי יכולות פיזיות) כולל ילדים(מכשיר זה אינו מתאים לשימוש של אנשים
אלא אם הם עובדים תחת פיקוח או הנחיה של , או ללא ניסיון וידע, ומנטאליות מוגבלות

 .אדם האחראי לבטיחותם
 ריש להשגיח על ילדים כדי לוודא שלא ישחקו עם המכשי. 

 סוכן השירות או אדם מוסמך אחר , יש להחליפו אצל היצרן, אם נגרם נזק לכבל החשמל
 .כדי למנוע חבלות או נזק ליחידה

 היחידה נועדה לשימוש על דלפק או שולחן עבודה מיוחד בלבד. 

  כדי למנוע תאונות או נזקים למכשירHAKKO FX-888D ,יש לציית להוראות הבאות: 
 אין להשתמש ב - HAKKO FX-888Dלצרכים שאינם הלחמה . 
 הדבר עלול לגרום . אין להכות את המלחם בחפצים קשיחים כדי להסיר סגסוגת עודפת

 .נזק למלחם
  אין לערוך שינויים במלחםHAKKO FX-888D. 
  השתמש אך ורק בחלפים מקוריים שלHAKKO. 

  אין לאפשר למלחםHAKKO FX-888Dבותאו להשתמש בו בידיים רטו,  להירטב. 
 ידי משיכת הכבל-ידי החזקת התקע ולא על- יש לשלוף את התקע וכבל החשמל על. 

 תוצרי ההלחמה מפיצים עשן. עבוד מסביבה מאווררת היטב. 
  בעת שימוש במלחםHAKKO FX-888D אל תעשה שום דבר שעלול לגרום חבלה 

 .גופנית או נזק לרכוש

 התקנה ראשונית .4
 התקנה של כן המלחם  .א



  .השרה את הספוג במים, לפני השימוש ביחידה.  יתנפח כשיירטב במיםהוא. הספוג דחוס

 .הכנס את חלקי הספוג הקטנים לחללים שבבסיס כן המלחם .1
הספוג הקטן יספוג מיום כדי לשמור . הוסף כמות מתאימה של מים לבסיס כן המלחם .2

 .על מצב רטוב בכל עת
 .השרה את הספוג הגדול והנח אותו על בסיס כן המלחם .3

  :תזהירו

  .וודא שהספוג נרטב במיום לפני השימוש כדי למנוע נזק לפיית ההלחמה

  כשמשתמשים בכבל ניקוי*

. 6"בפרק " שימוש בכבל ניקוי. 2"ראה ). ראה תמונה מימין(שים אותו במגש התחתון 
  ".תחזוקה

 חיבור המלחם לתחנה  .ב

כדי למנוע ) או ניתוקו ממנה(וודא שכיביתי את המכשיר לפני חיבור מכלול כבל החשמל לכניסה 
  .נזק למעגל החשמלי

אין להשתמש במלחם השונה מאלה המופיעים ברשימה . חבר את מכלול הכבל לכניסה .1
או לגרום /חיבור מלחם אחר עלול להניב ביצועים גרועים ו.  של הוראות אלה1שבפרק 

 .ידהנזקים ליח
 .שים את המלחם על הכן .2
היחידה מוגנת מפני פריקה אלקטרוסטאטית ויש . חבר את כבל החשמל למקור מתח .3

 .לחברה לארקה

 הפעלה .5
 הפעלה ובקרה 

  מתג הפעלה ולחצן בקרה

  . כולל שני לחצני בקרהFX-888Dהפנל הקדמי של מלחם 

UP –רה קבועה מראשבמצב של טמפרטו.  השתמש בלחצן זה כדי לבחור ולשנות כוונונים ,
לחיצה . לחיצה על לחצן זה תשנה את הטמפרטורה שנקבעה מראש בזמן שהיחידה פועלת

  .והחזקה של הלחצן תפעיל את מצב הכוונון

ENTER –לחיצה על לחצן זה תציג את .  השתמש בלחצן זה כדי לבחור כוונונים ולאשר אותם
תפעיל את מצב כוונון לחיצה והחזקה של לחצן זה . הטמפרטורה הנוכחית שנקבעה

  .הטמפרטורה

 )ONמתג הפעלה על (הפעלה   .א

ולאחר מכן תוצג ,  למשך שתי שניות888התצוגה תציג את הכיתוב , לאחר הפעלת המכשיר
  . של גוף החימום תתחיל להבהבLED -נורית ה, כשהתוגה מתייצבת. הטמפרטורה הנוכחית

  :זהירות

 את המכשיר כשהמלחם אינו בשימוש לפרק כבה. הנח את המלחם בכן המלחם כשאינו בשימוש
  .זמן ממושך

 לאחר השימוש  .ב

  .נקה תמיד את פיית המלחם וצפה אותה בסגסוגת טרייה לאחר השימוש

  שינוי הכוונונים

  :זהירות

המערכת תצא ותחזור , אם לא תלחץ על שום לחצן במשך דקה בזמן שינוי הכוונונים של היחידה
  .ותציג את הטמפרטורה הנוכחית, ממצב ההפעלה ותחזור אליו

  שינוי הטמפרטורה שנקבעה



טווח כוונון . מצב רגיל או מצב כוונון מראש: קיימות שתי דרכים לשינוי הטמפרטורה
 350הטמפרטורה נקבעת על , כברירת מחדל.  מעלות צלסיוס480 - ל200הטמפרטורה נע בין 

  .מעלות צלסיוס

  מצב רגיל

  ' מעלות צ400 -  ל350 -שינוי מ: לדוגמה

  לחץ פעםUP   לחץ פעם אחת על לחצן  למשל דקה לפחות ENTERהחזק לחוץ את לחצן 
 לחץ ENTER  לחץ פעם אחת על  חמש פעמים UP לחץ על לחצן ENTER אחת על 

  .  הטמפרטורה הרצויה נשמרת בזיכרון המערכתENTER פעם אחת על 

  מצב כוונון מראש

 טמפרטורות מכווננות 5 יש מצב כוונון מראש המאפשר ליחידה לאחסן עד FX-888Dלמלחם 
  .מראש שתוכל להחליף ביניהם במקום להשתמש במצב הרגיל המתואר לעיל

  טמפרטורות מכוונות מראש

P1 :250מעלות צ '  

P2 :300מעלות צ '  

P3: 350מעלות צ '  

P4 :400מעלות צ '  

P5 :450מעלות צ ' 

  .5הכמות הראשונית של כוונונים פעילים נקבעה במפעל על 

  . נקבע במפעל ככוונון ברירת המחדלP3מצב 

  ).'צ'  מע350 (3' למס) 'צ'  מע250 (1' שינוי טמפרטורה מכווננת ממס: דוגמה

 UP לחץ על –מסך בחירת כוונון מראש  * --יוצגו לסירוגין ... ו  ... --  UPלחץ פעם אחת על 
  .ENTER לחץ פעם אחת על –יוצגו לסירוגין ... ו  ... --  -- פעמיים 

  .בקרת גוף החימום תתחיל לפעול עם הטמפרטורה החדשה שכווננה

  .הליך שינוי הטמפרטורות המכווננות זהה להליך שינוי הטמפרטורה במצב רגיל

  ).שינוי כוונונים: ייחס לסעיף הת(הקלד את הפרמטר לשינוי המצב 

 התאמת טמפרטורה 

השתמש . יתכן שיש להתאים את הטמפרטורה, גוף החימום או הפייה, כשמחליפים את המלחם
  .במצב התאמה כדי לבצע כוונון טמפרטורה

  :זהירות

 הקלד את הערך הנצפה במצב התאמה לאחר התייצבות טמפרטורת הפייה. 
  150°-/+ההתאמה המרבית האפשרית היא שלCאם .  ביחס לטמפרטורה המכווננת

 מעלות צלסיוס 150בצע התאמה ראשונה בערך מרבי של , נדרשת האמה גדולה יותר
 .וחזור על תהליך ההתאמה

  .'צ'  מע400והטמפרטורה המכווננת היא ' צ'  מע380אם הטמפרטורה שנמדדה היא : דוגמה

ספרת המאות בתצוגה תתחיל .  למשך שתי שניות לפחותUPלחץ והחזק את לחצן  .1
 .הדבר מאפשר לך להקליד ערך. להבהב במעבר למצב התאמה

הפרוצדורה לשינוי הערך במצב התאמה זהה לזו של כוונון . 380 - ל400 -שינוי מ .2
 . הפעלה– 5התייחס לפרק . הטמפרטורה במצב רגיל

  :הערה



 אם הטמפרטורה כווננה להיות מוצגת 6 - ל0ן ספרת המאות תקבל ערכים בי, במצב התאמה
 אם הטמפרטורה כווננה להיות מוצגת במעלות 9 - ל0או ערכים בין , )C°(במעלות צלסיוס 

 ).F°(פרנהייט 

טמפרטורת הפייה תותאם .  כדי לצאת מן הכוונון לאחר שינוי הערכיםENTERלחץ על  .3
 .בהתאם

  ]עמודה מימין[

 פרטורה למצב התאמהאיך להבחין בין מצב כוונון טמ: 

  .במצב כוונון טמפרטורה התצוגה שונה ממצב התאמה

  במצב התאמה        'במצב כוונון טמפ

400.          4.0.0.  

  נוריות הזיהוי דלוקות במצב התאמה            

  :זהירות

  .וודא את מצב נוריות הזיהוי כדי שלא תקליד ערך במצב הלא נכון

  סיסמה(הגבלת שינויים( 

ברירת (קיימות שלוש אפשרויות לקביעת סיסמה . ניתן להגביל שינויי כוונון מסוימים ביחידה
  )”Open :0“: המחדל של המפעל היא

  O: Open 1 : Partial  2 : Restricted  

עבור למצב כוונון 
  פרמטר

  X  X  עיגול

עבור למצב כוונון 
  טמפרטורה

  X  משולש  עיגול

עבור למצב בחירת 
  כוונון

  X  משולש  עיגול

  X  משולש  עיגול  עבור למצב התאמה

  .באפשרותך לבצע שינויים ללא הקלדת סיסמה: עיגול

  .באפשרותך לבחור אם יש או אין צורך בסיסמה כדי לבצע שינויים: משולש

X :סיסמה נדרשת כדי לבצע שינויים.  

  .       בחר והקלד שלוש אותיות לסיסמה מבין שש האותיות שמימין

  אותיות הסיסמה

ידי סיסמה -הפרוצדורה לשינוי הטמפרטורה המכווננת כשהיחידה מוגבלת על: דוגמה
  )AbC: הסיסמה היא(

 לחץ – UP לחץ פעם אחת על לחצן – לחוץ לפחות למשך שתי שניות ENTERהחזק את לחצן 
 – ENTER לחץ  פעם אחת על לחצן – UP לחץ פעמיים על לחצן – ENTERפעם אחת על לחצן 

  .ENTER לחץ פעם אחת על לחצן –. UPלחץ שלוש פעמים על לחצן 

  זהירות

 התצוגה תציג שלושה מקפים כדי שתוכל להקליד אותה , אם הסיסמה שהקלדת שגויה
 .שוב

 התצוגה תחזור למסך הקודם, אם הקלדת סיסמה שגויה פעמיים ברצף. 



שנה את הכוונון עבור כל . היחידה תחזור עבור כל מצב למסך שינוי כוונון לאחר הקלדת הסיסמה
פרק [התייחס לפרוצדורה לכוונון טמפרטורה במצב רגיל , הדוגמה דלעיל. (מצב לפי הפרוצדורה

  ]). הפעלה– 5

 תחזוקה .6
באיכות , הלחמה יעילה תלויה בטמפרטורה. תחזוקה תקופתית נאותה מאריכה את חיי המוצר

  .ובכמות הסגסוגת וחומר הריתוך

  .ישם את פרוצדורת התחזוקה הבאה בהתאם לתנאי השימוש

  :אזהרה

, למעט במקרה המיוחד שצוין. עבוד בזהירות, הואיל והמלחם עשוי להגיע לטמפרטורות גבוהות
  .ונתק את התקע מן השקע לפני כל פעולת תחזוקה) OFF( מתג ההפעלה כבה תמיד את

 תחזוקת הפייה 
 .'צ'  מע250קבע את הטמפרטורה על  .1
 .נקה את הפייה עם ספוג הניקוי ובדוק את מצבה, כשהטמפרטורה מתייצבת .2
יישם סגסוגת טרייה , אם החלק המצופה סגסוגת של הפיה מכוסה בתחמוצת שחורה .3

וצפה , חזור על הפעולה עד שתחמוצת תוסר. ונקה שוב את הפייה, המכילה חומר ריתוך
 .את הפייה בסגסוגת טרייה

 .החלף אותה בפייה חדשה, אם הפייה מעוותת או שחוקה מאוד .4

  :זהירות

  .אל תשחיז את הפייה בניסיון להסיר את התחמוצת השחורה

  :ניקוי הפייה בעזרת כן המלחם

 בעזרת ספוג ניקוי .1

החל מהסרה , יש לו שימושים רבים. י הכלול במוצר כדי לנקות את הפייההשתמש בספוג הניקו
 .רגילה של סגסוגת עודפת ועד הסרה מלאה של החומר הנוצר בתהליך החמצון

 בעזרת כבל ניקוי .2

  .חומר שאינו מוסר בקלות עם ספוג הניקוי עשוי להיות מוסר בעזרת כבל הניקוי

 שינוי כוונון הפרמטרים 

  . יש ארבעה פרמטריםHAKKO FX-888Dלמלחם 

. הפרמטר הרצוי' בצע כוונון כדי לבחור את מס. UPהפעל את המלחם תוך כדי לחיצה על לחצן 
  . כדי לבצעENTERולחץ על לחצן ,  כדי לשנות את הערכיםUPלחץ על לחצן 

ים מידע מפורט אודות הפרמטרים ועל אופן שינויים מופיע בהוראות השימוש שבפורטל המסמכ
  .הורד אותם מן הרשת והשתמש בהם. HAKKOשל 

com.hakko.doc://https  

 תיקון תקלות .7

  :אזהרה

  לפני שתערוך בדיקה בתוך מכשירFX-888Dוודא שניתקת את ,  או תחליף חלקים
 .המכשיר ממקור המתח

 השירות שלו או אדם מוסמך סוכן , חובה להחליפו אצל היצרן, אם כבל החשמל ניזוק
 .כדי למנוע פגיעות גוף או נזק ליחידה

  

  



  שום דבר אינו קורה כשלוחצים על מתג
  )ON(ההפעלה 

  ?או התקע מנותקים/האם כבל החשמל ו: בדוק

  .חבר אותו: פעולה  

  ?האם הנתיך נשרף: בדוק  

, קבע מדוע הנתיך נשרף ובטל את הגורם לכך: פעולה  
  .והחלף אז את הנתיך

 ?האם יש קצר בתוך המלחם  .א

 ?האם חוט הארקה נוגע בגוף החימום  .ב

 ?האם חוט גוף החימום מלופף ומקוצר  .ג

נסה להחליף את הנתיך גם אם לא ניתן לזהות את 
  .החזר את המוצר לתיקון, אם הוא עדיין נשרף. הגורם

  נורית גוף החימום מוארת אף הפייה אינה
  .מתחממת

האם גוף ? האם מכלול הכבל שבור: בדוק
  ?חיישן שבור/החימום

גוף "ו" מכלול כבל שבור"עיין בסעיף : פעולה  
  ".חיישן שבור/חימום

  )בזמן של טמפרטורת חדר( אוהם 2.5-3.5  )גוף חימום (5 - ל4בין פין   .א

   אוהם43-58  )חיישן (2 - ל1בין פין   .ב

   אוהם או פחות2   לפייה3בין פין   .ג

  

  השגיאה –גוף חימום H-Eהאם גוף החימום שבור: בדוק   מוצגת?  

  .החלף את הפייה, אם גוף החימום שבור: פעולה  

 האם מכלול הכבל שבור: בדוק  הפייה מתחממת לסירוגין?  

  ".מכלול כבל שבור"עיין בסעיף : פעולה  

 האם טמפרטורת הפייה גבוהה מדי: בדוק  .הסגסוגת אינה רטובה בפייה?  

  .קבע טמפרטורה מתאימה: פעולה  

  ?האם הפייה מצופה התחמוצת שחורה: בדוק  

  ")תחזוקת הפייה"-עיין ב(הסר תחמוצת שחורה : פעולה  

 האם הפייה מצופה התחמוצת שחורה: בדוק  .טמפרטורת הפייה נמוכה מדי?  

  ")תחזוקת הפייה"-עיין ב(הסר תחמוצת שחורה : פעולה  

  ?האם טמפרטורת המלחם מכוילת כיאות: בדוק  

  .כייל מחדש: פעולה  

 האם הפייה נפוחה בגלל היותה פגומה? האם הפייה תפוסה: בדוק  .לא ניתן למשוך את הפייה?  

  .החלף את הפייה ואת גוף החימום: פעולה  

 האם טמפרטורת המלחם מכוילת כיאות: בדוק  .הפייה אינה שומרת על הטמפרטורה הרצויה?  

  .כייל מחדש: פעולה  

 מצופה בבדיל על שטח ההלחמה בלבד. 

  

  


