
  
952HAKKO   

 הספק גבוה, עמדת הלחמה מבוקרת טמפרטורה
  

  חוברת הוראות
  רשימת תכולה .1
  עמדת הלחמהFX-952     1  
  מלחםFM-2025       1  
 1      כרטיס בקרה  
 1        כבל מתח  
 1      רפידה עמדה בחום  
 1      .בסיס למלחם  
 1      חוברת הוראות  
  מפרט .2
 עמדת הלחמהHAKKO FX-952      
  130 –צריכת הספקW   
 200-450 –טורות טווח טמפרC (400-840F)   
   5-/+ -יציבות טמפרטורהC (+/-9F)   

 עמדה  
  24מתח יציאהV   
  אורך206,  גובה106,  רוחב113מידות   

 מלחםFM-2025      
  70 –צריכת הספקW (24V)   
  2> -התנגדות ראש לאדמהMOHM   
  2>  -פוטנציאל ראש לאדמהmV   
  1.2  -אורך הפתילm (4ft)   
  188  -אורך ללא פתילmm (7.4in) 2.4 עם ראשD.   
  30 –משקל ללא פתילg (0.07lb)  2.4עם ראשD.   

  : שם לב
   .HAKKO 191הטמפרטורות נבדקו בעזרת מד טמפרטורה מדגם 

   .ELECTRO STATIC DISGHARGEמוצר מוגן מפני 
  .מפרט ותכן יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

  התראות והערות, אזהרות .3
  .ערות מופיעות במקומות שונים במסמך במטרה להדגיש נקודות מסוימותהתראות וה, אזהרות
  .אי ציות לאזהרות יכול להוביל לפגיעה קשה ואפילו מוות: אזהרה

  .אי ציות לאזהרות יכול להוביל לפגיעה במפעיל או לציוד המעורב: התראה
למניעת פגיעה ). וסמעלות צלסי( 200-450Cׁ טמפרטורת הראש הנה בין ONכאשר העמדה במצב : אזהרה

  :יש לשים לב להערות הבאות, או נזק לגוף או ציוד
 אין לגעת בראש המלחם או בחלקים המתכתיים הקרובים לראש המלחם.  
 אל תקרב את ראש המלחם לחומר מתלקח.  
 הודע לאחרים כי הציוד חם ואסור לגעת.  
 כבה את הציוד כאשר לא בשימוש או ללא השגחה.  
 יפים חלקים או בהחסנה של הכבה את הציוד כאשר מחל- HAKKO-951   

  :שם לב לפרטים הבאים , HAKKO-FX951 -למניעת תאונות או נזק ל
 אין להשתמש ב- HAKKO-FX952מלבד להלחמה   
 אין לאפשר ל- HAKKO-952להירטב או להשתמש בידים רטובות .  
 אין לבצע שנויים ב- FX-952.   
  יש להשתמש בחלפים מקוריים שלHAKKO .   
  אל תנסה להכניסו בכוח לציוד, באם ניזוק הכרטיס. לקפל או לגרום נזק לכרטיס הבקרהאן.  
 אין להכות בראש המלחם בחפצים קשים להסרת עודף בדיל.  
 ציוד הלחמה פולט עשן. ודא כי אזור העבודה מאוורר.  
 בזמן השימוש ב- HAKKO-952 ,אין לבצע שום פעולה היכולה לגרום לנזקים לגוף או ציוד.  



 הכנה ראשונית .4
A  -בסיס המלחם    

 לפני השמש . תתפח בעת הרטבה במים. הספוגית דחוסה
  . יש להרטיב במים ולסחוט

  שחרר את בורגי הכוונון לשם שנוי זווית כניסת המלחם 
  
B  -פתיל ידית ההלחמה   .  

  השחל את פתיל ידית ההלחמה דרך     
  .הרפידה חסינת האש

  
C –עמדת הלחמה  

   לפני OFFשם לב כי המכשיר במצב : זהרה           א
  אי מילוי . חיבור או ניתוק פתיל ידית ההלחמה

 .ההוראה יכול לגרום נזק לכרטיס האלקטרוני
  

 .הכנס את מחבר כבל המתח לחלקו האחורי של המכשיר. 1
              הכנס את מחבר ידית ההלחמה לתוך השקע 

 .             בחזית המכשיר
  המלחם לבסיסהכנס את. 2 
  .חבר את כבל המתח לשקע מוארק. 3 

   מוגן מפני מטען סטטי  FX-952 -ה: אזהרה  
  .               ולכן דרוש שקע רשת מוארק לפעולה תקינה

  
    

  
  
  

  הפעלה .5
  

        בקרות ותצוגות
       בקרות

   2 או 1  תצוגה של מלחם 
   1נורית חימום מלחם 
   2נורית חימום מלחם 

   
 
     
  
  
  
  
  
  
  
  

    : מכיל את הבקרות הבאותFX952 -  הפנל הקדמי של ה
 .ארבעה לחצני בקרה

   מאפשר אופן הכנסת נתונים-# 
) מציין סיום מצב הכנסת נתונים( מציין סיום הכנסת הנתון -* 

  .המידע המוצג כבר שמור, כאשר נלחץ לפחות משניה
   .1 ממתג התצוגה למלחם מספר 1

UP –יוצגו לחילופין עם 1ום של מלחם  תצוגת הטמפרטורה והח 
  .לחיצה מעל לשניה אחת

  .    מגדיל את הערך המוצג בחלון
   .2 ממתג התצוגה למלחם משפר 2

DOWN - יוצגו לחילופין עם 2 תצוגת הטמפרטורה והחום של מלחם 
  .לחיצה מעל לשניה אחת

  .מקטין את הערך המוצג בחלון  
  
  
  
  

 הפעלה  
  .הפעל את המכשיר .1
נורית . ישמע הזמזם, ורה הרצויה הושגהכאשר הטמפרט .2

  .החימום בצד ימין למטה של התצוגה תהבהב
  

  .ראה את הדוגמה הבאה,             כאשר יש צורך במלחם אחד בלבד

  
  

 :אזהרה
  .שימוש בספוג ללא מים יכול לגרום נזק לראש ההלחמה

  
       

  
  
  
  

הכנס את מחבר ידית ההלחמה לתוך השקע בבסיס עד לחיבורו 
  .התקין
  .וך כדי לחיצת זיז הנעילה על המחבר עצמומשוך ת, לניתוק

  
  
  
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 תצוגות
  :תוכן התצוגה תלוי באופן העבודה.  צג בן שלוש ספרות FX-952 -ל

 עבודה רגילה.  
  .טמפרטורת המלחם

 הכנסת נתונים  
  " תהליך הכנסת נתונים"ראה פרק . הנתונים המוכנסים

 סוג תצוגת הטמפרטורה  
C) צלסיוס (F) פרנהייט(  

  הודעות שגיאה" ראה פרק : קוד שגיאה" 
  
  
  

נורת החימום תהבהב כאשר המכשיר הגיע לטמפרטורה , בנוסף
  . הרצויה ומציין מוכנות לעבודה

 :בנוסף זמזם מציין את המצבים הבאים
 זמזום אחד. המכשיר הגיע לטמפרטורת העבודה.  
 הזמזם יפעל עד לחזרה , כאשר סף הטמפרטורה הנמוך נחצה

  . הנכונהלטמפרטורה
 הזמזם יפעל קבוע, בתקלה לסנסור או גוף החימום.  
  שינה"הזמזם יזמזם פעם אחת כאשר מצב "SLEEP הופעל 

  .וטמפרטורת המלחם מתחילה לרדת

  כאשר ראש המלחם מורכב לא נכון או מוכנס ראש לא מתאים
  .. התצוגה תהבהב והזמזם יפעל קבועFX-2025 -הוכנס ל

  והכוח לגוף החימום הופסק,הופעל" כבוי אוטומטי"מצב  ,
  .הזמזם יזמזם שלוש פעמים

  
  
  
  

בדוק את קביעת ,  במפעל350C - מכויל לFX-952 -ה: אזהרה
הטמפרטורה המכוילת תוצג למשך שתי * . י לחיצת "הטמפרטורה ע

  .שניות
  .הצב את המלחם בכן המלחם כאשר לא בשימוש: אזהרה

  
  
  



  
  
  
  

  . לא נחוץ2מלחם מספר :           דוגמה
  
  
  
  
  
  
  

 שינו קביעת הטמפרטורה.  
  :             השינויים האפשריים לטמפרטורה הם

            C -  350C 400 - לC.   
             F – 400F750 -  לF.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
   .2שנה את התצוגה למלחם מספר  .1
  . עד להעלמות המידע בתוגה2 על לחצן לחץ .2

  . לא יעבוד2החימום למלחם : אזהרה
   .1 להצגת מלחם 1לחץ על לחצן  .3

  .       השינוי נשמר בזיכרון גם לאחר כבוי העמדה
  
  
  



  
  

   .1 עבור מלחם 400C - ל350C:      דוגמא
  
   .1ודא כי בתצוגה מוצג מלחם  .1

   .1 להצגת 1לחץ על  , 2       באם מוצג 
  .הכנס את כרטיס הבקרה לחריץ בחזית המכשיר .2

 מציינת כי המכשיר במצב אופן , ספרת המאות תהבהב
  .קביעת טמפרטורה ונתן להכניס נתונים חדשים

  
  הכנסת ספרת המאות .3

, כאשר הערך הרצוי הוכנס.  לבחירת הערך DOWN או UPלחץ על 
  .ספרת העשרות תהבהב* . לחץ על 

  הכנסת ספרת העשרות .4
, כאשר הערך הרצוי הוכנס.  לבחירת הערךDOWN או UPלחץ על 
  .ספרת האחדות תהבהב* . לחץ על 

  הכנסת ספרת האחדות .5
, כאשר הערך הרצוי הוכנס. לבחירת הערךDOWN או UPלחץ על 
הטמפרטורה הרצויה נמצאת בזיכרון המכשיר . לקליטה* לחץ על 

  .וגוף החימום יחל לפעול
  
  
  
  
  
  
  

זהו תהליך הכנסת , בקרה מוכנסכאשר המכשיר פועל וכרטיס ה
  :הנתונים

  
  
  
  

 החלפת ראש המלחם  
  .הסרה והרכבה של ראש המלחם

החזק את שרוול המלחם ונתק את :    הסרה של ראש המלחם
באם ראש . ( הסר את ראש המלחם משרוול המלחם. המחבר

  .אחוז בעזרת הרפידה חסינת החום, ההלחמה חם
לחם והכניסו לתוך החזק בראש המ:   הרכבה של ראש המלחם

דחף ראש המלחם עד ששרוול המלחם נוגע בחריץ . שרוול המלחם
  . סביב ראש המלחם

  .   הרכב את המחבר למקומו
באם לא הוכנס . (    הכנס את ראש המלחם בחוזקה אל תוך המחבר

  ) תופיעS-Eשגיאת , כראוי
     
  

 הכנסת נתון ההיסט של ראש המחם ל- FX-952   
   : 1דוגמא 

 והטמפרטורה הקבועה הנה 410Cמפרטורה הנמדדת היא האם הט
400C 10– ההבדל הנוC).  10דרושה הפחתה שלC .(  לכן הכנס את
  . להפחתה מערך ההיסט הקיים10הערך 

  . נבחר בתצוגה1ודא כי מלחם . 1
   2  להחלפה למלחם 1לחץ על לחצן ,    באם לא

  .הכנס את כרטיס הבקרה לתוך החריץ במכשיר. 2

  הטמפרטורה . יכנס למצב קביעת טמפרטורההמכשיר
    .(750F) . 400תציג 

  .# לחץ על לחצן . 3

 המכשיר יכנס למצב קביעת היסט.  
 – או 0 לבחירת DOWN או UPלחץ על , ספרת המאות תהבהב 

  * .ולאחר לחץ )  מינוס(
  .ספרת העשרות תהבהב ותציין כי ההיסט ניתן לשנוי

  :ערכי ההיסט האפשריים
C - -50 - +50   
F - -90 - +90   
  

  
  
  
  .הכנס את כרטיס הבקרה,  מוצג  350 1
  

  DOWN או UPלחץ על 
  
  
  
  
  

  .פעם אחת* לחץ על 
  
  

  DOWN או UPלחץ על 
  

  .פעם אחת *  לחץ על
  

  .פעם אחת*  לחץ על 
  
  . מוצג400 1
  

אזי המידע , באם המתח למכשיר מנותק בזמן בצוע תהליך זה: שם לב
  .1יש להכניס המידע מחדש החל מצעד . ילך לאיבוד

  : שם לב
ניתן לשנות את קביעת הטמפרטורה גם כאשר תצוגת הטמפרטורה 

  . מחובר כראויFM2025 -באם ה, והחום כבויות
  
הטמפרטורה . למשך שניה אחת לפחות* ץ והחזק לחצן לח .1

מצב זה מציין כניסה . וספרת המאות מהבהבת, הקבועה מוצגת
  .  למעלה2-4פ סעיפים "המשך ע. לאופן קביעת הטמפרטורה

הטמפרטורה הקבועה , נלחץ פחות משניה אחת* כאשר לחצן  .2
  .תוצג למשך כשתי שניות

  
  

  .החזק בחלק זה להסרת המחבר
  

  .את השרוול בחזיתו להסרת ראש המלחםהחזק 
  

  .החזק בחלק זה להרכבת ראש המלחם לתוך השרוול
  

  .החזק בחלק זה להכנסת המחבר
  

השתמש ברפידה חסינת . ראש המלחם יכול להיות חם מאוד: אזהרה
  .החום להחזקת החלק החם של ראש המלחם אבל לא למשך זמן רב

  
  
  

  הכנס את כרטיס הבקרה
  

  .# לחץ על לחצן 
  

   .DOWN או UPלחץ 
  
  .פעם אחת* חץ את לחצן -
   

   .DOWN או UP לחץ 
  

  .פעם אחת* לחץ את לחצן 
  

  .פעם אחת* לחץ את לחצן 
  

  : שם לב
ניתן לשנות את קביעת הטמפרטורה גם כאשר תצוגת הטמפרטורה 

  . מחובר כראויFM2025 -באם ה, והחום כבויות
  
  
  



  
  
  
  

ספרת המאות תהבהב , באם הערך שהוכנס מחוץ לתחום המותר
  .ויש לחזור על התהליך מראשיתו

מדוד את טמפרטורת ראש המלחם בעזרת מד טמפרטורה  .4
  .לאחר התייצבות הטמפרטורה

  
י "טמפרטורת המלחם נקבעת ע, בזמן הכנסת נתון ההיסט: אזהרה

  .ההיסט הקיים במכשיר
  

להלן תהליך , וכרטיס הבקרה מוכנס,  המכשיר מופעלכאשר
  :הכנסת ההיסט

  
  
  
  
  
  
6 .  
  : מגיע עם ערכים קבועים מראשFX-952 -ה

                 2               מלחם 1                                               מלחם 
   Cכיול טמפרטורה                                         

  ון באנרגיה                         מופסק              מופסקחסכ
   150Cאזהרת טמפרטורה נמוכה                      

  איפוס מערכת המשגוח
   40או קביעת בקרת מפעיל                            

   350C                  350Cטמפרטורה קבועה                  
  

 הכנסת נתונים  
   .F או  Cת תצוג .1
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  מצב חיסכון באנרגיה .2

ישנם שני סוגי  . FX-952 -מצב חיסכון באנרגיה הנה אופציה ב
 ולחץ על 0בחר , להפסקת מצב חיסכון באנרגיה. חיסכון באנרגיה

  * .לחצן 
  :מצבי חיסון באנרגיה

                  מופסק 0
   דקות15                    נכנס למצב שינה לאחר 15
  . דקות30                    כבוי אוטומטי פועל לאחר 30
  

 שינה  
 SLPיצג ,  דקות15 כאשר מצב זה מופעל והמלחם לא בשימוש מעל 

 אוטומטית והזמזם ישמע פעם 200C/400F -והטמפרטורה תרד ל
להתחלת עבודת הלחמה . אז המכשיר ימצא במצב שינה. אחת

עבור מלחם #  * 2או  ,1 עבור מלחם#  * 1לחץ , בטמפרטורה הקודמת
2.  

 כבוי אוטומטי  
המתח יופסק ,  דקות30כאשר מופעל והמלחם לא בשימוש מעל 

  .לגוף החימום והזמזם ישמע שלוש פעמים
  - - - בתצוגה יופיע 100C/200F –כאשר הטמפרטורה תרד ל 

יש לכבות , להתחלת פעולת הלחמה). במקרה שתיבחר התצוגה(
יחזור אוטומטית באם לוחצים על המתח . ולהדליק את המכשיר

   .100C/200F -לחצן לפני שטמפרטורת המלחם הגיעה ל
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
הטמפרטורה . שניה אחת לפחותלמשך # לחץ וחזק את לחצן . 1

הבהוב זה מציין . הקבועה תוצג ולאחר ספרת המאות תחל להבהב
 3-5המשך בבצוע שלבים . שהמכשיר נכנס לאופן קביעת הטמפרטורה

  . למעלה
הטמפרטורה הקבועה תוצג , נלחץ למשך פחות משניה# כאשר לחצן . 2

  .למשך שתי שניות ואחר תחזור להציג את טמפרטורת הראש
  
  
  
  
  
   מספר קביעות FX-952 -ל
1 (C  או  Fמציין יחידות הטמפרטורה .  
  .מצב חיסכון באנרגיה) 2
  אתראת טמפרטורה מחוץ לתחום) 3
  מפעיל/ביטול קביעת מצב מערכת המשגוח) 4

פ "הכנס את הנתונים ע, עם הכנסת המערכת לאופן קביעת נתונים
רכת תעבור המע, לאחר קביעת המצבים הרצויים. הסדר המוצג למטה

  .למצב עבודה רגיל
  
  
  כבה את המכשיר .1
  .הכנס את כרטיס הבקרה לחריץ בחזית המכשיר .2
  .בעת ובעונה אחת והפעל את המכשיר# ו * לחץ והחזק את  .3
 בתצוגה או 1Cבעת ובעונה אחת עד לקבלת # ו * לחץ והחזק את  .4

1F1בכל מקרה שבו המכשיר מציג .  בהתאמהC 1 אוF המכשיר 
  .סת נתוניםנמצא באופן הכנ

  לחיצתUP או DOWN 1תגרום לתצוגה להתחלף ביןC1 - לF 
המערכת תעבור למצב * . לחץ על , כאשר מוצג המצב הרצוי. 

  .חיסכון באנרגיה בצורה אוטומטית
  
 1הסטטוס של מלחם  , 1 0יוצג , כאשר המערכת נכנסת למצב זה .1

.  
 או UPי לחיצת לחצנים "ע , 1 30 , 1 15 , 1 0 -התצוגה תתחלף ל .2

DOWN.   
הסטטוס של  , 2 0אז מוצג * . בחר את הערך הרצוי על ידך ולחץ  .3

   .2מלחם 
*  ולחץ DOWN או UPי לחיצת "בחר את הערך הרצוי על ידך ע .4

   .1כמו למלחם 
בפעם הבאה רק .  מופיעים רק בפעם הראשונה2 0 - ו1 0: שם לב

  .הערך שנקבע יוצג
  : הערה

   .300C/570F -נמוכה ממצב זה לא יפעל כאשר הטמפרטורה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  בטול אתראת טמפרטורה מחוץ לתחום .3
מנגנון מיוחד מתריע כאשר הטמפרטורה יוצאת מחוץ לתחום 

. והזמזם ישמע קבוע, תופיע הודעת שגיאה, במקרה כזה. הקבוע
  .יפסק הזמזום, כאשר הטמפרטורה תחזור לתחום

  
  תחום שנוי הטמפרטורה 

C – 30-150C    
F – 50-300F   
  

 ותחום שנוי 350C -כאשר הטמפרטורה קבועה ל: לדוגמא
 הזמזם יפעל כאשר הטמפרטורה תרד 100C -הטמפרטורה קבוע ל

   . 250C -ל
  
  מפעיל/ביטול קביעת מצב מערכת המשגוח .4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  הודעות שגיאה. 7

 שגיאת חישן  
                                    S – E  

  

 שגיאת טמפרטורה מחוץ לתחום  
                                   H – E   

         350C=(400C-50C): לדוגמא
400C –מבוקשת/ הטמפרטורה הקבועה.  

50C –מחום ירידת הטמפרטורה המותר .   
         650F=(750F-100F): לדוגמא

750F –מבוקשת/ הטמפרטורה הקבועה.  
100F – מחום ירידת הטמפרטורה המותר   

 קצר בגוף החימום  
                                   HSE   

  
  
  

 שגיאת ראש מלחם.  
                                  C - E  

  

  .כאשר המכשיר מוכנס למצב קביעת תחום הטמפרטורה ,
הכנס את הנתונים באותה צורה . ספרת המאות בתצוגה תהבהב

  .למעלה" שינו קביעת הטמפרטורה"המתוארת 
  

 המערכת תחזיר , באם מוכנס ערך אשר מחוץ לתחום המותר
 להכניס את הערך  במקרה זה יש. חזרה להכנסת ספרת המאות

  .הנכון

 המכשיר עובר אוטומטית למצב קביעת , כאשר הערך מוכנס
  . ההיסט

  
  
  
  
  

  :התהליך הנו כדלקמן, מפעיל/לשינוי קביעת מצב מערכת המשגוח

  כאשר נכנסים לאופן הכנסת הנתון41 או 40בתצוגה יופיע .  
  . לא ניתן להכניס ערכי היסט ללא כרטיס הבקרה– 40
  . ניתנים לקביעה ללא כרטיס הבקרה ערכי היסט– 41

   . 41 - ל40 - יעביר מDOWN או UPלחיצת 
  * .כאשר מוצג הערך הרצוי לחץ 

. המערכת תצא ממצב קביעת נתונים ופעולת בקרת החימום תחל
  .המכשיר מוכן לפעולה רגילה

 
 
 
 

 יופיע S – E, כאשר ישנה הסתברות שגיאה בחישן או גוף החימום
  .יר יופסקבתצוגה והכוח למכש

  .שגיאת חישן נגרמת גם כאשר ראש המלחם לא מותקן היטב: אזהרה
 H – E, באם טמפרטורת המלחם יוצאת מתחום הטמפרטורה המותר

הזמזם יפסיק ברגע שהטמפרטורה תחזור לתוך . מוצג והזמזם יפעל
  .התחום
 והתחום 400C/750F -נניח כי הטמפרטורה קבועה ל: לדוגמא

אם הטמפרטורה יורדת מתחת .  50C/100Fהטמפרטורה המותר 
התצוגה תחל להבהב ותציין , כאשר החימום מופעל, לערכים המצוינים

  .כי הטמפרטורה נמוכה
  
  
  

HSE – יהבהב והזמזם יפעל קבוע כאשר ראש המלחם מורכב לא נכון 
או מוכנס ראש לא מתאים או שהחיבור החשמלי של פתיל המלחם 

  .מלוכלך
  
  

C – Eהמלחם לא מחובר למכשיר או מלחם מסוג  יוצג באם פתיל 
  .שונה מחובר

 


