
  
203-HAKKO FM 

  מבוקרת טמפרטורה, עמדת הלחמה בהספק גבוה
  הוראות שימוש

  
עושה שימוש בראש מלחם , עמדת הלחמה מבוקרת טמפרטורה זו . FM-203תודה שרכשת את תחנת ההלחמה מודל 

 עושים אותו יעיל לשימושי FM-203 -מספר תהליכים הייחודיים ל. המכיל חישן טמפרטורה וגוף חימום, מוכלל
  . הלחמה רבים

  
 

   .FX-203 -יש לקרוא את הוראות ההפעלה לפני הפעלת ה
  שמור על מדריך זה זמין
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  כמות     רשימת תכולה .1

  תחנת הלחמהFX-203   1  
  מכלול מחבריםFM-2031            1  
 1    מכלול שרוול  
            1כרטיס בקרה עם שרשרת  
                       1רפידה חסינת חום   
                        1מגש לראש מלחם  
   1    בסיס למלחם  
 1    מנקה ראש מלחם  
 1    ספר הוראות  

  .              ראשי מלחם לא כלולים
  מפרט .2

  תחנת הלחמהFM-203  
  140W  צריכת הספק

  200-450C  תחום טמפרטורה
   10C-/+  )1ראה ציור ( דיוק טמפרטורה 

   5C+/-  יציבות טמפרטורה
 תחנת הלחמה  

  24V  מתח יציאה
   אורך178,  גובה117,  רוחב119  מידות
  ג"ק 4   משקל
 מלחם  

  (24V) וואט 70  צריכת הספק
  2MOHM>  התנגדות ראש מלחם לאדמה

  2mV>  פוטנציאל ראש לאדמה
 עם ראש מלחם (7.4IN)מ " מ188  ללא פתיל, אורך

2.4D   
   2.4D גרם עם ראש מלחם 30  ללא פתיל, משקל

   מטר1.2  אורך פתיל
 

  : 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

  .התראות והערות מופיעות במקומות שונים במסמך במטרה להדגיש נקודות מסוימות, אזהרות
  

 אי ציות לאזהרות יכול להוביל לפגיעה קשה ואפילו מוות.  
 אי ציות להתראות יכול להוביל לפגיעה במפעיל או לציוד המעורב.  

  .הערה משמשת להדגיש קטע חשוב בתהליך: הערה                      
  .דוגמה משמשת להראות תהליך מסוים או נקודה מסוימת:                     דוגמה

  ). מעלות צלסיוס  (200-450C בין   טמפרטורת הבדיל הנהONכאשר העמדה במצב : אזהרה
  :יש לשים לב להערות הבאות, למניעת פגיעה או נזק לגוף או ציוד

  :אזהרה
  

 יר גופים או ראש מלחם לא תואם לתוך אין להחד…….  
 אין לגעת בראש המלחם או בחלקי המתכת באזור הראש.  
 אל תקרב את ראש המלחם לחומר מתלקח.  
 הודע לאחרים כי הציוד חם ואסור לגעת.  
 כבה את המכשיר כאשר לא בשימוש.  
 כבה את הציוד כאשר מחברים את ה- FM2031 או באחסנת ה - FM-203.   

  :אזהרה
  :שם לב לפרטים הבאים , FM-203 -למניעת תאונות או נזק ל

  
 אין להשתמש ב- FM-203למטרות אחרות מייעודו .  
 אין לאפשר ל- FM-203להירטב ואין להשתמש בידיים רטובות .  
 אין לבצע שנויים ב- FM-203.    
  יש להשתמש בחלפים מקוריים שלHAKKO.   
 אין להכניסו בכוח לחריץ במכשיר, באם הכרטיס ניזוק. האין לקפל או לגרום נזק לכרטיס הבקר.  
 אין להכות בראש המלחם בחפצים קשים להסרת עודף בדיל.  
 ניתוק מתח ופתיל מלחם יעשו מהמחבר ולא מהחוט עצמו.  
 ציוד הלחמה פולט עשן. ודא כי אזור העבודה מאוורר.  

  
  שמות החלקים. 4

   FM-203תחנת הלחמה 
  שקע תהליך

  שקע
  מפסק הפעלה

  שקע כוח
  נתיך

  כרטיס בקרה
  בסיס למלחם

  רפידת ניקוי ראש המלחם
    FM-2031מלחם מודל 
  ראש מלחם

  מכלול שרוול
  מגש ראשי מלחם

  רפידה חסינת חום
  



    
  

  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .החיבור תקין, כאשר נשמע קליק בזמן חיבור המחבר
  

י משיכתו "נסה לשחרר ע. דחף את המחבר קדימה ככל האפשר
אזי החיבור , באם נותר מחובר. אחורנית ללא לחיצת פין השחרור

  .תקין
  
 
  
 
 
 
 
  
  

 תצוגות
  :תוכן התצוגה תלוי באופן העבודה.   צג בן שלוש ספרות FM-203 -ל

 עבודה רגילה.  
  ).ראש המלחם(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

 :זמזם מציין את המצבים הבאים, בנוסף
 זמזום אחד. המכשיר הגיע לטמפרטורת העבודה.  
 הזמזם ישמע , כאשר ראש המלחם מוכנס לשקע התהליך

  .קוד של סוג ראש המלחם נקרא-פעם אחת כאשר הבר
 הזמזם יפעל עד לחזרה , כאשר סף הטמפרטורה הנמוך נחצה

  .לטמפרטורה הנכונה

 ראש מלחם לא מתאים או מורכב לא נכון ל, כאשר גוף זר- 
FM-2031התצוגה תהבהב והזמזם יפעל קבוע ..  

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

 קוד של ראש -כאשר שקע התהליך לא מצליח לקרא את הבר
  . הזמזם ישמע שלוש פעמים, המלחם

 כאשר הראש כבר , כאשר ראש המלחם מוכנס לשקע התהליך
  . הזמזם יזמזם בצורה חריגהFM-2031 -מחובר ל

 הזמזם ישמע , כאשר ראש המלחם מוכנס נכון לידית המלחם
  .פעם אחת

  
  
  
  
  

  .סוג ראש המלחם מוצג
  .הפעל את המכשיר

  .הטמפרטורה הקבועה תוצג
  .קבע טמפרטורה

  .הכנס קוד ראש מלחם
  .הכנס ראש מלחם לשקע התהליך



  .בקרת טמפרטורה מופעלת
  
  
  

  : הערה
בדוק את קביעת הטמפרטורה ,  במפעל350C - מכויל לFM-203 -ה
  .הטמפרטורה המכוילת תוצג למשך שתי שניות* . י לחיצת "ע

  : הערה
באם הזמזם נשמע שלוש פעמים בזמן הכנסת ראש המלחם לשקע 

הכנס את ראש . קוד-אזי קיימת שגיאה בקריאת הבר, התהליך
  . המלחם מחדש

  
  

  : רהאזה
  .הצב את המלחם בכן המלחם כאשר לא בשימוש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. להכנסה לחריץ בחזית המכשיר,  מגיע עם כרטיס בקרהFM-203כל 
שנוי קביעת טמפרטורה או .(כרטיס זה משמש לקביעת נתוני התהליך

 יכול לשמש עם כל תחנת עבודה FM-203כל כרטיס של ) הכנסת מידע
FM-203.   

  
  
  



  

 שנוי קביעת הטמפרטורה  
    .400C - ל350C:      דוגמא

  
  .הכנס את כרטיס הבקרה לחריץ בחזית המכשיר .1

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

  
  הכנסת ספרת המאות .2

כאשר הערך .  תקפים2,3,4רק .  לבחירת הערך <או ^ לחץ על 
  .ספרת העשרות תהבהב* . לחץ על , הרצוי הוכנס

  הכנסת ספרת העשרות .3
כאשר הערך הרצוי .  תקף0-9כל ערך . לבחירת הערך< או ^ לחץ על 

  .ספרת האחדות תהבהב* . לחץ על , הוכנס
  הכנסת ספרת האחדות .4

* לחץ על , כאשר הערך הרצוי הוכנס. לבחירת הערך< או ^ לחץ על 
הטמפרטורה הרצויה נמצאת בזיכרון המכשיר וגוף . לקליטה

  .החימום יחל לפעול
  

  :הערה
המידע , כאשר המכשיר מכובה או הפסקת חשמל במשך תהליך זה

  .יש להתחיל התהליך מחדש. לא ישמר
  

זהו תהליך הכנסת , כאשר המכשיר פועל וכרטיס הבקרה מוכנס
  :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
הכנס את , לפני הכנסת ראש המלחם:   הרכבה של ראש המלחם

  . התהליך עד שהזמזם ישמע פעם אחתראש המלחם לשער
דחף ראש .  החזק בראש המלחם והכניסו לתוך שרוול המלחם

  . המלחם עד ששרוול המלחם נוגע בחריץ סביב ראש המלחם
  .   הרכב את ראש המלחם במחבר 

באם לא הוכנס . (    הכנס את ראש המלחם בחוזקה אל תוך המחבר
  ) תופיעS-Eשגיאת , כראוי

    
  
   .TIP IDקוד ראש מלחם . 7

 קביעת קוד ראש מלחם.  
  

  .מספר קטלוגי
  .מספר סידורי

  .קוד ראש מלחם
  .בר קוד

  
  
  

   .FM-203 -קוד שעל גבי ראש המלחם ב-איך לקרא את הבר
לשקע התהליך בחזת , מצד המחבר, הכנס את ראש המלחם .1

  .המכשיר
בתצוגה . הכנס את הראש עד אשר הזמזם ישמע פעם אחת .2

  .קוד ראש המלחם נשמר. הנורית תפסיק להבהב . E-5ע יופי
  
  
  
  
  
  

  
  

  :אזהרה
  .יש להכניס את כרטיס הבקרה לחריץ בכוון הנכון לפעולה תקינה

  
  .הכנס את כרטיס הבקרה,  מוצג  350

  
  <או ^ לחץ על 

  
  

  .פעם אחת* לחץ על 
  
  

  <או ^ לחץ על 
  

  .פעם אחת*  לחץ על 
  

  .פעם אחת*  לחץ על 
  

  . מוצג400
  
  
  
  
A .  למשך שניה אחת לפחות* לחץ והחזק לחצן .  
B . מצב זה . וספרת המאות מהבהבת, הטמפרטורה הקבועה מוצגת

  .מציין כניסה לאופן קביעת הטמפרטורה
C  . למעלה1-4פ סעיפים "המשך ע  .  
  

  :הערה
  .הטמפרטורה הקבועה תוצג, נלחץ פחות משניה אחת* כאשר לחצן 

  
  
  

  .החזק את השרוול בחזיתו להסרת ראש המלחם
  

  .החזק בחלק זה להרכבת ראש המלחם לתוך השרוול
  

  .החזק בחלק זה להכנסת המחבר
  

  : אזהרה
השתמש ברפידה חסינת החום . ראש המלחם יכול להיות חם מאוד

  .להחזקת החלק החם של ראש המלחם אבל לא למשך זמן רב
  
  
  
  

צורה , לראשי מלחם שונים תכונות תרמיות שונות התלויות במסה
ברור כי טמפרטורת מלחם לא תהיה זהה למלחם דק או . ושטח הפנים

 יכולת FM-203 -ל. םלמרות קביעת טמפרטורה זהה לשניה, עבה
לכל סוג ראש . להתמודד עם ראשי מלחם שונים בעזרת קוד הראש

יש להכניס קוד ראש , כאשר מחליפים ראש. מלחם יש קוד שונה
  .מתאים לפעולה תקינה

   :FM-203 -ישנן שתי דרכים להכנסת קוד ראש ל
  .ראה בהמשך לתהליך הכנסת קוד ראש

  . קוד ראש המלחםבמקרה ולא ניתן לקרא את' ראה נספח א
  

  :שם לב
הכנס את . אזי הקריאה שגויה, באם הזמזם ישמע שלוש פעמים

  .הראש מחדש
  :אזהרה

  .אין להכניס את ראש המלחם הפוך או ראשים לא תואמים
  :אזהרה

לא ניתן לקרא את קוד , כאשר ראש המלחם מוכנס לידית המלחם
צורה הזמזם ישמע ב, באם ראש המלחם מוכנס לשקע התהליך. הראש

-הסר את ראש המלחם מידית המלחם לשם קריאת הבר. לא רגילה
  .קוד

  



  
  
  
  קביעת נתונים. 8
  
  
  
  
  
  
  
   .F או  Cתצוגת ) 1(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  כבוי אוטומטי) 2(

כאשר מופעל והמלחם לא בשימוש מעל . זוהי קביעה אופציונאלית
  .המתח יופסק לגוף החימום והזמזם ישמע שלוש פעמים,  דקות30

  - - - בתצוגה יופיע 100C/200F –כאשר הטמפרטורה תרד ל 
יש לכבות , להתחלת פעולת הלחמה). במקרה שתיבחר התצוגה(

המתח יחזור אוטומטית באם לוחצים על . ולהדליק את המכשיר
   .100C/200F -לחצן לפני שטמפרטורת המלחם הגיעה ל

לעקיפת תהליך זה ומעבר לקביעת אתראת תחום טמפרטורה 
  .פעם אחת* לחץ על , נמוכה

  
  בטול אתראת טמפרטורה מחוץ לתחום) 3(

מנגנון מיוחד מתריע כאשר הטמפרטורה יוצאת מחוץ לתחום 
והזמזם ישמע  , H-Eתופיע הודעת שגיאה , במקרה כזה. הקבוע

  .יפסק הזמזום, ר לתחוםכאשר הטמפרטורה תחזו. קבוע
  : כמתואר למטהFM-203 -הערך שמור ב

  :לדוגמא
 ותחום שנוי הטמפרטורה 350C -כאשר הטמפרטורה קבועה ל

   . 300C -  הזמזם יפעל כאשר הטמפרטורה תרד ל50C -קבוע ל
  :שם לב

באם מוכנסים  . C – 30-150C , F – 60-300Fספי הגבולות הנם 
ל אזי המערכת תחזור לתחילת התהליך "הנ, ערכים מחוץ לתחומים
  .יש להתחיל התהליך מחדש. וספרת המאות תהבהב

  .שלוש פעמים* לחץ על , לדילוג על תהליך זה
  :י אתראות הטמפרטורות המותרים הנםתחומ

C – 30-150C    
F – 60-300F  
  
  מפעיל/קביעת מצב מערכת משגוח)  4(

י "אופן זה מאפשר בקרה קביעה ידנית של קוד ראש המלחם ע
  .בעזרת כרטיס הבקרה

  :הערה
  .שער התהליך פועל תמיד, בין אם כרטיס הבקרה מוכנס או לא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  : מגיע עם ערכים קבועים מראש FM-203 -ה
1 (C  או  Fמציין יחידות הטמפרטורה .  
  .כבוי אוטומטי) 2
  אתראת טמפרטורה מחוץ לתחום) 3
  מפעיל/קביעת מצב מערכת המשגוח) 4

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

  .למצב עבודה רגיל
  
  כבה את המכשיר .1
  .הכנס את כרטיס הבקרה לחריץ בחזית המכשיר .2
  .והפעל את המכשיר^ לחץ והחזק את לחצן  .3
  .ניה אחתהמכשיר יציג את קוד הראש למשך ש .4

  1עד לקבלת < או ^ לחץ והחזק אתC 1 בתצוגה אוFבהתאמה  .
 המכשיר נמצא באופן 1F או 1Cבכל מקרה שבו המכשיר מציג 

  .הכנסת נתונים

  1תגרום לתצוגה להתחלף בין < או ^ לחיצתC1 - לF .   

 המערכת תעבור למצב * . לחץ על , כאשר מוצג המצב הרצוי
  .קביעת כבוי אוטומטי 

  
  

  :התהליך הנו כדלקמן, ינוי קביעת מצב כבוי אוטומטילש

  כאשר נכנסים לאופן הכנסת הנתון21 או 20בתצוגה יופיע .  

  21 - ל20 -יעביר בין< או ^ לחיצת.   
   .21מצב כבוי אוטומטי מופעל רק כאשר נבחר 

לחיצה זו תשמור את הנתונים בזיכרון המכשיר . לקביעת נתונים* לחץ 
  והמכשיר יעבור למצב הכנסת תחום טמפרטורה נמוכה

  
  
  
ספרת , כאשר המכשיר נכנס למצב קביעת תחום טמפרטורה נמוך .1

קבע ושמור את הערך הרצוי בצורה . המאות תחל להבהב
  . שנוי קביעת הטמפרטורה6המתוארת בסעיף 

המערכת תחזור להכנסת ספרת , כנס ערך הגבוה מהמותרבאם הו .2
  .הכנס את הערך הנכון, באם זה קורה. המאות

המערכת תעבור לקביעת מצב , ברגע שהערך נשמר .3
  .מפעיל/משגוח

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :התהליך הנו כדלקמן, מפעיל/לשינוי קביעת מצב משגוח
  .אשר נכנסים לאופן הכנסת הנתון כ41 או 40בתצוגה יופיע  .1

  . לא ניתן להכניס ערכי קוד הראש ללא כרטיס הבקרה– 40
  . ערכי קוד הראש ניתנים לקביעה ללא כרטיס הבקרה– 41

   .41 - ל40 -יעביר בין< או ^ לחיצת . 2
המערכת תצא ממצב קביעת נתונים ובקרת . לקביעת נתונים* לחץ 

  . לעבודה שוטפתהמכשיר מוכן. טמפרטורה תחל לפעול
  
  
  



  
  
  
  תחזוקה. 9

 אחזקת הראש  
  טמפרטורת הראש .1
  
  
  
  ניקוי .2
  
  
  
  לאחר השימוש .3
  
  .כאשר המכשיר לא בשימוש ומצב כבוי אוטומטי לא מופעל .4
 
  
  בדיקה וניקוי ראש המלחם .5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 תהליך בדיקה  
  :אזהרה

יש לבצע את הנוהל כאשר המכשיר כבוי ומנותק , באם לא נאמר
  .מזרם החשמל

 בדוק לגוף חמום שבור או חישן.  
  
  
  
  
  
  

 בדיקת קו הארקה  
  
  
  
  

 בדיקת הפתיל לשבר.  
  
  
  
  
  
  

 החלפת נתיך.  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

טמפרטורות גבוהות מקצרות את אורך חיי ראש המלחם ויכולות לגרום 
תמיד השתמש בטמפרטורה הנמוכה ביותר . שוק תרמי לרכיבים
 מאפשרת FM-203 -היכולת התרמית של ה. האפשרית להלחמה

  .התאוששות יעילה
תמיד יש לנקות את ראש המלחם לפני השימוש מבדיל או משחת 

או ספוג ) מסופק עם התחנה (599Bהשתמש במנקה מסוג . הלחמה
לכלוך על ראש המלחם גורם להולכת חום  ). A1495ט "מק(ניקוי לח 

  . לא טובה ולהלחמה גרועה
. לאחר השימוש יש לנקות את ראש המלחם ולצפותו בבדיל חדש

  .תהליך זה מונע חמצון הראש
יגרום . ורה גבוההאין לאפשר למערכת להימצא ללא שימוש בטמפרט

באם לא בשימוש במשך . כבה את המכשיר. לחמצון ראש ההלחמה
  . נתק מזרם החשמל, שעות מספר

  .ל תאריך את חיי ראש המלחם"בדיקה יומית כנ
A  .250 -קבע הטמפרטורה לC.   
B  .נקה את ראש המלחם ובדוק את , כאשר הטמפרטורה מתייצבת

  .חליפויש לה, באם הראש מעוות או בלוי. הראש
C . באם ראש המלחם המצופה בדיל מכוסה בשכבת תחמוצת שחורה ,

חזור על . הוסף בדיל חדש המכיל משחת הלחמה ונקה את הראש
  .התהלך עד לניקוי וצפה בבדיל חדש

  :אזהרה
  .אין לשייף את ראש המלחם להסרת החמצון

D .  כבה את המכשיר והסר את ראש המלחם בעזרת הרפידה חסינת
  .אפשר לראש המלחם להתקרר. חום

E . נתן להסיר בעזרת , כגון גוון צהוב על הראש, שאריות מחמצנים
  .אלכוהול איזופרופילי

  
  
  
  
  
  .בדוק לגוף חמום שבור או חישן .1

  .בדוק את ההתנגדות על פני מגעים אלה
  .של גוף החמום והחישןודא את השלמות החשמלית 

-15)בטמפרטורת החדר , מדוד את התנגדות גוף החמום והחישן
25C;59-77F) .  באם ההתנגדות עולה על .  אום10%-/+8צריך להיות

  .החלף את ראש המלחם, ערך זה
  
  .נתק את פתיל המלחם מהמכשיר .1
  . לראש המלחם2 מדוד את ההתנגדות בין פין  .2
הצע את תהליך אחזקת ) ורת החדרבטמפרט( אום 2באם עולה על  .3

בדוק את הפתיל , באם הערך עדיין לא יורד. 9הראש שבסעיף 
  .לשבר

  .הסר את ראש המלחם והשרוול .1
 עם כוון השעון והסר FM-2031 -סובב את החלק הקדמי של ה .2

  .את הכסוי
  :מדוד את ערכי ההתנגדויות בין המחבר לחוטים במחבר .3

  . לבן– 5פין .  שחור– 3ין פ.  ירוק– 2פין .  אדום– 1פין 
   .FM-2031 -החלף את ה,  אום0באם ערך כלשהו מעל 

  .נתק את המכשיר מזרם החשמל .1
  .הסר את מכסה הנתיך .2
  .החלף את הנתיך .3
  .הרכב את מכסה הנתיך .4
  
  
  
  
  



 
  
 
  
  
  

  הודעות שגיאה. 10

 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  

  
  

  אתור תקלות . 11
  :אזהרה

 יש לנתק את המכשיר מזרם FM-203 -לפני בדיקת פנים ה
  .אי מלוי הוראה זו יכול יגרום להתחשמלות. החשמל

  המכשיר לא פועל כאשר מועבר למצבON) פעל(  
  
  
  
  
  

 ראש המלחם לא מתחמם.  

  5הודעת שגיאה-Eמוצגת .  
  
  
  

 בדיל לא מרטיב את ראש המלחם.  
  
  
  
  

 טמפרטורת הראש גבוה מדי  
  
  
  

 טמפרטורת הראש נמוכה מדי  
  
  
  
  

  הודעת שגיאהC-Eמוצגת .  
  
  
  

  אתראת תחום טמפרטורה נמוכהH-E קורה לעתים 
  .קרובות

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 יופיע S – E, כאשר ישנה הסתברות שגיאה בחישן או גוף החימום
  .בתצוגה והכוח למכשיר יופסק

  .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

 הטמפרטורה יורדת מתחת אם.  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 – E יוצג באם פתיל המלחם לא מחובר למכשיר או מלחם מסוג 
  .שונה מחובר

  
  
  
  
  
  

  ?האם כבל החשמל או החבור מנותקים: בדוק
  .חבר את כבל החשמל כנדרש: פעולה

  ?האם הנתיך שרוף: בדוק
באם לא ניתן לאתר . חקור מדוע נשרף הנתיך ואז החלף בחדש: פעולה
שלח את המכשיר , שובבאם הנתיך נשרף . החלף את הנתיך, הבעיה
  .לתיקון

  
  ?האם ראש המלחם מחובר כראוי: בדוק

  .הכנס את הראש כנדרש: פעולה
  ?גוף החמום או החישן שבורים, האם הפתיל: בדוק

  .הקשור גוף החמום או החישן, ראה הפרק הדן בתחזוקה: פעולה
  

  ?האם טמפרטורת ראש המלחם גבוה מדי: בדוק
  .הקבע את הטמפרטורה הדרוש: פעולה

  ?האם ראש המלחם מכוסה תחמוצת: בדוק
  ).ראה פרק תחזוקה. (הסר את התחמוצת: פעולה

  
  ?האם הפתיל שבור: בדוק

  .בדיקת הפתיל לשבר ,9ראה סעיף : פעולה
  ?האם קוד ראש המלחם נכון: בדוק

  .הכנס את הערך הנכון: פעולה
  

  ?האם ראש המלחם מזוהם בתחמוצת: בדוק
  .ראה סעיף תחזוקה. הסר את התחמוצת: פעולה

  ?האם קוד ראש המלחם נכון: בדוק
  .הכנס את הערך הנכון: פעולה

  
  ? מחוברFM-2031 -האם ה: בדוק

   .FM-2031 -חבר את פתיל ה: פעולה
  
  

  ?האם ראש המלחם קטן מהחלק המולחם: בדוק
  .השתמש בראש בעל קבול תרמי גדול יותר: פעולה



  
  
  
  
  
  
  
  

  שגיאת ראש מלחםF-Eמוצגת .  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שגיאת קצר בגוף החימוםHSEמוצגת .  
  
  
  
  
  
  

  'נספח א . 14
  .איך להכניס את קוד ראש המלחם

  .הכנס את הכרטיס לפתיחת המערכת .1
  .והחזק מעל לשניה#  לחץ  .2

 ספרת . התחנה תכנס למצב הכנסת קוד ראש מלחם
  .ראה מספר קוד הרשום על המדבקה. העשרות תחל להבהב

  :הערה
קוד ראש המלחם , נלחץ למשך פחות משניה # -כאשר לחצן ה

  .גמוצ,  השמור
  .הכנסת הערך בספרת העשרות .3

  קבע את הערך בספרת העשרות < -ו^ בעזרת לחצנים .
  .ספרת האחדות תהבהב* . לחץ , כאשר הערך הרצוי מוצג

  הכנסת הערך בספרת האחדות .4

 5יוצג * . לאחר לחץ . בצע תהליך דומה לספרת העשרות-E 
פ "הטמפרטורה תבוקר ע. קוד ראש המלחם נשמר. מהבהב

  .קוד ראש המלחם
  

  הכנסת ערכי היסט
לשנוי ההיסט .  במפעל היצרןFM-203 -קוד ראש המלחם מוכנס ל

  :ראה התהליך המתואר
הכנס את . כבה את המכשיר , FM-2033 או FM-2032עבור  .1

קוד . יחד והפעל את המכשיר# & < לחץ על . כרטיס הבקרה
< , או ^ לחץ  . F-5יוצג  ) 00כאשר הקוד   (00, ראש יוצגה

קביעת  . 350מתקבל , * לחץ  , 60מתקבל * לחץ  , 50מתקבל 
   .350הטמפרטורה מוצגת 

   .FM-203 -איך להכניס היסט ראש המלחם ל .2
 והטמפרטורה 410Cבאם הטמפרטורה הנמדדת הנה : לדוגמא

משמע יש  . 10C–נו בין שניהם ה) היסט(ההפרש  , 400Cהקבועה 
   .10C–צורך להכניס היסט של 

a  .נכנס למצב קביעת . הכנס את כרטיס הבקרה למכשיר
  * . ולחץ 400C -קבע את הטמפרטורה ל. טמפרטורה

b  . נכנס למצב קביעת היסט. למשך למעלה משניה# לחץ.  
C  .אפשר לראש המלחם להתייצב ומדוד את טמפרטורת הראש.  

  :אזהרה
טמפרטורת ראש המלחם מבוקרת עם ,  ערך ההיסטבזמן הכנסת

  .הערך המהבהב חסר משמעות. ערך ההיסט האגור במכשיר
D .  הכנס את ערך ההיסט בין טמפרטורת הראש לטמפרטורה

  .הקבועה
 , FM-2032, FM-2033 -כאשר משנים את ערכי ההיסט ל .3

לאחר מדידת טמפרטורת הראש ,  למעלה2- ו1ראה סעיפים 
  .עבור כל סוג

  ? תחום אתראת טמפרטורה נמוכה נמוך מדיהאם קביעת: בדוק
  .העלה את התחום: פעולה

  
  
  
  
  
  

  ?האם תהליך קביעת קוד הראש תקינה : בדוק
  .הכנס את הערך הנכון: פעולה
  :הערה

. באם הכנסת ראש המלחם לשער התהליך גורם לשלושה זמזומים
  .נסה שוב או הכנס את הקוד ידנית

  
  
  
  

   ?FM-2031 -האם ראש המלחם מיועד ל: בדוק
הפעל את .  מקוריFM-2031והכנס ראש , כבה את המכשיר: פעולה

  .המכשיר
  :הערה

  .שגיאה זו לא מופיעה באם לא מכניסים קוד ראש מלחם
  
  
  
  

  :דוגמא
   .07כאשר קוד ראש המלחם הנו 

  .לפחות לשניה אחת#  לחץ 350
  .פעם אחת*  לחץ 00
   07< או ^  לחץ 00

  .פעם אחת* לחץ 
07.   
  

  :הערה
לא ,  ומשנים את קוד הראשFM-2031 -כאשר ראש המלחם מוכנס ל

  . אבל תוצג קביעת הטמפרטורהE-5יוצג 
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