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ทางบรษิทัฯ ขอขอบพระคณุท่านที่ไดต้ดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ “แฮก็โกะดโีซล 
เดอริง่ทูล 474” ส าหรบัการถอดบดักรมีาใชง้านของท่าน.  โปรดอ่านคูม่อื 
ฉบบัน้ีใหล้ะเอยีดก่อนการเริม่ใชง้านของท่าน หลงัจากนัน้โปรดน าไปเกบ็ 
ไวใ้นที่ๆ  ปลอดภยัและสามารถน ามาอา้งองิถงึไดโ้ดยงา่ย เพื่อการใช้งาน 
ทีด่ยีิง่ตลอดไป 

ขอ้ควรระวงั 

โปรดถอด “ป ัม๊ซเีคยีวริง่สกรู“ (M4X25 สีแดง) ซึง่อยูท่างดา้นล่างของตวั 
เครื่องออกเสยีก่อนทีท่่านจะเริม่ต้นใชง้านเครื่อง เพราะอาจท าความเสยี 
หายต่อตวัเครื่องอยา่งรา้ยแรงได.้ 

รายการชิน้ส่วนรวมในหน่ึงกล่อง 
ขอ้ควรระวงัเบือ้งตน้ 
ชื่อเรยีกชิน้ส่วนต่างๆ (ปืนถอดบดักร/ีสเตชัน่) 
การใชง้าน  (การเตรยีมตวัและการใสป่ระกอบตวัเครื่อง) 
   (การถอดบดักร)ี 
   (การท าความสะอาดระหวา่งใชง้าน) 
   (ปญัหาทีอ่าจพบระหวา่งถอดบดักร)ี 
   (การดแูลรกัษาหลงัการใชง้าน) 
   (แนวทางการแกป้ญัหา) 
การบ ารงุรกัษาเครื่อง (ปืนถอดบดักร)ี 
   (สเตชัน่) 
ชิน้สว่นเปลีย่นทดแทน (ชิน้สว่นใหค้วามรอ้น) 
รายการอะไหล่  (สเตชัน่) 
   (ปืนถอดบดักร)ี 
ระบบสายไฟ 
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สารบญัหนา้ 



สเตชัน่ 

เคร่ืองมือกระชบัขัว่ต่อ 

Spanner Station 

ฐานวางปืนบัดกรี 

Iron Holder Base 

ฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิคขนาด (S) 

ฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิคขนาด (L) 

สปริงเสียบเขม็ท าความสะอาด 

Cleaning Pin Holder 

ขนาด Ø 1.0 มม. (0.04 นิว้) 

เขม็หวัสว่านท าความสะอาด 

For Ø 1.0 mm. (0.04 in) Nozzle 

Cleaning Drill 

ฟิลเตอรแ์บบสปริง 
Spring Filter 

Spring Iron Holder 

ถอดบัดกรี 

สปริงเหล็กเสียบปลายปืน ฟองน า้ท าความสะอาดปลายปืน 

Cleaning Sponge 

เขม็ท าความสะอาด (ส าหรับหวัดดู) 

ขนาด Ø 1.0 มม. (0.04 นิว้) 

For Ø 1.0 mm. (0.04 in) Nozzle 

Cleaning Pin 

ครีมซิลิโคน 

Silicone Grease 

หลอดกรองตะกัว่ 

Filter Pipe 

เขม็ท าความสะอาด (ส าหรับขดลวดความรอ้น) 

Cleaning Pin for Heating Element 

ปืนถอดบัดกรี 

Desoldering Gun 

การกินก าลงั 

ชื่อผลิตภณัฑ ์ แฮ็กโกะ 474 
100 วตัต์ 

อปุกรณส์เตชัน่ 

ขนาดวดัจากภายนอก 

น ้าหนัก 

ตา้นทานระบบกราวดร์วม 

แรงดนัรัว่ไหล 

อตัราการดูดอากาศ 

แรงดนัปัม๊ดูดอากาศ (สูงสุด) 

ลกัษณะปัม๊ดูดอากาศ 

แรงดนัทางเอา้ทพ์ุท 

ชื่ออุปกรณ ์ สเตชัน่ 

24 โวลท์เอซ ี
ป๊ัมสญูญากาศ, แบบลกูสบูคู่ 

600 มิลลิเมตรปรอท / 24 นิว้ปรอท 
15 ลิตรต่อนาที 
ต ่ากวา่ 2 มิลลิโวลท์ ปกติอยูท่ี่ประมาณ 1.2 มิลลิโวลท์ 
ต ่ากวา่ 2 โอห์ม 
165(กว้าง) x 135(สงู) x 260(ลกึ) มิลลิเมตร 
(6.50 x 5.31 x 10.24 นิว้) 
ประมาณ 3.8 กิโลกรัม (8.4 ปอนด์) 

ขนาดวดัจากภายนอก 

น ้าหนัก(ไม่รวมสายและหัวตอ่) 

ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางหัวดูด 

ความตา้นทานของฉนวน 

อุณหภูมิที่ปลาย 

การกินก าลงั 

รหสัอุปกรณ ์

ชื่ออุปกรณ ์ แฮ็กโกะ 809 
C1183 

ประมาณ 200 กรัม (0.44 ปอนด์) 
(5.31 x 6.85 นิว้) 
135(กว้าง) x 174 (สงู) มิลลิเมตร 
1.0 มิลลิเมตร/0.04 นิว้ (ส าหรับหวั “S” / มาตรฐาน) 
มากกวา่ 300 เมกะโอห์มท่ีอณุหภมูิ 420  ํC (790  ํF) 
380  ํC ~ 480  ํC (716  ํF ~ 896  ํF) 
24 โวลท์เอซี, 50 วตัต์ 

เงื่อนไขในการท าการวัด 

 ความต้านทานของฉนวน 
          คา่ความต้านทานของฉนวนเป็นการวดัระหวา่งปลายของหวัดดูและขาด้านหนึ่งของขดลวดความร้อน  โดยใช้มิเตอร์ส าหรับวดัความต้านทานของฉนวนท่ีมีแรงดนัสง่ 500 โวลท์ดีซี 
         ข้อควรระวงั : คา่ความต้านทานของฉนวนนี ้ไมส่ามารถท าการวดัระหวา่งปลายหวัดดูกบัขาด้านใดด้านหนึ่งของปลัก๊ไฟเอซีได้   เน่ืองมาจากวา่ทรานฟอร์เมอร์ท่ีอยู่ระหวา่งปลัก๊ไฟเอซีและด้านขดลวดความร้อนแสดงตวัเป็นฉนวนไฟฟ้า 

 แรงดนัรั่วไหล 
         คา่ของความดนัรั่วไหลเป็นการวดัระหวา่งปลายของหวัดดูและขากราวด์ของปลัก๊ไฟเอซีท่ีอณุหภมูิ 480  ํC (896  ํF) ใช้เอซีมิลลิโวลท์มเิตอร์ 
         ข้อควรระวงั : ในการวดัคา่ของความดนัรั่วไหลนี,้ ต้องให้มัน่ใจวา่ระบบกราวด์ของตวัเคร่ืองท าได้ดีพอ 





หวัดูดตะกัว่ 

ท างานโดยส่งผ่านความรอ้นออกมาท่ีปลายเพื่อ 

ดูดตะกัว่ท่ีหลอมละลายแลว้เขา้ไปขา้งในเป็น 

วสัดุใชส้ิ้นเปลือง 

หลอดกรองตะกัว่ 

ส าหรบัใส่ฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิคขนาดแอล หมายเลข No.A1033 
ซ่ึงหลงัจากใชง้านไประยะหน่ึงจะมีเศษตะกัว่  และฟลั๊กติดอยู่บน- 

ฟิลเตอรน้ี์และฟิลเตอรน้ี์เป็น วสัดุใชส้ิ้นเปลือง 

โครงยึดส่วนหลงั 

เพื่อใหห้ลอดกรองตะกัว่ประกอบ 

แน่นหนาเขา้กบัตวัเคร่ือง 

ปุ่มปล่อยยึดโครง 

ดนัลงเพื่อถอดหลอดกรองตะกัว่ 

อินดิเคเตอร ์

ส่วนแสดงใหเ้ห็นว่าหวัดูดอากาศและส่วน 

ก าเนิดความรอ้นตอ้งการการท าความ- 

สะอาดและแผ่นฟิลเตอรต์อ้งเปล่ียน 

ท่อดูดลม 

เพื่อใชต่้อเขา้กบัหวัดูดลมท่ีตวัเคร่ือง “สเตชัน่“ 

ชุดสายไฟควบคุม 

ใชต่้อเขา้กบัหวัแจค๊ชุดสายไฟควบคุมท่ีตวัเคร่ือง 

“สเตชัน่“ 

ส่วนก าเนิดความรอ้น 

ขา้งในน้ีตอ้งการ การท าความสะอาดอย่างสม า่เสมอ 

ไกปืนดูดตะกัว่ 

กดเขา้ไปเพื่อเร่ิมการดูดตะกัว่ออกจากช้ินงาน หา้มกด 

เพื่อใชง้าน ในขณะท่ีหวัดูดอากาศยงัไม่มีความรอ้นสงู 

เพียงพอท่ีจะหลอมละลายตะกัว่ 

ชุดสกรูคุมลอ๊คการปรบัแตง่อุณหภูมิ 

ใช้เพื่อป้องกนัการปรับปุ่ มควบคมุอณุหภมูิมีให้เคลื่อนไปจาก 
ท่ีก าหนด (โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากหน้า 5) 

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ 

ส าหรบัปรบัและควบคุมอุณหภมูิของหวัดูด 

อากาศ (โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม 
จากหน้า 5) 

หลอดแสดงไฟเขา้เครื่อง 

หลอดน้ีจะติดสว่างเมื่อสวิทซเ์ปิดปิดเคร่ือง 

ถูกบิดไปท่ีต าแหน่ง “ON” 

สวิทซเ์ปิดปิดเครื่อง 

เมื่อปิดสวิทซไ์ปท่ีต าแหน่ง “ON” จะท าใหส่้วน 

ก าเนิดความรอ้นเร่ิมรอ้นขึ้ น 

CAL/แคล (ส าหรบัการปรบัแตง่เครื่อง) 
ใชเ้พื่อปรับแต่งอุณหภมูิของปลายปืนถอดบดักรี 

หลงัจากเปล่ียน “ขดลวดความรอ้น“ ทดแทน 

ตลบัฟิวส ์

 ไฟเอซี 100,110 โวลท์ใช้ฟิวส ์
     ขนาด 125V-2A 

 ไฟเอซี 120 โวลท์ใช้ฟิวส์ขนาด 
     250V-2A (U) 

 ไฟเอซี 220,230 โวลท์ใช้ฟิวส ์
     ขนาด 250V-1A 

 ไฟเอซี 240 โวลท์ใช้ฟิวส์ขนาด 
     250V-1A (S) 

สายไฟเอซี 

หวัแจค๊ชุดสายไฟควบคุม 

ใหน้ า “ชุดสายไฟควบคุม“ มาต่อเขา้ท่ีน่ี 

หวัดูดลม 

ส าหรับใสฟิ่ลเตอร์กระดาษเซรามิคขนาดเอส 
หมายเลข No. A1009 และเพื่อต่อเข้ากบัท่อ 
ดดูลมของปืนถอดบดักรี ฟิลเตอร์นีเ้ป็น 
วสัดใุช้สิน้เปลือง 



สปริงเสียบพกัหวัแรง้ 

(หมายเลข No. B1094) 

สปริงเสียบเข็มท าความสะอาด 

(หมายเลข No. B1095) 

หลอด (สีแดง) 

ฐานวางปืนถอดบดักรี 

เสียบหวัต่อตวัผูข้องชุดสายไฟควบคุม 

เขา้ท่ีขัว่ต่อท่ีเคร่ือง “สเตชัน่“ ท่ีต าแหน่ง 

เขียนว่า “IRON” ใหใ้หต้ าแหน่งรอยบาท 

ท่ีขอบตรงกนั (เพราะหากไม่ตรงกนัจะ- 

ใหด้นัเขา้ไปไม่ได)้ แลว้จึงดนัเขา้ไปใหสุ้ด 

หมุนเกลียวไปตามทิศทางตาม 

เข็มนาฬิกา จนขัว่ต่อแน่นสนิท 

ทนัที. 

น าหวัต่อของ “ท่อดูดลม“  ต่อเขา้กบั  “หวัดูดลม“ 

ท่ีเคร่ือง “สเตชัน่“ ท่ีต าแหน่ง “VACUUM” ใหแ้น่น 

การประกอบตวัเคร่ืองแฮ็กโกะ 474 

ซ่ึงอยู่ทางดา้นล่างของตวัเคร่ืองออก. 

ถอด “ป๊ัมซีเคียวร่ีงสกร“ู (M4X25) สีแดง 

การประกอบฐานวางปืนถอดบดักรี 

ใส่สปริงเหล็กเสียบปลายปืนถอดบดักรี และสปริงเสียบเข็มท าความสะอาด 

เขา้ท่ีส่วนฐานของ “ฐานวางปืนถอดบดักรี“ 

น า “ฟองน ้าท าความสะอาดปลายปืน“ ไปชุ่มน ้าพอหมาดๆ จากน้ันบีบใหน้ ้า 

ถูกรีดออกใหฟ้องน ้าแหง้มากท่ีสุด 

ขอ้ควรระวงั 

ฟองน ้าท าความสะอาดปลายปืนน้ี ถูกท าใหแ้หง้และบีบอดัมาใหม้ีขนาดเล็ก 

ลงจากปกติ เมื่อเปียกน ้าหรือมีความชื้ น มนัจะขยายตวัออก  ดงัน้ัน เพื่อให ้

มนัมีขนาดท่ีอยู่ตวัจึงควรน าไปชุ่มน ้าและบีบใหน้ ้าแหง้มากท่ีสุด  ก่อนน าไป 

ติดตั้งและอย่าลืมน าแกนกลางของฟองน ้าออกดว้ย. 

เสียบปืนถอดบดักรีและเข็มท าความสะอาดเขา้ที่ 

สอดปลายของ “ปืนถอดบดักรี“ เขา้ไปใน “สปริงเหล็กเสียบปลายปืนถอด- 

บดักรี“ ซ่ึงไดท้ าการติดตั้งไวแ้ลว้จนสุด. 

ขอ้ควรระวงั 

“สปริงเหล็กเสียบปลายปืนถอดบดักรี“ จะมีความรอ้นสงูมากๆ ขณะท่ีใช-้ 

งานอยู่เน่ืองมาจากความรอ้นท่ีแผ่ออกมาจาก“ปลายปืนถอดบดักรี“ ดงัน้ัน 

จึงหา้มน ามือหรือส่วนอ่ืนของร่างกายไปแตะสมัผัสกบัสปริงเหล็กน้ีเป็นอนั- 

ขาด เพราะจะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายขึ้ นได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 

เวลาท่ีเคร่ืองก าลงัท างานอยู่ หรือในช่วงท่ีตวัเคร่ืองเพิ่งหยุดท างานไม่นาน. 

การต่อพ่วงระหว่างกนั 

ขอ้ควรระวงั 

ก่อนท าการต่อพ่วง “สเตชัน่“ และ “ปืนถอดบดักรี“ เขา้ดว้ยกนัหรือการ- 

ถอดจากกนั โปรดตรวจสอบอุปกรณท์ั้งสองจนแน่ใจว่า สวิทซเ์ปิดปิดเคร่ือง 

อยท่ีูต าแหน่ง “ปิด“ หรือ “OFF” แลว้เท่าน้ัน ทั้งน้ีการต่อหรือการถอดสาย 

พ่วงของอุปกรณท์ั้งสองโดยไม่ปิดเคร่ืองก่อนจะท าใหแ้ผง P.W.B. เสียหาย

เสียบหวัต่อตวัผูข้อง “ชุดสายไฟควบคุม“ เขา้ท่ีขัว่ต่อตวัเมียท่ีเคร่ืองสเตชัน่ 

ท่ีต าแหน่งท่ีเขียนว่า “IRON” 

เสียบหวัต่อของ “ท่อดูดลม“ เขา้ท่ีขัว่ต่อของท่อดูดลมท่ีเคร่ือง “สเตชัน่“ ท่ี 

ต าแหน่งท่ีเขียนไวว้่า “VACUUM” 



ก่อนท่ีจะท าอะไรต่อไป ใหต้รวจสอบดูท่ี “สวิทซเ์ปิดปิดเคร่ือง“ ใหม้ัน่ใจว่า 

สวิทซด์งักล่าวถูกบิดไปท่ีต าแหน่ง “ปิด“ หรือ “OFF” 
จากน้ันจึงใหเ้สียบปลั๊กของสายไฟเอซีของตวัเคร่ือง “สเตชัน่“ เขา้กบัขัว่ต่อ 

แหล่งจ่ายไฟไลน์ และโปรดตรวจเช็คแรงดนัใหถู้กตอ้งตรงกนัดว้ย. 

สวิทซเ์ปิด/ปิดเคร่ือง 

ขอ้ควรระวงั 

ตวัเคร่ืองทั้งหมดโดยส่วนใหญ่แลว้ ท าจากวสัดุตวัน าซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นตวั- 

น าไฟฟ้าท่ีดี  ดงัน้ันเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้ นไดท้ั้งกบัผูป้ฎิบติังาน 

และกบัช้ินส่วนท่ีเราท างานเกี่ยวขอ้งดว้ย จึงควรท าระบบกราวดข์องเคร่ือง 

และในสภาพแวดลอ้มของการท างานใหดี้. 

บิดสวิทซเ์ปิดปิดไปท่ีต าแหน่ง “เปิด“ หรือ “ON” เพื่อใหไ้ฟฟ้าเดินเขา้ตวั  
เคร่ือง “สเตชัน่“ ซ่ึงหลอดไฟ “เพาเวอร์แลม้ป์“ ควรจะติดสว่าง 

ปลายของ “หวัแรง้ดูดตะกัว่“ จะเร่ิมรอ้นขึ้ นเร่ือยๆ หลงัจากท่ีสวิทซเ์ปิดปิด 

ถูกบิดไปท่ีต าแหน่งเปิด. 

หลงัจากท่ีสวทิซเ์ปิดปิดถูกบิดไปท่ีต าแหน่งเปิดแลว้, 

ใหร้ออีกประมาณ 3 นาที ก่อนท่ีจะเร่ิมใชง้านเคร่ือง. 

หลงัจากท่ีสวทิซเ์ปิดปิดถูกบิดไปท่ีต าแหน่งเปิดแลว้, ใหร้ออีก 

ประมาณ 3 นาที ก่อนท่ีจะเร่ิมใชง้านเคร่ือง. 

ตั้งอุณหภมูิและการตั้งท่ีถูกตอ้ง 

ขอ้ควรระวงั 

ใหต้ั้งอุณหภมูิของเคร่ืองไวต้ า่ท่ีสุดเท่าท่ีจะต า่ได ้ส าหรบัการใชง้านตามแต่ 

ละประเภทงานทั้งน้ีโปรดศึกษาถึงอุณหภมูิของงานท่ีจะท าดว้ยว่าเหมาะสม 

เพื่อใหก้ารตั้งอุณหภมูิท างานมีความถูกตอ้งแม่นย ามากยิ่งขึ้ น ควรใชว้ิธีตั้ง 

อุณหภมูิของ “ปืนถอดบดักรี“ โดยใชว้ิธีวดัอุณหภมูิท่ีปลายของหวัดูดดว้ย 

อุปกรณเ์คร่ืองวดัอุณหภมูิของปลายหวัแรง้โดยตรง แลว้จึงปรบัอุณหภมูิของ 

ปลายหวัดูดโดยใชปุ่้มปรบัอุณหภมูิตามอุณหภมูิท่ีอ่านได.้ 

ทางเราขอแนะน าใหใ้ชอุ้ปกรณต์รวจวดัอุณหภมูิของปลายหวัแรง้จากแฮ็กโกะรุ่น- 

แฮ็กโกะ 191 (Soldering/Digital Thermometer) หรืออุปกรณต์รวจวดัระบบงาน 

บดักรีรุ่นแฮ็กโกะ 192 (Soldering Tester) ส าหรบัการตรวจวดัอุณหภมูิของปลาย 

หวัดูดของปืนถอดบดักรีน้ี. 

ปุ่มปรับอุณหภมูิของ “สเตชัน่“ สามารถทีจะปรบัหรือล๊อคได ้โดยการขนั 

หรือคลายสกรจูากต าแหน่งดา้นบนของหน้าปัทมเ์คร่ือง. 

1. ตรวจสอบขัว่ปลั๊กของสายไฟเอซีของตวัเคร่ือง “สเตชัน่“ 
    ต่อเขา้กบัขัว่ต่อของแหล่งจ่ายไฟไลน์ดีหรือไม่ 

2. ฟิวสไ์หมข้าดวงจรไปแลว้หรือไม่ 

หากหลอดเพาเวอรแ์ลม้ป์ไม่ติดสว่างข้ึน 

1. ตรวจสอบขัว่ต่อของ “ชุดสายไฟควบคุม“ ทั้งหมดว่า 
    สมัผัสกนัแน่นหนาดีแลว้หรือไม่ 

2. ส่วนใหค้วามรอ้น (Heating Element) ช ารุดหรือไม่ 

หากปลายของหัวดูดไม่รอ้นข้ึน 

หลอดไฟ “เพาเวอรแ์ลม้ป์“ ควรจะติดสว่าง 

ปลายของหวัดูดจะตอ้งเร่ิมรอ้นขึ้ น 

ขอ้ควรระวงั : เมื่อไม่ใชปื้นถอดบดักรีท างาน ใหเ้สียบเขา้ไวท่ี้ 

“สปริงเหล็กเสียบปลายปืนถอดบดักรี“ เสมอ. 

480  ํC หรือ (896  ํF)   โดยใชปุ้่ มควบคุมอุณหภมูิ ซ่ึงจะอยู่ทางดา้นหนา้ของหนา้ปัทม ์
อุณหภมูิของปลายปืนถอดบดักรี สามารถปรบัไดร้ะหว่าง 380  ํC หรือ (716  ํF) ไป

เคร่ือง โปรดพิจารณาจากตารางประกอบดา้นล่างน้ี. 

หา้มสอด “เข็มท าความสะอาด“ เขา้ไปในช่อง 

ล๊อคการปรบัอุณหภมูิน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจากอาจเกิด 

ความเสียหายกบัอุปกรณ์ “สเตชัน่“ ได.้ 

หมุนตามเข็มนาฬิกาเพ่ือล๊อคการปรับ 

อุณหภมูิท่ีหน้าปัทม ์

หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือคลายล๊อค 

การปรบัอุณหภมูิท่ีหน้าปัทม ์

ใชไ้ขควง 4 แฉกหมุนตามเข็มนาฬิกา 

เพื่อล๊อกการปรบัอุณหภมูิท่ีหน้าปัทม ์

ใหไ้ม่สามารถหมุนปรบัได,้ หรือหมุนทวน 

เข็มนาฬิกาเพ่ือคลายล๊อคน้ี. 



ท าความสะอาดส่วนปลายของหวัดดู 

ใหร้กัษาส่วนปลายของหวัดูดใหส้ะอาด ดูเงางามและขาวมนัอยู่เสมอดว้ยการ 

ไลป้ลายของหวัดูดดว้ยตะกัว่ท่ีใหม่และสะอาด เพื่อใหต้ะกัว่เคลือบท่ีผิวเพื่อ- 

เป็นการป้องกนัการเกิดสนิม. 

ถา้หากส่วนปลายของหวัดูดมีสนิม (Oxide) เคลือบมากแลว้จะมีผลท าใหก้ารน า 
ความรอ้นไปสู่ขาของชิ้ นส่วนอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปไดย้าก ซ่ึงมีผลท าใหง้านท าได ้

ชา้ลงและมีประสิทธิภาพในการท างานต า่ลง ดงัน้ันการฝึกใหเ้คยชินกบัการไล้- 

ปลายดว้ยตะกัว่เพียงเล็กน้อยเสมอๆ จะช่วยใหง้านดีขึ้ นและอุปกรณท่ี์ใชอ้ยู่ก็จะมี 

อายุใชง้านท่ียืนยาว 

เร่ิมละลายตะกัว่บนแผ่นบอรด์ 

น าส่วนปลายดา้นในของหวัดูดไปแตะคล่อมเขา้ท่ีขาของอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ท่ีเราจะถอด, แตะน่ิงๆ ใหน้านเพียงพอท่ีจะท าใหต้ะกัว่เร่ิมละลาย 

ขอ้ควรระวงั 

หา้มใชส่้วนปลายของหวัดูดแตะสมัผัสโดยตรงเขา้กบัแผ่นบอรด์ P.W.B. 

ใหต้รวจดูใหม้ัน่ใจไดว้่าตะกัว่ท่ีจุดสมัผัสละลาย 

จะท าใหแ้ผ่นบอรด์เสียหายได,้ การถอดท่ีถูกตอ้งคือใหส้มัผัสกบัขาอุปกรณ์ 

ขอ้ควรระวงั 

การจะตรวจสอบไดว้่าตะกัว่ท่ีจุดสมัผัสละลายแลว้ สามารถท าไดส้องกรณีคือ 

วิธีแรกใหใ้ชส้ายตาสงัเกตการละลายของตะกัว่จากบนลายทองแดงของบอรด์ 

ทั้งดา้นหน้าและดา้นหลงั, และหากวิธีน้ีท าไดย้าก วิธีท่ีสองก็คือใหค่้อยๆโยก 

ขาของอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสไ์ปมา ซ่ึงวิธีน้ีตอ้งอาศยัการสงัเกตและฝึกฝน- 

บา้งพอสมควร หากสามารถโยกไดก้็แปลว่าตะกัว่ท่ีจุดสมัผัสละลายแลว้. 

ขอ้ควรระวงั 

หา้มใชแ้รงกระท าโดยตรงเขา้ท่ีขาของชิ้ นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ดว้ยจุดประสงค์ 

ท่ีตอ้งการใหม้นัหลุดออกมาไดโ้ดยเร็ว เพราะจะท าใหช้ิ้นส่วนน้ันๆ และแผ่น 

บอรด์ไดร้บัความเสียหาย, หากพบว่าการโยกหรือการเคล่ือนยา้ย ยงัไม่ - 

สามารถท าไดด้ว้ยความสะดวกก็แสดงว่าตะกัว่ยงัไม่ละลายเต็มท่ี 

ดดูตะกัว่ออก 

เมื่อท่านตรวจดูและมัน่ใจไดแ้ลว้ว่าตะกัว่ละลายแลว้จึงใหท้ าการดูดตะกัว่ออก 

โดยกดสวิทซไ์กปืนท่ีอยู่ส่วนล่างดา้นหน้าเขา้ไปเพื่อใหป๊ั้มลมเร่ิมเดินเคร่ือง 

ขอ้ควรระวงั 

หา้มท้ิงตะกัว่คา้งอยู่ภายในรเูสียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสบ์นบอรด์อย่างเด็ด- 

ขาดเพราะขณะท่ีตะกัว่รอ้นน้ีจะสามารถดูดออกง่ายท่ีสุดแลว้, ถา้หากท้ิงไวจ้น 

เย็นลง การท าใหเ้ศษตะกัว่ท่ีคา้งอยู่น้ีรอ้นจะไม่สามารถท าไดโ้ดยง่ายและหาก 

กระท าก็จะมีผลท าใหแ้ผ่นบอรด์เสียหายขึ้ นได ้

หลงัจากท่ีตะกัว่ถูกดูดออกไปหมดแลว้ ใหท้ าจุดสมัผัสของชิ้ นส่วนอิเล็กทรอ- 

นิกสท่ี์เราเพิ่งจะถอดออกมาน้ันๆ ใหเ้ย็นลง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ศษตะกัว่ใดๆท่ี 

อาจจะกระจายอยู่โดยรอบเขา้ไปสมัผัสและหลอมละลายติดเขา้ไปท่ีบริเวณน้ัน 

ไดอี้ก. 

ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนระหวา่งการถอดบดักรี 

ถา้มีตะกัว่ตกคา้งอยู่ภายในรเูสียบอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสบ์นบอรด์ท่ีเราเพิ่งจะ 

ถอดอุปกรณอ์อกมาน้ี, ใหเ้ราท าการบดักรีอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสเ์ขา้ไปบน- 

บอรด์ใหม่แลว้จึงท าการถอดใหม่อีกครั้ง. 

เช็คปลายของ “ปืนถอดบดักรี“ เขา้กบับริเวณรตูรงกลาง 

ของฟองน ้าท่ีหมาดน ้าเพื่อใหส้นิมบดักรี และคราบตะกัว่ 

เก่าๆ ไดห้ลุดออกไปจากปลาย. 

แตะปลายดา้นในของหวัดูด 

ใหส้มัผสักบัช้ินส่วนท่ีตอ้งการจะถอด 

ปลายของหวัดูดส่วนท่ีเป็นโลหะ 

แผ่น P.W.B. ท่ีตอ้งการถอดช้ินส่วน 

ตะกัว่ 

สายหรือขัว่ต่อของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ค่อยๆ โยกขาของอุปกรณ์อิเล็ก- 

ทรอนิกสไ์ปมาอย่างชา้ๆ จนกระทัง่ 

ขาของอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์- 

ตอ้งการจะถอดเคล่ือนตวัได ้- 

อย่างสะดวก. 

ใหป้ลายของหวัดูดท าหน้าท่ีดูดซบัตะกัว่ 

ต่อไปจนแน่ใจว่าตะกัว่ท่ีหน้าสมัผัสของ 

ทองแดงและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกสห์มด 

แลว้ โดยการเคล่ือนปลายหวัดูดไปมา 

หลายๆ ครั้ง. 



เศษตะกัว่ท่ีรอ้นและคราบของฟลกัส ์เป็นตวัการท่ีท าใหเ้กิดสนิมข้ึนไดโ้ดยง่ายทั้งส้ิน สนิมเหล่าน้ีจะไปเกาะและเคลือบอยูท่ี่ปลายของ   “ปืนถอดบดักรี“ 

บริเวณหวัดูดและท่ีดา้นในของ  “ส่วนก าเนิดความรอ้น“  สนิมเหล่าน้ีไม่มีผลรา้ยเพียงแคก่ารท าใหป้ระสิทธิภาพการน าความรอ้นของหวัดูดและส่วนก าเนิด 

ความรอ้นเสียไปเท่าน้ัน, แต่มนัยงัไปท าใหห้วัดดูอากาศ,  ส่วนท่อภายในของหวัดดูอากาศและส่วนก าเนิดความรอ้นอุดตนั ซ่ึงท าใหป้ระสิทธิภาพในการดูด 

อากาศของปืนถอดบดักรีเสียไปดว้ย,หากท่านสงัเกตไดว้า่ความสามารถในการดดูอากาศลดลงไปมากเม่ือใดใหท่้านเปล่ียน“แผ่นฟิลเตอรก์ระดาษ เซรามิค“ 

และท าความสะอาดส่วนของ “หวัดูดอากาศ“ และ “ส่วนก าเนิดความรอ้น“ ดว้ย “เข็มท าความสะอาด“ ได.้ 

การสงัเกตท่ีอินดิเคเตอร ์

เราสามารถสงัเกตประสิทธิภาพของการดูดตะกัว่ของปืนถอดบดักรีไดโ้ดยการ 

สงัเกตท่ีอินดิเคเตอรน้ี์   โดยการปล่อยใหป้ลายหวัดูดว่างๆ ไว ้(คือไม่ไดจ่้อเพื่อ 

ดูดตะกัว่หรือปิดปลายหวัดูดไว)้    ต่อจากน้ันใหก้ดไกปืนเพื่อใหร้ะบบดูดลมท า 

งาน, ใหส้งัเกตท่ีอินดิเคเตอร ์หากอินดิเคเตอรม์ีสีแดงปรากฎขึ้ นนัน่หมายความ 

ว่า “หวัดูดอากาศ“ และ “ส่วนก าเนิดความรอ้น“  ตอ้งการการท าความสะอาด, 

นอกเหนือจากการท าความสะอาดดงักล่าวแลว้ “หลอดกรองตะกัว่“ ก็ตอ้งการ- 

ใหท้ าความสะอาดดว้ย, และฟิลเตอรก์็ควรตอ้งเปล่ียนใหม่. แต่หากอินดิเคเตอร์ 

เป็นสีฟ้าหรือน ้าเงินแลว้ก็ไม่จ าเป็นตอ้งท าความสะอาด  และเราสามารถใชง้าน 

อุปกรณไ์ดใ้นทนัทีท่ีตอ้งการ. 

ขอ้ควรระวงั 

การท างานของอินดิเคเตอร ์จะไม่สามารถท าหน้าท่ีแจง้เราไดดี้นักหากรดููด - 

อากาศของ “หวัดูดอากาศ“ น้ีปิดตนั หรือหากเราน าไปจ่อเพื่อดูดตะกัว่บนแผ่น 

P.W.B. แลว้แต่ตะกัว่ไม่ละลาย. 
ขอ้ควรระวงั 

หากท่านใชเ้คร่ืองแฮ็กโกะดีโซลเดอร่ิงทลู 475 อยู่จะพบว่าการแสดงผลของอิน 

ดิเคเตอรจ์ะมีการอ่านท่ีแตกต่างออกไปจากแฮ็กโกะดีโซลเดอร่ิงทลู 474 ดงัน้ัน 

โปรดอย่าน ามาใชป้นกนั ใหอ่้านรายละเอียดจากคู่มือเฉพาะของรุ่นท่ีก าหนด. 

การถอดเปล่ียนหลอดกรองตะกัว่ 

เราสามารถเปล่ียน “หลอดกรองตะกัว่“ ไดโ้ดยท าตามขั้นตอนท่ีแสดงไวท้างขวา 

น้ี 3 ขั้นตอน โดยใหท้ าขณะท่ีหลอดกรองตะกัว่เย็น เพราะการถอดหลอดกรอง- 

ตะกัว่น้ีในขณะท่ีเคร่ืองท างานอยู่  หรือเพิ่งจะหยุดการท างานไปใหม่จะเป็นอนั - 

ตรายไดเ้น่ืองจากความรอ้นท่ีช้ินส่วนโลหะ ซ่ึงจะมีความรอ้นสงูมาก  ดงัน้ันให ้- 

หยุดเคร่ืองและรอจนหลอดเย็นลงมากแลว้จึงค่อยท าตาม 3 ขั้นตอนน้ี อน่ึงการ 

จดัเตรียมหลอดกรองตะกัว่ท่ีใส่แผ่น  “ฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิค“  ไวเ้รียบรอ้ย 

แลว้และเก็บไวอ้ย่างดีเพื่อพรอ้มส าหรบัการใชง้าน  จะท าใหก้ารท างานสะดวก- 

และรวดเร็วขึ้ น 

สภาพปกติ สภาพผิดปกติ การแกปั้ญหา 

อินดิเคเตอรแ์สดงสีน ้าเงิน 

หรือมีสีแดงปนมาบา้งเล็ก 

น้อยใหเ้ห็น 

อินดิเคเตอรแ์สดงสีแดงมาก 

กว่าคร่ึงของพื้ นท่ีทั้งหมด 

ถา้อินดิเคเตอรแ์สดงผลเป็นสี 

แดงมากกว่าคร่ึงของพื้ นท่ีทั้ง- 

หมด หมายความว่าใหรี้บจดั- 

การเปล่ียนแผ่นฟิลเตอรก์ระ- 

ดาษเซรามิค และท าความ - 

สะอาด “หวัดูดอากาศ“ และ 

ภายในของ“ส่วนก าเนิดความ 

รอ้น“(ใหดู้หน้าท่ี 9 ซ่ึงจะ - 

อธิบายถึงการดูแลรกัษาปืน- 

ถอดบดักรี 

ขอ้ควรระวงั : หากพบว่าก าลงัการดูดของ “หวัดูดอากาศ“ ลดลงไปมากกว่า 

ปกติใหรี้บท าความสะอาด “หวัดูดอากาศ“ และ “ส่วนก าเนิด- 

ความรอ้น“ ดว้ย “เข็มท าความสะอาด“ ทันที. 

เปล่ียนหลอดกรองตะกัว่ทั้งช้ิน 

ดว้ยอะไหล่ท่ีมีให ้ ดึงไปดา้นหลงั 

ดนัลง 

อณุหภูมิไม่สูงพอท่ีจะท าใหต้ะกัว่ละลาย 

รายการดงัต่อไปน้ีตอ้งการความรอ้นปริมาณท่ีสงูมากกว่าชิ้ นส่วนทัว่ไป 

- P.W.B. แบบมลัติเลเยอร์ (ชั้นทองแดงหลายๆ ชั้น), เพาเวอรซ์พัพลาย, ลายทองแดงท่ีเป็นหน่ึงของ 
สายกราวดแ์ละอยู่บนบอรด์แบบเจาะทะลุ, แผ่นบอรด์ท่ีมีอุปกรณก์ าลงัสงู เช่น ทรานซิสเตอรห์รือ- 

ไทรแอคก าลงัสงูและมีแผ่นระบายความรอ้นท่ีใหญ่ติดตั้งอยู่. สายกราวดข์องจนูเนอรท่ี์ติดตั้งอยู่บน- 

บอรด์, และขัว่ต่อของหมอ้แปลงไฟขนาดใหญ่. 

ปัญหาน้ีเราสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการใชเ้ตาอบหรืออุปกรณอุ่์นความรอ้นอ่ืนใดก็ไดเ้ขา้มาช่วยใหค้วามรอ้น 

อุปกรณท่ี์เราจะท างานดว้ยเสียก่อน ใหม้ีอุณหภมูิอุ่นพอประมาณท่ีจะไม่ท าลายแผ่น P.W.B. และช้ินส่วน - 

อิเล็กทรอนิกสใ์หเ้สียหายได,้โดยอุณหภมูิดงักล่าวจะอยู่ระหว่าง 70  ํC หรือ 160  ํF และ 80  ํC หรือ 

ต่อจากน้ันจึงค่อยน าไปถอดตะกัว่ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารถอดท าไดง่้ายขึ้ น, และหา้มปรับอุณหภมูิของ “ปืนถอด- 

บดักรี“ ใหส้งูขึ้ นเพราะจะท าใหแ้ผ่นบอรด์และอุปกรณเ์สียหายได.้ 

เมื่อเราใชง้านไปจนถึงจุดท่ีหวัดูดช ารุดสึกกร่อน เน่ืองมาจากความรอ้นและการกดักินของสารเคมี, - 

ประสิทธิภาพของการน าความรอ้นก็จะลดลง, หากพบว่าปลายปืนถอดบดักรีและสารท่ีเคลือบไวช้ ารุด 

ใหเ้ปล่ียน “หวัดูดอากาศ“ ใหม่ (โปรดดูรายละเอียดท่ีหน้า 9) 



เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่อายุการใชง้านของเคร่ืองมือน้ี จะยาวนานมากขึ้ นเหมาะ 

สมกบัเงินลงทุนท่ีไดเ้สียไป, ควรท าการดแูลรกัษาและปฎิบติัตามขัน้ตอน 

ต่างๆ เหล่าน้ีทนัทีภายหลงัการใชง้านแลว้. 

ใหพ้ิจารณาเปล่ียนฟิลเตอรท์ั้งหมดหรือบางตวัท่ีอยู่ในระบบดูดอากาศ, ท าความสะอาดหวัดูดอากาศ 

และภายในของส่วนเกินก าเนิดความรอ้น (โปรดดูรายละเอียดหน้า  9-11  ในหวัขอ้การบ ารุงรกัษา 
เคร่ืองทั้งในส่วนของอุปกรณปื์นถอดบดักรีและอุปกรณส์เตชัน่) 

อากาศในระบบดดูอากาศรัว่ 

ลกัษณะอากาศรัว่ในระบบดูดอากาศน้ี ไม่สามารถสงัเกตไดจ้ากการดูท่ีอินดิเคเตอร,์ แต่ใหต้รวจสอบ 

ความแน่นกระชบัและการสมัผัสของหน้าสมัผัสต่างๆ แลว้จึงพิจารณาเปล่ียนส าหรับช้ินส่วนท่ีช ารุด - 

หรือสงสยัว่าจะช ารุด ดงัรายการต่อไปน้ี 

1.  จุดสมัผัสระหว่าง “หวัดูดอากาศ“ และ “ส่วนก าเนิดความรอ้น“ 

4.  ท่อดูดลมและรอยต่อทั้งหมด 

2.  โครงยึดส่วนหน้าและอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียงทั้งหมด 

3.  โอริงท่ีอยู่ในรอยต่อของ “โครงยึดส่วนหลัง“ และ “หลอดกรองตะกัว่“ 

5.  ขอ้ต่อบริเวณ “หวัดูดลม“ และขา้งเคียง 
6.  ส่วนท่ีมีการประกอบและส่วนขา้งเคียงการประกอบกนัทั้งหมด 

ใหปั้ดเศษตะกัว่ท่ีอยู่ภายในท่อของ “หวัดูดอากาศ“ และ “ส่วนก าเนิดความรอ้น“ ออกใหห้มด 

ท าความสะอาดปลายของ “หวัดูดอากาศ“ ดว้ยฟองน ้าท าความสะอาดท่ีชุ่มน ้าพอหมาดๆ แลว้จึงไล  ้

ปลายของ “หวัดูดอากาศ“ ดว้ยตะกัว่ท่ีสะอาดเพื่อป้องกนัคราบสนิมและความสกปรกต่างๆ ท่ีอาจจะ 

เกิดขึ้ นกบั “ปลายโลหะเคลือบพิเศษ“ น้ีได.้ 

ค าเตอืน : หากพบว่า “สายไฟเอซี“ ช ารุด, ใหรี้บด าเนินการเปล่ียนโดยทันที จากช่างท่ีไดร้บัการ - 

รบัรองจากโรงงานหรือจากตวัแทนจ าหน่าย, และจากช่างบริการทัว่ไปท่ีไวใ้จได ้ทั้งน้ีเพื่อ 

เป็นการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นไดก้บัผูป้ฎิบติังานหรือกบัตวัอุปกรณ์. 

หลอดแสดงไฟเขา้เคร่ืองไม่สวา่ง 

ตวัอย่างเช่น หากภายในปืนดูดตะกัว่ชอรด์วงจรอยู่ ก็ท าใหฟิ้วสข์องเคร่ืองไหมล้ะลายได้ 

ใหต้รวจสอบดูว่า ฟิวสไ์หมไ้ปเพราะเหตุใด, ขจดัปัญหาท่ีท าใหฟิ้วสไ์หมแ้ลว้จึงค่อยเปล่ียนฟิวสใ์หม่ 

ฟิวสข์องเครือ่งไหมล้ะลายไปแลว้หรือไม่ ? 

ใหค่้อยๆ เสียบปลั๊กสายไฟเอซีเขา้กบัเตา้ไฟไลน์ใหเ้รียบรอ้ย 

ปลัก๊สายไฟเอซีเสียบกับเตา้ไฟไลนเ์รยีบรอ้ยหรอืไม่ ? 

ป๊ัมลมไมท่ างาน 

ใหท้ าความสะอาด (ข้อมลูเพิ่มเติมโปรดดท่ีูหน้า 9) 
ปลายท่อของ หวัดูดอากาศ หรือรูที่อยู่บนตวั ส่วนก าเนิดความรอ้น ตีบตนั ? 

หากพบว่ายงัไม่ถูกต่อหรือต่อไม่ถูกตอ้ง ก็ใหต่้อเสียใหม่ใหถู้กตอ้ง 

ตรวจสอบว่า ชุดสายไฟควบคุม ถูกตอ่อย่างถูกตอ้งแลวหรือไม่ ? 

ตะกัว่ไม่ถูกดดูออกจากชิ้ นงาน 

ใหเ้ปล่ียนฟิลเตอรแ์บบสปริงน้ีดว้ยช้ินส่วนใหม่ (ข้อมลูเพิ่มเติมหน้า 10) 
ฟิลเตอรแ์บบสปริงมีตะกัว่อดัเตม็หรือไม่ ? 

ใหเ้ปล่ียนฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิคน้ีดว้ยชิ้ นส่วนใหม่ 

แผ่น ฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิค แข็งตวัมากไปหรอืไม่ ? 

ตรวจสอบรอยต่อ, จุดเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณท์ั้งสองและส่วนประกบระหว่างช้ินส่วน, หากพบส่วนช ารุด 

ใดๆ ก็ใหเ้ปล่ียนดว้ยชิ้ นส่วนใหม่ 

ระบบสูญญากาศรัว่หรอืไม่ ? 

หวัดดูอากาศไม่รอ้น 

ใหถ้อดออกเพื่อท าความสะอาดเบ้ืองตน้ดว้ยผา้, แลว้ต่อกลับเขา้ไปใหม่ใหถู้กตอ้ง (ขอ้มลูเพิ่มเติมหน้า 4) 

ชุดสายไฟควบคุมต่ออยู่แลว้อย่างถูกตอ้งหรอืไม่ ? 

หากพบว่าช ารุดเสียหายก็ใหเ้ปล่ียนดว้ยชิ้ นส่วนใหม่ (ข้อมลูเพ่ิมเติมหน้า 12) 
ส่วนก าเนิดความรอ้น เสียหายหรอืไม่ ? 

หมายเหตุ :  หากท่านตอ้งการรบัการตรวจซ่อมจากทางผูแ้ทนจ าหน่าย, ใหท่้านจดัส่งอุปกรณท์ั้งสองคือ “ปืนถอด 

บดักรี“ และ “สเตชัน่“ มาพรอ้มกนั, เพื่อทางผูแ้ทนจ าหน่ายจะไดต้รวจเช็คอุปกรณท์ั้งสองไปพรอ้มๆ กนั 



(ปืนถอดบดักร)ี 

ดว้ยการบ ารุงรกัษาท่ีถูกวิธีและดว้ยบุคคลากรท่ีมีประสพการณใ์นงานเฉพาะดา้น, จะช่วยใหแ้ฮ็กโกะ 474 ของคุณรับใชคุ้ณไดอ้ย่างมีอายุการท างานท่ียืนยาวเป็นเวลาหลายๆ ปีขึ้ นไป, การถอดบดักรี 

ท่ีมีประสิทธิภาพจะขึ้ นอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง อนัไดแ้ก่อุณหภมูิท างานของปลายหวัแรง้, ปริมาณและคุณภาพของตะกัว่และฟลั๊กท่ีใช,้ ตลอดจนการใชง้านท่ีถูกตอ้งดว้ย. ใหท่้านบ ารุงรกัษาเคร่ืองตาม 

สภาพของการใชง้าน ดงัรายการท่ีแสดงไวด้า้นล่างน้ี. 

ค าเตือน : เน่ืองมาจากว่าอุปกรณ ์“ปืนถอดตะกัว่“ สามารถมีอุณหภมูิท่ีสงูมากๆ ในขณะท่ีใชง้านอยู่, ดงัน้ันโปรดท างานกบัอุปกรณน้ี์ดว้ยความระมดัระวงัอย่างสงู 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรบัการท าความสะอาด “หวัดูดอากาศ“ และ “ส่วนก าเนิดความรอ้น“ แลว้ยิ่งตอ้งระมดัระวงัมากยิ่งขึ้ น, จึงควรท่ีจะปิดสวิทซเ์ปิด 

ปิดเคร่ืองและถอดหวัปลั๊กของสายไฟเอซีออกจากเตา้เสียบไฟใหเ้รียบรอ้ยทุกครั้งก่อนท่ีจะท าการซ่อมบ ารุงรกัษาเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว.้ 

ขณะท างาน“ปืนถอดบดักรี“จะมีอุณหภมูิท่ีสงูมากๆ ดงัน้ันการตรวจซ่อม

ขอ้ควรระวงั 

บ ารุงรกัษาจึงควรกระท าดว้ยความระมดัระวงัและสวมถุงมือหนาๆ ทุกครั้ง 

ตรวจสอบและท าความสะอาดหวัดดูตะกัว่ 

เสียบปลั๊กสายไฟเอซี, เปิดสวิทซเ์ปิดปิดเคร่ืองเพื่อจ่ายไฟเขา้เคร่ืองเพื่อใหห้วั 

ดูดตะกัว่รอ้นขึ้ นเพื่อพรอ้มส าหรบัการท าความสะอาด 

ท าความสะอาดรดููดตะกัว่โดยใช ้“เข็มท าความสะอาด (ส าหรบัหวัดูด)” 

ขอ้ควรระวงั 

เข็มท าความสะอาด(ส าหรบัหวัดูด) จะไม่สามารถผ่านเขา้ไปในรดููดตะกัว่ 

เพื่อท าความสะอาดไดเ้ลยถา้หากว่าตะกัว่ท่ีอยู่ภายในรดููดตะกัว่ ยงัไม่รอ้น 

เพียงพอท่ีจะหลอมละลายไดห้มดจริง 

เร่ิมตน้ท าความสะอาดโดยใชเ้ข็มท าความสะอาดก่อน, หากสามารถใชเ้ข็ม 

ท าความสะอาดเขา้ไปในรดููดตะกัว่ไดแ้ลว้ จึงค่อยใชเ้ข็มหวัสว่านแทน 

ตรวจสอบสภาพของ “ปลายโลหะเคลือบ“ ท่ีอยู่ตรงส่วนปลายของ “หวัดูด 

ตะกัว่“ 

หากพบว่ามีรอยขดูขีดหรือช ารุดแต่เพียงเล็กน้อย ใหรี้บหุม้ปลายดว้ยตะกัว่ 

ท่ีใหม่และสะอาด เพื่อป้องกนัการเกิดสนิม 

ตรวจสอบสภาพท่ีผิวของโลหะทั้งดา้นในและดา้นนอกของปลายหวัดูดตะกัว่ 

หากพบว่ามีรอยขดูขีดหรือสึกกร่อนมาก หรือพบว่าขนาดของรดููดตะกัว่ใหญ่ 

ขึ้ นมากหรือสึกกร่อนมาก, ใหเ้ปล่ียนปลายหวัดูดตะกัว่ดว้ยอะไหล่ท่ีใหม่ 

ขอ้ควรระวงั 

ภายในรขูองหวัดูดตะกัว่และท่ีดา้นนอกของปลายหวัดูดตะกัว่ ถูกเคลือบไว  ้

ดว้ยโลหะอลัลอยด์ชนิดพิเศษ, หากผิวโลหะอลัลอยดน้ี์สึกกร่อนเน่ืองมาจาก 

การท างานดว้ยความรอ้นท่ีสงูจนเกินไปเป็นระยะเวลานานจะท าให ้“ปืน - 

ถอดบดักรี“ ไม่สามารถรกัษาอุณหภมูิท างานใหค้งท่ีไดอี้กต่อไป 

ถอดชิ้ นส่วนก าเนิดความรอ้น 

ส่วนก าเนิดความรอ้นน้ีจะมีความรอ้นสงูมากขณะท างาน, ดงัน้ันควรใชค้วาม 

ระมดัระวงัเป็นพิเศษส าหรบัการท างานในส่วนน้ี 

พรอ้มกบัตวัเคร่ือง 

โดยใช ้“เข็มท าความสะอาด (ส าหรบัขดลวดความรอ้น)” ท่ีม ี

ท าความสะอาดรดูดูตะกัว่ของส่วนก าเนิดความรอ้นใหส้ะอาด 

ขอ้ควรระวงั 

ขอ้ควรระวงั 

ตอ้งใหม้ัน่ใจไดเ้ต็มท่ีว่า ตะกัว่ท่ีอยู่ภายในรดููดตะกัว่ของ “ส่วนก าเนิดความ 

รอ้น“ รอ้นไดท่ี้และหลอมเหลวสมบรูณแ์ลว้ จึงจะสามารถท าความสะอาดรู 

ดูดตะกัว่น้ีได ้

หากเข็มท าความสะอาดส่วนก าเนิดความรอ้นไม่สามารถผ่านเขา้ไปในรดููด 

ตะกัว่น้ีได,้ ใหเ้ปล่ียนส่วนก าเนิดความรอ้นน้ีดว้ยอะไหล่ช้ินใหม่ 

บิดสวิทซเ์ปิดปิดเคร่ืองไปท่ีต าแหน่งปิด หลงัจากท าความสะอาดเสร็จส้ินแลว้ 

การท าความสะอาดหวัดูด โดยใชเ้ข็มท าความสะอาดส าหรบัหวัดูด 

ใหแ้ยงเข็มท าความสะอาดส าหรบัหวัดูดให ้

ทะลวงผ่านเขา้ไปในช่องดูดตะกัว่จนสุด 

หลงัการท าความสะอาด 

ก่อนการท าความสะอาด 

ใหส้อดเข็มหวัสว่านเขา้ไปพรอ้มกบัหมุนตามเข็ม

ใหแ้ยงเข็มท าความสะอาดส าหรบัหวัดูดให ้

ดึงเข็มหวัสว่านออกมาตรงๆ โดยไม่ตอ้งหมุนไปทางใด 

ขอ้ควรระวงั 

หา้มดนัเข็มหวัสว่านเขา้ไปใชแ้รงขืนแต่เพียง 

อย่างเดียว เพราะอาจท าใหเ้ข็มหวัฯหกัได ้

ขอ้ควรระวงั 

โปรดใชข้นาดของเข็มท าความสะอาดหรือ 

เข็ม๋หวัสว่านท่ีเหมาะสมกบัขนาดของท่อ 

ของหวัดูดอากาศ 

ขอ้ควรระวงั 

เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีว่า การเกิดปรากฎการณ์ 

ดงักล่าวน้ีไม่สามารถสงัเกตเห็นไดโ้ดยง่าย 

เน่ืองจากการท่ีรดููดตะกัว่น้ีมีขนาดเล็กมาก 

ดงัน้ันใหส้งัเกตเอาว่าหากประสิทธิภาพของ 

การดูดตะกัว่ลดลงโดยท่ีส่วนอ่ืนๆ อยู่ใน - 

สภาพดีเป็นปกติแลว้ละก็แสดงว่ารดููดตะกัว่ 

สึกกร่อน  และควรจะท าการเปล่ียนดว้ย - 

อะไหล่ช้ินใหม่ไดแ้ลว้ 

ปลายโลหะเคลือบพิเศษ 

เฉพาะส าหรบังานบดักรี 

ลกัษณะท่ีเสน้ผ่าศนูยก์ลางของรดููดตะกัว่กวา้งออก 

ไปมากกว่าปกติ   ซ่ึงมีผลมาจากการกดัเซาะของ- 

ความรอ้น, สนิมและสารเคมี 

ส่วนก าเนิดความรอ้น 

หวัดูดตะกัว่ 

ปลอกครอบส่วนก าเนิดความรอ้น 

ฝาเกลียวครอบยึดปลอก 

ใหถ้อดฝาเกลียวครอบฝืดปลอกของส่วนก าเนิดความรอ้น 

โดยใช ้“เคร่ืองมือกระชบัขัว่ต่อ“ ซ่ึงมีมาใหพ้รอ้มกนั 

ควงไปมาเพื่อใหเ้ศษตะกัว่และคราบสนิมหลุดออกใหห้มดจนกว่าเข็มจะสามารถผ่านเขา้ออกไดอ้ย่างสะดวก 

ใชเ้ข็มท าความสะอาดขดลวดความรอ้นแยงเขา้ไปในรดููดตะกัว่ของ “ส่วนก าเนิดความรอ้น“ พรอ้มกบัหมุน 

ใชเ้ข็มท าความสะอาดส าหรบัขดลวดความรอ้นตอ้งสามารถผ่านเขา้ออก 

และหมุนไปมาไดอ้ย่างสะดวกโดยท่ีไม่มีเศษส่ิงสกปรกใดๆ ติดออกมาอีก 

เป็นอนัขาด, จึงจะถือไดว้่าสะอาด 



ถอดเปล่ียนฟิลเตอร ์

บิดสวิทซเ์ปิดปิดเคร่ืองไปท่ีต าแหน่งปิด หรือ “OFF” 
เมื่อหลอดกรองตะกัว่เย็นลงพอท่ีจะจบัได,้ ใหก้ด “ปุ่มปล่อยยึดโครง“ ซ่ึงอยู่ทาง 

ดา้นหลงัของ “ปืนถอดบดักรี“ ลงดา้นล่างแลว้จึงถอด “หลอดกรองตะกัว่“ ออก 

ใหต้รวจสอบจุดประกบของหลอดกรองตะกัว่กบัโครงของเคร่ือง 

ขอ้ควรระวงั 

“หลอดกรองตะกัว่“ รอ้นมาก 

ใหต้รวจสอบฟิลเตอรก์รองตะกัว่แบบสปริง 

ใหต้รวจสอบแผ่นฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิคขนาดแอล (L) หมายเลขช้ินส่วนคือ 

(No. A1033) 

ใส่ฟิลเตอรส์ปริงกลบัเขา้ไปดงัเดิม 

เสียบฟิลเตอรส์ปริงเขา้กบั “จุกยึดโครงสปริง“ 

สอด “จุกยึดโครงสปริง“ เขา้ใน “หลอดกรองตะกัว่“ 

ขอ้ควรระวงั 

ขอ้ควรระวงั 

ตอ้งใหแ้น่ใจว่า “จุกยึดโครงสปริง“ เสียบเขา้ไปไดแ้นวกบั “หลอดกรองตะกัว่ 

ใหใ้ช ้“ฟิลเตอร์กระดาษเซรามิคขนาดแอล (L)” ส าหรบัหลอดกรองตะกัว่ท่ีตวั 
ปืนหากน า “ฟิลเตอร์กระดาษเซรามิคขนาดเอส (S)” ไปใส่ในหลอดกรองตะกัว่ 
แทน  อาจท าใหเ้กิดการเสียหายขึ้ นได ้หรือก าลงัของเคร่ืองตกลงไปจากปกติ 

ได ้

น าปลายปืนถอดบดักรี ซ่ึงประกอบดว้ยหวัดูดตะกัว่และส่วนก าเนิดความรอ้น 

ประกอบส่วนก าเนิดความรอ้นกลบัเขา้ที่ 

เขา้ท่ีดงัเดิมโดยใช ้“เคร่ืองมือกระชบัขัว่ต่อ“ หมุนกระชบัหวัน๊อตใหแ้น่น 

หากหมุนหวัน๊อตใหก้ระชบัไดไ้ม่แน่นพอ จะท าใหล้มดูดรัว่และท าใหอุ้ณหภมูิ 

ขอ้ควรระวงั 

ของหวัดูดตะกัว่ลดลง,   ท าใหป้ระสิทธิภาพในการดูดตะกัว่ตก   และอาจท า 

อนัตรายต่อช้ินงานใหเ้กิดความเสียหายได ้

จุกยึดโครงสปริง 

ฟิลเตอรแ์บบสปริง 
ฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิค 

(No. A1033) 
ขนาดแอล (L) หมายเลขช้ินส่วน 

ใหเ้ปล่ียนหากพบว่า 

สปริงติดแน่นเกินไป, แข็งและช ารุด 

ใหเ้ปล่ียนหากพบว่า 

ตะกัว่สะสมมากเกินกว่าสองในสามของสปริง 

ใหเ้ปล่ียนหากพบว่า 

ฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิคแข็งเต็มไปดว้ยฟลั๊กและตะกัว่ 

ฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิค 

ขนาดแอล (L), หมายเลขช้ินส่วน 

(No. A1033) 

เสียบจุกยึดโครงสปริงเขา้ไปในหลอดกรองตะกัว่ 

ใหส้นิทเพื่อไม่ใหเ้กิดอากาศรัว่ขึ้ นได ้

ค่อยๆ กดโครงยึดส่วนหลงัเขา้กบัหลอดกรอง - 

ตะกัว่ โดยใหโ้อริงแนบสมัผัสเขา้กบัดา้นหลงัของ 

หลอดกรองตะกัว่ 



(สเตชัน่) 

เปล่ียนฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิค รหสัชิ้ นส่วน (No. A1009) 
ใหถ้อดฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิคออกมาส ารวจดู หากพบว่าแข็งและเต็มไปดว้ย 

ฟลั๊กก็ใหเ้ปล่ียนช้ินใหม่เขา้แทน 

ประกอบโครงฟิลเตอรก์ลบัเขา้ที่ตามเดิม 

ขอ้ควรระวงั 

ใหใ้ช ้“ฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิค“ ขนาดเอส(S) น้ีกบั “หลอดใส่แผ่นฟิลเตอร“์ 
ส าหรบั “สเตชัน่“ หากใส่ “ฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิค“ ขนาดแอล(L) เขา้ไป- 

แทนจะท าใหเ้คร่ืองเสียหายหรือท าใหก้ าลงัตก 

ค าเตอืน 

ใหถ้อดปลั๊กไฟเอซีออกจากเตา้เสียบเสียก่อนท่ีจะด าเนินการตรวจเช็คตาม 

ขั้นตอนน้ี 

ถอดหวัป๊ัมลมออก 

ถอดฝาหลงัเคร่ืองออก 

ถอดฝาหลงัครอบออก 

ถอดหวัป๊ัมลมออกจากแต่ละขา้งของป๊ัมลม 

ถอด “แผ่นครอบล้ินลม“ และ “แผ่นครอบยึดโครง“ ออก 

เช็ดคราบฟลั๊กท่ีตกคา้งออกใหห้มด 

ท าความสะอาดหวัป๊ัมลม 

ขอ้ควรระวงั 

ถา้หากแผ่นครอบยึดโครงติดแน่นท าใหถ้อดยากแลว้, ใหเ้ป่าลมรอ้นลงไปท่ี 

แผ่นครอบยึดโครงเพื่อใหร้อ้นขึ้ นจะท าใหถ้อดออกไดง่้ายขึ้ น 

หา้มใชแ้รงท่ีมากเกินไปแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อถอดแผ่นครอบยึดโครงออก 

เพราะจะท าใหโ้คง้งอเสียหายไดง่้าย ซ่ึงจะเป็นสาเหตุใหอ้ากาศรัว่เขา้ไดแ้ละ 

อุปกรณจ์ะท างานดว้ยประสิทธิภาพท่ีลดลง 

ขอ้ควรระวงั 

ท าความสะอาดแผ่นครอบโดยใชแ้อลกอฮอล์หรือทินเนอรเ์ท่าน้ัน 

ใหเ้ปล่ียนหากพบว่า :  “แผ่นเพลทล้ินลม“ โคง้งอ, มีอาการบิด, หรือแข็งกรอบ 

เกินไปใหเ้ปล่ียนใหม่ดว้ยอะไหล่แทจ้ากโรงงาน, เพื่อ- 

ความสมบรูณข์องการใชง้าน 

หากพบว่า “ฟิลเตอรก์รองลมดูด“ สกปรก, ใหเ้ปล่ียนใหม่เสีย 

ประกอบหวัป๊ัมลม 

ใส่ “แผ่นครอบยึดโครง“ และ “แผ่นครอบล้ินลม“ เขา้ท่ีตามเดิม และส่วนอ่ืนๆ 

เขา้ใหเ้ป็นปกติ 

ขอ้ควรระวงั 

ในขณะท่ีท าการประกอบป๊ัมลม, ใหห้มัน่ตรวจสอบดูดว้ยว่าป๊ัมลมมีลมรัว่หรือไม่ 

หากพบอาการรัว่เกิดขึ้ น, ใหรี้บแกไ้ขทนัที 

ใส่ครีมซิลิโคนท่ีโอริง (S20) เพื่อใหจุ้ดสมัผัสแนบกระชบัและ 
ใหห้มุนหวัแจค๊ของท่อดูดลมตามเข็มนาฬิกาใหแ้น่น เพ่ือป้อง 

กนัการรัว่ของลม 

หลอดใส่แผ่นฟิลเตอร์ 
หมุนแจค๊ของหวัดูดลมใหแ้น่น 

ฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิคขนาดเอส (S) 

หมายเลขช้ินส่วน (No. A1009) 

ถอด “หลอดใส่แผ่นฟิลเตอร์“ ออกแลว้ 

กดใหแ้ผ่นฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิค 

หลุดออกมา 

ฝาครอบ 

ฝาหลงัเคร่ือง 

ถอดสกรอูอก 

ออก (ทั้งขวาและซา้ย) 

ถอดสกรฝูาครอบ 

ท าความสะอาดหวัป๊ัมลมและ 

แผ่นครอบยึดโครง 

แผ่นครอบยึดโครง 

แผ่นครอบล้ินลม 

หวัป๊ัมลม 
ฟิลเตอรก์รองลมดูด 

แผ่นครอบล้ินลม 

แผ่นครอบยึดโครง 

การถอดและการประกอบตอ้งให ้

มัน่ใจไดว้่าชิ้ นส่วนทุกช้ินจดัเรียง 

อยู่ในแนวเดียวกนั 



ค าเตอืน 

ใหถ้อดปลั๊กไฟเอซีออกจากเตา้เสียบเสียก่อนท่ีจะด าเนินการตรวจเช็ค 

ตามขั้นตอนน้ี 

ค่าความตา้นทานของส่วนก าเนิดความรอ้น ควรมีค่าอยู่ท่ีประมาณ 1~2 โอหม์ 

ท่ีอุณหภมูิ 23  ํC (73  ํF). หากวดัค่าความตา้นทานของส่วนก าเนิดความ
แลว้พบว่าอยู่นอกเหนือช่วงท่ีก าหนดไวน้ี้ใหเ้ปล่ียนใหม่ดว้ยอะไหล่แทโ้ดยทนัที 

ถอดส่วนประกอบใหค้วามรอ้นออก 

ถอดโครงดา้มจบัปืนถอดบดักรีออก 

(ขดลวดความรอ้น) ออก 

ปลดสายขัว่ต่อของสายไฟ, และถอดชิ้ นส่วนใหค้วามรอ้น 

กินก าลงั 50 วตัต)์ 

เขา้ที่ดงัเดิม (ชิ้ นส่วนใหค้วามรอ้นใชแ้รงดนั 24 โวลท ์และ 

ใส่ชิ้ นส่วนใหค้วามรอ้นใหม่เขา้ไปแทนท่ี และประกอบกลบั 

ท าการปรบัตั้งอุณหภมูิใหม่ 

ขอ้ควรระวงั 

ก่อนประกอบกลบัคืนเขา้ท่ีดงัเดิม ภายหลงัจากท่ีท าการเปล่ียน

ใหค้วามรอ้นดว้ยอะไหล่ช้ินส่วนใหม่ไปแลว้, ใหต้รวจสอบดว้ยว่าขัว่ต่อ 

สายไฟถูกหุม้ดว้ยหลอดแกว้แน่นหนาเพียงพอท่ีจะไม่เล่ือนหลุดหรือ - 

ขยบัจนเป็นสาเหตุใหเ้กิดการลดัวงจร หากมีการใชไ้ปเป็นเวลานานๆ 

เน่ืองจากค่าความตา้นทานของช้ินส่วนใหค้วามรอ้นใหม่น้ีอาจมีค่าไม่ - 

ตรงกนักบัค่าความตา้นทานของช้ินส่วนใหค้วามรอ้นท่ีติดตั้งอยู่เดิม ซ่ึง 

จะมีผลท าใหอุ้ณหภมูิท างานคลาดเคล่ือนไปได,้ ดงัน้ันจึงมีความจ าเป็น 

มากท่ีจะตอ้งท าการปรบัค่าของอุณหภมูิท างานใหม่ทุกๆ ครั้งท่ีมีการ - 

เปล่ียนช้ินส่วนใหค้วามรอ้นน้ี 

ตั้งปุ่ มควบคุมอุณหภมูิไปท่ีต าแหน่งหมายเลข “1” และปล่อยใหปื้นถอด 

บดักรีมีอุณหภมูิสงูขึ้ น โดยใชเ้วลารออยู่ประมาณ 3 นาที 

ใชเ้ทอรโ์มมิเตอรส์ าหรบัวดัอุณหภมูิปลายหวัแรง้โดยตรงมาสมัผัสเขา้เพื่อ 

ท าการวดัอุณหภมูิของปลายหวัดูดตะกัว่, ท าการปรบัอุณหภมูิโดยการ - 

หมุนปุ่มแคล  (CAL)  ดว้ยไขควงปลายแบนไปมาจนไดค่้าของอุณหภมูิมี 
ค่าอ่านไดเ้ท่ากบั 380  ํC หรือ 716  ํF. 

ถอดหลอดกรองตะกัว่ออก 

โครงดา้มจบัปืนถอดบดักรี 

ถอดสกรอูอก 

ปลดขัว่ต่อสายไฟ 

หลอดแกว้ปลอกหุม้สายไฟ 

ใหเ้ล่ือนหลอดแกว้ไปเหนือรอยต่อ 

ของสายไฟ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นฉนวน 

หุม้ขัว่ต่อของสายไฟ 

ใหง้อสายไฟเล็กน้อย 

ก่อนท่ีจะสอดเขา้ไป 

ยดัหลอดเขา้ไปในช่องน้ี 

ใหว้างสายไฟลงตามร่องและดนัใหเ้ขา้ท่ี, 

ใหร้ะวงัไม่ใหส้ายไฟสมัผัสชิดเขา้กบัโครง 

ของตวัถงัเคร่ืองเป็นอนัขาด 

หมุนปรับให ้

อุณหภมูิสงูขึ้ น 

หมุนปรับให ้

อุณหภมูิลดลง 

ปรบัอุณหภมูิท่ีปลายหวัดูด 

โดยหมุนท่ีปุ่มแคล (CAL) 

ดว้ยไขควงปลายแบน 



รายการท่ี รหสัช้ินส่วน ช่ือช้ินส่วน ค าอธิบาย 

1 
ฟิลเตอรก์ระดาษเซรามิคขนาด S 2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

B1029 
A1009 
B1063 
B1031 
B1034 
B1038 
B1036 
B1028 
B2061 
B1093 
B1061 
B1044 
B2057 

แจ๊คหวัดดูลม 

หลอดใสแ่ผ่นฟิลเตอร ์

ขอ้ต่อหวัดดูลม 

โอริง (S20) 
จุ๊บยางครอบสกร ู

เตา้รบัชุดสายไฟควบคุม 

ปุ่มควบคุมอุณหภมิู 

โครงเคร่ืองดา้นหนา้(หนา้ปัทม)์ 

โครงเคร่ืองดา้นขา้ง(ตวัถงัเคร่ือง) 

หหูจูบั 

แคลมป์จบัสกรคูวบคุมอุณหภมิู 

แผ่นบอรด์ (P.W.B.) 

10 ชิ้ น 

พรอ้มโอริง (S20) 

ชุดละ 4 ชิ้ น 

พรอ้มกบัโพเทนซิโอมิเตอร ์

ดา้นเดียว 

ดา้นเดียว 

รายการท่ี รหัสช้ินส่วน ช่ือช้ินส่วน ค าอธิบาย 
14 

 

15 

16 
17 

18 

19 

B2063 
B2065 
B2077 
B2078 
B2080 
B2064 
B2067 
B1041 
B1134 
B1042 
B1138 
B1139 
B1275 

ขัว่ต่อหวัดดู 

หมอ้แปลง 

หมอ้แปลง 

หมอ้แปลง 

หมอ้แปลง 

ป๊ัมลม 

หนา้ปัทมเ์ครื่องดา้นหลงั 

ตลบัฟิวส ์

ตลบัฟิวส ์

ฟิวส ์

ฟิวส ์

ฟิวส ์

ฟิวส ์

100-24V 
110-24V 
120-24V 
220-24V, 230-24V, 240-24V 

พรอ้มซีลด ์

ไม่รวมฟิวส ์

ไมร่วมฟิวส์(ออสเตรเลียท่ีใช้ไฟ 240V) 
125V-2A/100V, 110V 
250V-1A/220V, 230V 
250V-1A / ออสเตรเลียท่ีใชไ้ฟ 240V 
250V-2A(U)/120V 

สกรส่ีูแฉกพรอ้มแหวน 

M4X10(8) 
สกรส่ีูแฉกหวัแบน 

M4X8(4) 

สกรส่ีูแฉกหวัแบน 

M4X12(2) 

สกรหูวัหกเหล่ียม 

M4X6 

สกรส่ีูแฉกพรอ้มแหวน 

M3X6(4) 

สกรส่ีูแฉกพรอ้มแหวน 

M3X6 

สกรส่ีูแฉกพรอ้มแหวนล๊อคเบอร ์4(2) 
สกรสูงักะสี, สีด า M4X5(2) 

สกรส่ีูแฉก 

M3X6(2) 

พรอ้มแหวน 

สกรส่ีูแฉก 

M5X10(4) 



สกรส่ีูแฉก 

พรอ้มแหวน 

M4X8(2) 

แหวนล๊อค 

เบอร์4 

สกรปูล่อย 

M2.6X6(2) 

สกรส่ีูแฉก 

สกรส่ีูแฉก 

M3X55 

สกรปูล่อย 

M2.6X6(4) 

สกรส่ีูแฉก 

M4X8 

พรอ้มแหวน 

สกรส่ีูแฉก 

M5X10(4) 
แหวนสปริง 

ขนาด 4(4) 

หวัน๊อตหกเหล่ียม 

M4(4) 

สกรส่ีูแฉก 

M4X25(4) 

ปลอกสกรู 

ขนาด 4X25 

สกรส่ีูแฉก 

M4X8 

พรอ้มแหวน 

สกรส่ีูแฉก 

พรอ้มแหวน 

M4X30 

รายการท่ี รหสัช้ินส่วน ช่ือช้ินส่วน ค าอธิบาย 

     20   B2068 สายไฟเอชี 3 แกนและปลั๊กแบบอเมริกนั 

3 แกนไม่มีปลั๊ก สายไฟเอชี   B2079 

  B2081 สายไฟเอชี 3 แกนและปลั๊กแบบออสเตรเลีย 

  B2082 สายไฟเอชี 3 แกนและปลั๊กแบบ BS 
3 แกนและปลั๊กแบบยุโรป สายไฟเอชี   B2083 

  B2490 สายไฟเอชี 3 แกนและปลั๊กแบบจีน 

   21   B2066 แท่นเคร่ือง 

   22   B1037 ยางรองแท่น ชุดละ 4 ช้ิน 

   23   B1084 สวิทซ ์

   24   B1078 โพเทนชิโอมิเตอร์ 

   25   B1053 ตุม้น ้าหนักถ่วง 

   26   B1312 ขอ้เหวี่ยง พรอ้มตลบัลูกปืน 

รายการท่ี รหสัช้ินส่วน ช่ือช้ินส่วน ค าอธิบาย 

แหวนตลบัลูกปืน B1057     27 
    28 B2060 เพลาขอ้เหวี่ยง 

โครงกรอบป้ัม B2059     29 
    30 B2058 มอเตอร์ 

    31 B2085 แผ่นรองล้ิน 

    32 A1013 โดอะเฟรม 

แผ่นครอบยึดโครง B1056     33 
    34 A1014 แผ่นครอบล้ินลม ชุดละ  2  ช้ิน 

ชุดละ  2  ช้ิน 

พรอ้มหวัต่อท่อลมดูด หวัป้ัมลม B1050     35 
    36 B1059 ฟิลเตอรก์รองลมดูด ชุดละ  2  ช้ิน 

เข็มประกบฟิลเตอร์กรองลมดูด 

ขอ้ต่อหวัดูดลมและตวัถงั 

B1313 
B1064 

    37 
    38 



(ปืนถอดบดักรี) 

รายการ 

เลขท่ี 
รหสัชินสว่น 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

A1314 
A1030 
A1033 
B2073 
A1012 
B1018 
B1019 
B1020 
B2074 

B1023 
A1319 

ชื่อชิ้ นสว่น 

จุกยึดโครงสปริง 

ฟิลเตอรแ์บบสปริง 

ฟิลเตอรก์ระดาษเชรามิคขนาด L 

หลอดกรองตะกัว่ 

โอริง (ดหูนา้ 12) 

ชุดโครงยึดสว่นหลงั 

ปุ่มปลอ่ยสปริง 

สปริงส าหรบัปุ่มปลอ่ยสปริง 

โครงเคร่ือง 

ท่อดดูลม 

แผ่นรองฐานชิ้ นสว่นใหค้าวมรอ้น 

ค าอธิบาย 

10 ชิน้ 
10 ชิน้ 
พรอ้มจุกยึดโครงสปริง  

พร้อมโอริง  (ดหูน้า 12) 

พรอ้มสกร ู

รายการเลขท่ี รหสัชิ้ นสว่น ชื่อชิ้ นสว่น ค าอธิบาย 

พรอ้มไมโครสวิทซแ์ละปลั๊ก ชุดสายไฟควบคุม B1025 12 
13 B1024 โครงจบัสาย ชดุละ 4 ชิน้ 

ประกบัหนีบสาย B1022 14 
15 B1026 ไมโครงสวิทซ ์

16 B1021 ปุ่มกดไก 

17 A1313 ชิ้ นสว่นใหค้วามรอ้น 24V,50W 
SØ1.มิลลเิมตร(0.04นิว้) หวัดดูตะกัว่ A1003 18 

19 B1723 โครงครอบสว่นก าเนิดความรอ้น 

20 B1724 น๊อต 

21 B1094 สปริงเหล็กเสียบปลายปืนถอดบดักรี 

22 B1095 สปริงเสียบเข็มท าความสะอาด 

23 A1042 ฟองน ้าท าความสะอาดปลายปืน 

24 B1470 ฐานวางปืนถอดบดักรี 

25 B2100 เครื่องมือกระชบัขัว่ต่อ 

รหสั ชื่อชิ้ นสว่น/คุณลกัษณะ 

A1002 หวัดดู S0.8 mm(0.03in) 

A1003 หวัดดู S1.0 mm(0.04in) 

A1004 หวัดดู S0.8 mm(0.03in) 

A1005 หวัดดู S1.0 mm(0.04in) 

A1006 หวัดดู S1.3 mm(0.05in) 

A1007 หวัดดู S1.6 mm(0.06in) 

รหสั ชื่อชิ้ นสว่น/คุณลกัษณะ 

B1215 เข็มท าความสะอาด  ส าหรบัชิ้ นสว่นใหค้วามรอ้น     

B1086 เข็มท าความสะอาด ส าหรบัหวัดดู S0.8 mm(0.03in) 

B1087 เข็มท าความสะอาด ส าหรบัหวัดดู S1.0 mm(0.04in) 

B1088 เข็มท าความสะอาด ส าหรบัหวัดดู S1.3 mm(0.05in) 

B1089 เข็มท าความสะอาด ส าหรบัหวัดดู S1.6 mm(0.06in) 

B1302 เข็มหวัสวา่นท าความสะอาด ส าหรบัหวัดดู S0.8mm(0.03in) 

B1303 เข็มหวัสวา่นท าความสะอาด ส าหรบัหวัดดู S1.0mm(0.04in) 

B1304 เข็มหวัสวา่นท าความสะอาด ส าหรบัหวัดดู S1.3mm(0.05in) 

ส าหรบัหวัดดู S1.6mm(0.06in) เข็มหวัสวา่นท าความสะอาดB1305 
A1028 ครีมซิลิโคน 

รหสัชิน้สว่น     

A1002 
A1003 

0.8mm(0.03in) 
1.0mm(0.04in)

1.8mm(0.07in) 
2.0mm(0.08in) 

รหสัชิน้สว่น
A1004 
A1005 
A1006 
A1007 

0.8mm(0.03in) 
1.0mm(0.04in) 
1.3mm(0.05in) 
1.6mm(0.06in) 

2.3mm(0.09in) 
2.5mm(0.10in) 
3.0mm(0.12in) 
3.0mm(0.12in) 

สกรส่ีูแฉก 

M3X8(3) 

สกรปูล่อย 

M3X8(2) 

สกรส่ีูแฉก M2.6X3 

สกรปูล่อย 

M3X5 

สกรส่ีูแฉก 

M2.6X7(3) 




