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1.  รายการชิ้นสวนรวมในหนึ่งกลอง 
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กอนการใชงานอุปกรณ โปรดตรวจเช็คส่ิงบรรจุตางๆ 
เพ่ือใหแนใจวารายการทั้งหมดมีอยูครบถวน 

* หัวแรงบัดกรีไมไดรวมอยูในชุดอุปกรณ 
* ขาวางหัวแรงบัดกรีไมไดรวมอยูในชุดอุปกรณ 
  แฮ็กโกะ 607 (No. 607)  ขาวางหวัแรงบดักรีมีแยกขายตางหาก 



หมายเหตุในการใช 
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ขอควรระวัง : ดวยเหตุผลทางความปลอดภัย  ตองแนใจวาไดลงกราวดชุดอุปกรณ โดยการตอสายกราวดเขา 
กับจุดตอกราวด 

! 
การบํารุงรักษา อุณหภูมิปลายหัวแรง ไสกรอง 

ตองแนใจวาไดทําการเปล่ียนช้ินสวน 

รายละเอียดทางเทคนิค 

ที่ส้ินเปลืองทัง้หลาย และทําความ 
สะอาดบริเวณที่ระบุตามระยะปกติ 
(อางถงึ “การบํารุงรักษา และการ 
เปล่ียนช้ินสวนในหนาที่ 6) 
เวนแตวามีความตองการเปนพิเศษ 
ในการใชงาน มิฉะนัน้แลวใหปด 
power switch และถอดปล๊ัก power 
cord ออกจากแหลงจายไฟกอนเร่ิม 
การบํารุงรักษาใดๆ เสมอ 

อุณหภูมิของปลายหวัแรงลดลงเล็ก 
นอยในขณะทีใ่ชงาน smoke absor- 
ber  ในสถานที่ทาํงานใดที่ตองการ 
ควบคุมอุณหภูมิอยางเขมงวดใหวัด 
อุณหภูมิปลายหัวแรง (ใชแฮ็กโกะ 
191 เทอรโมมเิตอร) ภายหลังการใช 
smoke absorber 10 นาท ี

หัวแรงบัดกร ี

แฮ็กโกะ 494 หนึง่เคร่ืองสามารถใช 
กับหัวแรงบัดกรี 10 ชุด 

การใช  smoke absorber  โดย 
ปราศจากการใสไสกรองอาจเปน 
สาเหตุทีท่ําให turbo fan ทํางานผิด 
ปกติได ดังนั้นขอใหใชเคร่ืองพรอม 
ไสกรองดวยเสมอ 

หัวแรงบัดกรี 

ทอดูดควรมีความยาวเต็มที ่20 เมตร 
(65.6 ฟุต) ทางดานดูดเขา และ 5 
เมตร (16.4 ฟตุ) ทางดานดูดออก 

* รายละเอียดและลักษณะภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการเจงใหทราบลวงหนา 



ชื่อของชิ้นสวนและข้ันตอนการประกอบ 
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ใส Main Filter และตอเขา 
กับ Inlet Socke 

ใชกําจัดเสียงดาน 
ดูดออกระหวางใชงาน 

ตอ Exhaust Duct ตอ Absorption Pipe Set 1 
• ตอ Exhaust Duct เขากับ Station 

(ติด Exhaust Duct เขากับปกของ Outlet) 

ประกอบ Duct Set 2 
• จัดวาง Pre-Filter ใน Filter Case และติด 

Filter Cap เขากับ Filter Case 
• ติด Duct เขากับ Filter Case และติด End 

Cover เขากับปลายอีกดานหน่ึง 
(ใส End Cover ปดบน Filter Case อันซึง่ 
อยูในตําแหนงสุดทาย) 

3 
• ติด Soldering Iron เขากับ Absorption Pipe 

Set 
(อางถงึ “การประกอบ Absorption Pipe Set” 
ในหนาที ่5) 

• ติด Silicone Hose เขากับปลายของ Filter 
Cap 

ตอ Duct 4 
• ตอ Duct เขากับ Inlet Socket 
• จัดวาง Main Filter ใน Pipe สําหรับ Main 

Filter บน Station และตอเขากับ Inlet Socket 

• มัด Silicone Hose, Soldering Iron และ 
Power Cord เขาดวยกนัดวย Hose Coupling 
Band 
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ใชเม่ือติดต้ัง Soldering Iron 
(อางอิงถึงหนา 5) 

มัด Silicone Hose กับ 
Power Cord เขาดวยกัน 

(ไมรวม) 

จัดวางใน Filter Case 

ติดใหกับ Filter Case 
อันสุดทายบนแนวทอ 

การตอ Suppressor ทําอยางไร ? 

ติด Exhaust Duct 
เขากับปกของ Pipe 

Dust ถูกตอเขาทางดานหนาหรือดานหลัง 

การตอทอเปนแนว 
การติดต้ังแนวทอโดยการอางอิงถงึผังดังขางลาง 

ตัวอยาง : พนักงาน 10 ทาน 
จัดวาง end cover บน filter case 
อันซ่ึงอยูในตําแหนงสุดทาย 

Set ประกอบดวย pipe set หนึ่งชุดสําหรับพนักงานหนึ่งทาน 
Pipe sets สําหรับ Soldering Iron ที่เพิ่มเติมนั้นมีแยกขายตางหาก 
* ติด end cover เขากับ Filter Case อันที่จัดวางไวที่ปลายทาง 
   สุด 

การใชทางเลอืกและ Parallel piping joint 
Parallel piping joint (No. B1246) ชวยใหการวางแนว 
ทอมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
(ตัวอยาง) ตองการ End Cover หนึ่งอันสําหรับทุก 

แถวของจุดทํางาน 

หมายเหตุ : ไมมีผลกระทบตอขีดความสามารถไมวา Exhaust 



การประกอบ Absorption Pipe Set 
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คําแนะนาํดังตอไปนี้อธิบายถึงการตอ  Absorption Pipe Set  เขากับ  Soldering Iron  ทําไดอยางไร ? 

Absorption Pipe Set A [No. C1029 for DASH 900M/L] 

1. ถอดสวนประกอบชิ้นสวนหมายเลข        ถึง  4     1     
2. ติด Metal Fitting สําหรับ  
    Absorption Pipe เขากับ 
    เกลียวบนดามจับของ 
    Soldering Iron 

ดามจับ  

3. ใสคืนสวนประกอบช้ินสวน  
หมายเลข        ถึง        โดยคําแนะนําการ  4     1    

ถอดสวนประกอบดังขางบนในวิธีการที่กลับกัน  

Absorption Pipe Set B [No. C1030 for MACH-I 920/921/922] 
Absorption Pipe Set C [No. C1031 for MACH-I (918)] 

1. ถอดสวนประกอบชิ้นสวนหมายเลข        ถึง  4     1     
2. ติดต้ัง Metal Fitting สําหรับ 
    Absorption Pipe เขากับ 
    Nipple ของ Soldering 
    Iron 

3. ใสคืนสวนประกอบช้ินสวน  
หมายเลข        ถึง        โดยคําแนะนําการ  4     1    

ถอดสวนประกอบดังขางบนในวิธีการที่กลับกัน  

Absorption Pipe Set D [No. C1032 for 457/458] 
1. ถอดสวนประกอบชิ้นสวนหมายเลข        ถึง  3     1     
2. ติด Metal Fitting สําหรับ  
    Absorption Pipe เขากับ 
    เกลียวบนดามจับของ 
    Soldering Iron 

ดามจับ  

3. ใสคืนสวนประกอบช้ินสวน  
หมายเลข        ถึง        โดยคําแนะนําการ  3     1    

ถอดสวนประกอบดังขางบนในวิธีการที่กลับกัน  
Absorption Pipe Set Q 
1. ติด Adjustment tubes บางๆ 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเขากับ handle 
    ของแฮ็กโกะ 907,908 สวนอีกช้ินหนึ่งเขากับ handle cover 
    ติด Attachment เขากับ adjustment tubes และกับ 
    absorption pipe 
2. มัด power cord ของหัวแรงบัดกรีและ silicone hose เขา 

[No. C1125 for 907, 908] 

    ดวยกันดวย hose coupling band 

Absorption Pipe Set E [No. C1033 for MG30W~100W] 

1. ถอดสกูร 2 ตัว ดังแสดงในรูป 
2. ติด Metal Fitting สําหรับ Absorption Pipe ดังแสดงในรูป 
    พรอมกับขันสกูรจับยึดใหแนน 

สกูรจับยึด 
(มาพรอมกับชุด) 

Absorption Pipe Set F [No. C1034 for 455] 
Absorption Pipe Set G [No. C1035 for 456] 

1. ถอดสวนประกอบชิ้นสวนหมายเลข        ถึง  4     1     
2. ถอดสกูร 3 ตัวที่จับยึดปก 
3. ขยับรูสกูรของ Metal Fitting 
    สําหรับ Absorption Pipe 
    ใหอยูในแนวดวยปก 

4. ใสคืนสวนประกอบช้ินสวน  
หมายเลข        ถึง        โดยคําแนะนําการ  4     1    

ถอดสวนประกอบดังขางบนในวิธีการที่กลับกัน  

    พรอมขันสกูรใหแนน 

Absorption Pipe Set H [No. C1086 for 901,902,903,904] 
1. ถอด Cap Nut จากแฮ็กโกะ 901/902/903/904 และใช  
    Cap Nut นี้ในการติดต้ังกับ Absorption Pipe Set H 
2. ติด Metal Fitting สําหรับ 
    Absorption Pipe, Wave 
    Washer และ Cap Nut 
    สําหรับ Absorption 
    Pipe Set H 

3. เม่ือทําการติด Cap Nut    
ใหทําการตรวจเช็คเพ่ือความแนใจวา 

Cap Nut ขันตามเกลียวบนดามจับไดถูกตอง 



การบํารุงรักษา และการเปลี่ยนชิ้นสวน 
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การปรับแตง 
ปรับแตงความยาวและมุมของ pipe โดยการเฝาติดตาม 
การปลอยควัน 
• ความยาว - ปรับแตงโดยการคลายสกูร 
• มุม - งอ installation bracket ของ Metal Fitting 
ของ Absorption Pipe ดังแสดงขางขวามือ 

การบํารุงรักษาตามปกติจะชวยทําใหอายุการใชงานของอุปกรณไดนานสุด 

การเปลี่ยน Main Filter 
เปล่ียน Main Filter เม่ือมันเปล่ียนเปนสีเหลืองจากฟลักท่ีดูดเขา 
ในตัวมัน 
• ถอด Inlet Socket และดึง Main Filter ออกจาก Pipe ของ 

Main Filter 
หมายเหตุ : Main Filter ไมสามารถนํากลับมาใชใหม ตองแนใจ 

วาไดทําการเปล่ียนมัน 

การทาํความสะอาด Absorption Pipe 
ขีดความสามารถในการดูดตกลงเม่ือฟลักเกิดขึ้นใน Absorption 
Pipe ใหกําจัดฟลักออกเปนระยะ 
• ถอด Silicone Hose ออก และคลายสกูรออกเพื่อถอด 

Absorption Pipe 
• เน่ืองจาก Absorption Pipe ทําจากสแตนเลสวิธีการทําความ 
สะอาดฟลักอาจนํามาใชเพ่ือทําความสะอาด Pipe 

การบํารุงรักษา Duct Set 
ขีดความสามารถในการดูดจะตกลงเม่ือฟลักเกิดขึ้นใน Pre-Filter 
และ Filter Cap ใหทําการบํารุงรักษาตามคําแนะนําขางลางดังตอ 

• เปล่ียน Pre-Filter 
เปล่ียน Pre-Filter เม่ือมันเปล่ียนเปนสีเหลืองจากฟลักท่ีดูด 

• ถอด Filter Cap และดึงมันออกจาก Pre-Filter 
หมายเหตุ : Pre-Filter ไมสามารถนํากลับมาใชใหม ตองแนใจ 

ไปน้ี : 

เขาในตัวมัน 

วาไดทําการเปล่ียนมัน 
• ทําความสะอาด Filter Cap 
ถอด Silicone Hose และกําจัดฟลักท่ีเกิดขึ้น 

หมายเหตุ : เน่ืองจากฟลักมีสภาพแหง มันสามารถกําจัดไดดวย 
แปรงและวิธีอื่น  หากฟลักน้ันกําจัดไดยากอาจใช 
แอลกอฮอลเพ่ือละลายมันหามใชสารทินเนอร และ 
สารอื่นๆ เน่ืองจากมันทําความเสียหายกับ Pipe 
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การเปลี่ยน Timing Belt 

กอนทาํการเปล่ียน Timing Belt ใหปด Power Switch 
และถอด Power Cord ออกจากเตารับ 

• เปดฝาครอบ Station ออก 
• คลายนอตหกเหล่ียม 4 ตัว 

จนกระทัง่สายพานหยอนพอที่จะถอดออก 

ถอดสายพานเกา 1 

หมายเหตุ : หามถอดนอตทัง้หมดออก 
• เล่ือนมอเตอรไปในทิศทาง “A” (ดังแสดงในรูป) 

• ถอดสายพานเกาออก 

• ติดต้ังสายพานใหมบน Pully 
• เล่ือนมาเตอรไปในทิศทางตรงขาม “A” 

(ดังแสดงในรูป) จนกระทั่งสายพานตึง 

ติดต้ังสายพานใหม 2 

• เล่ือนมอเตอรไปในทิศทาง “A” (ดังแสดงในรูป) 
• ขันนอต 4 ตัวใหแนนขณะที่รักษาความตึงของ 
สายพานไว 

• ตรวจสอบวาสายพานปรับตึงพอดีหรือไม 

• ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาสกรูทุกตัวนัน้ขันแนน 
จากนัน้ใหปดฝาครอบ Station 

ตรวจสอบความถูกตอง 3 

โดยการกดมนัดวยมือ 

ขอเสนอจากผูผลิต 
เมื่อการซอมเปนส่ิงจําเปน โปรดเก็บอุปกรณใหอยู 
ในรูปเดิม (หามทําการถอดเปนชิ้นๆ) จากนั้นนํามนั 
สงใหกับผูขายหรือตัวแทน 

ความหยอน 2 มม. (0.08 นิ้ว) ขณะกดลง 



รายการชิ้นสวน 
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*ภาพประกอบสําหรับ Absorption Pipe Set A (No. 1029) 
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