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คู่มือกำรใช้งำน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้ตดัสนิใจซือ้เคร่ืองดดูควนับดักรี แฮ็กโกะ FA-431 โปรดอ่าน
คูมื่อฉบบันีก้่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FA-431 พร้อมจดัเก็บคูมื่อนีใ้ห้อยูใ่นท่ีสะดวกส าหรับการใช้อ้างอิง 

เคร่ืองดูดควันบัดกรี 

1.  รำยกำรและช่ือชิน้ส่วนในหน่ึงกล่อง 
โปรดตรวจเช็คเพ่ือให้แน่ใจว่ารายการทัง้หมด 
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ชุดท่อ (ไม่ได้ให้มำต้องแยกซือ้ต่ำงหำก) 

ดงัท่ีระบขุ้างล่างนีไ้ด้บรรจไุว้ครบในกลอ่ง 



2.  รำยละเอียดทำงเทคนิค 

รายละเอียดทางเทคนิค  และ 
1 เม่ือใช้ 2 ท่อพร้อมกนั 

3.  ค ำเตือน, ข้อควรระวัง และหมำยเหตุ 
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3.  ค ำเตือน, ข้อควรระวัง และหมำยเหตุ 

แฮก็โกะ FA-431 

แบบอาจมีการเปล่ียนแปลง 
โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

อปุกรณ์นีมี้รูปลกัษณ์ที่เดน่จากชิน้ส่วนพลาสติกท่ีน าไฟฟ้าสถิตและการตอ่สายลงดินของด้ามจบัและตวัเคร่ืองตามมาตรการ 
เพ่ือป้องกนัอปุกรณ์ที่จะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบติัตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้: 

   ซอ่มแซม ให้ปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอที่จะไมแ่ตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้าหรือท าให้วตัถทุีเ่ป็นฉนวนเสียหาย 
2. ต้องแน่ใจว่าตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู ่

 กำรป้องกันประจุไฟฟ้ำสถิต 

1. ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสติกอ่ืนๆ ไม่ใช่ฉนวน   ชิน้ส่วนเหลา่นีเ้ป็นตวัน า   ดงันัน้เม่ือจะท าการเปล่ียนชิน้สว่น หรือท าการ 

ค ำเตือน 
ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวางไว้ ณ จดุวกิฤตตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันี ้ เพ่ือชีใ้ห้ผู้ปฏิบตังิานเอาใจใสถ่ึงเร่ือง
ท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 
        ค าเตือน :  ข้อผดิพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวงั   :  ข้อผดิพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงผู้ปฏิบตังิานได้รับบาดเจ็บ 
     หรือเกิดความเสียหายแก่สิง่ท่ีเก่ียวข้อง 
หมายเหต ุ :  “หมายเหต”ุ ชีถ้ึงขัน้ตอนการปฏิบตังิานหรือจดุท่ีมีความส าคญัเพ่ือให้ด าเนินการตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

ข้อควรระวัง 

ห้ามใช้ดดูก๊าซท่ีติดไฟระเบิดได้ หรือกดักร่อน 
ให้เก็บเคร่ืองดดูควนับดักรีไว้ในท่ีแห้ง 
ห้ามอุดช่องลมออกของเคร่ืองดดูควนับดักรี 
ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือไม่ใช้งานหรือไม่ได้อยูก่บัเคร่ือง 
ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือจดัเก็บแฮ็กโกะ FA-431 
เคร่ืองนีส้ามารถใช้งานได้โดยเด็กท่ีมีอายตุัง้แต ่8 ปีขึน้ไป รวมถึงบุคคลท่ีมีร่างกายไม่ปกติ หรือมี 
อาการทางประสาทหรือมีความเสือ่มหรือขาดประสบการณ์และความรู้ถ้าหากเขาได้รับการดแูลหรือ 
หรือแนะน าการใช้งานเก่ียวกบัเคร่ืองนีใ้นทางที่ปลอดภยัและเข้าใจถึงอนัตรายตา่งๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
เด็กๆ ไม่ควรเลน่กบัเคร่ืองนี ้
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาต้องไม่กระท าโดยเด็กซึง่ปราศจากการดแูล 



3.  ค ำเตือน, ข้อควรระวัง และหมำยเหตุ 

เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตหุรือความเสยีหายกบัแฮ็กโกะ FA-431 ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏิบติัตามข้อดงัตอ่ไปนี ้

ห้ามใช้เคร่ืองดดูควนับดักรีโดยปราศจาก filter มิฉะนัน้แล้วอาจเป็นเหตใุห้เคร่ืองไม่ท างาน 
ให้จบัท่ีตวัปลัก๊เม่ือท าการใส ่หรือถอดสายไฟเข้า หรือออกจากเต้ารับ 
อยา่ปลอ่ยให้แฮ็กโกะ FA-431 เปียก หรือใช้งานขณะท่ีมือยงัเปียก 
ขณะท่ีใช้งานแฮ็กโกะ FA-431 ห้ามท าสิง่ใดท่ีอาจเป็นสาเหตใุห้ตวัเคร่ืองกระเทือนหรือบุบเสยีหาย 
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4.  กำรใช้งำน 

ติดตัง้ไส้กรอง 

1. เปิดฝาเคร่ืองด้านบน  และจากนัน้ถอดถงุ 
Pre-filter 

วาง Main filter 
(ให้หวัลกูศรชีล้ง 
ด้านลา่ง) 

    พลาสติกออกจาก main filter 
2. ใส ่main filter เข้ากบัตวัเคร่ือง โดยให้หวั 
    ลกูศรชีล้ง (ตามท่ีแสดงในรูป) 
3. วาง pre-filter บน main filter 

ต้องแนใ่จวา่ได้วาง pre-filter แบนเรียบและ 
ปิดบน main filter โดยไม่มีช่องวา่ง 

ข้อควรระวัง 

4. ปิดฝาเคร่ืองด้านบน 

ติดตัง้ท่อ 

1. โปรดดรููปท่ี 1 (ทางขวามือ) ติดตัง้ nozzle กบั 
    Adapter เข้ากบัทอ่ 

A ติดตัง้ชุดท่อท ำอย่ำงไร ? 

    ใส ่nozzle กบั adapter จนกระทัง่เข้าจนสดุ 
    แล้วหมนุตามเข็มนาฬิกา ต้องแนใ่จวา่ nozzle 

สวมใส ่adapter และ nozzle ให้แนน่พอท่ีจะ 
ไม่ท าให้หลดุออกมา 

ข้อควรระวัง 

รูปท่ี 1 

หรือ 

ต้องแน่ใจวา่ท่อได้สวม 
เข้าในทิศทางท่ีถกูต้อง 
ขณะท าการตดิตัง้ 

ใส ่nozzle จนกระทัง่สดุ 

หมนุ nozzle ตามเขม็นาฬกิา 

    กบั adapter ถกูสวมเข้ากนัอยา่งสนิทแนน่ 

ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 
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4.  กำรใช้งำน 

2. สวมถงุตาขา่ยเข้ากบั nozzle (รูปท่ี 2) 
(รูปท่ี 2) 

3. ตอ่ทอ่เข้ากบัช่องเปิด 
    ถ้าใช้เพียงทอ่เดียว ต้องแนใ่จวา่ cap ได้ปิด 
    ชอ่งท่ีไม่ได้ใช้ 
    เม่ือมีการใช้ 2 ทอ่พร้อมกนั ให้จดัเก็บ cap 
    ไว้ภายในเคร่ืองใกล้ชิดกบั  main filter  ดงั 
    แสดงไว้ดงรูปท่ี 3 (ทางขวามือ) 

รูปท่ี 3 

ตัวเคร่ืองดดูควันบัดกรี 

1. ตอ่  power cord  เข้ากบัเต้ารับทางขวาบนเคร่ือง 
2. เสยีบ  power cord  เข้ากบัปลัก๊ผนงัท่ีลงดิน 
3. เปิดสวิทซ์เคร่ือง  หลอดไฟเคร่ืองจะสวา่งขึน้ 

 ปิดฝาครอบก่อนท าการเปิดสวิทซ์เคร่ือง 
ค ำเตือน 

 ห้ามปิดช่องลมออก 
 เม่ือพดัลมก าลงัท างานห้ามเปิดฝาครอบด้านบน 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเม่ือไม่ใช้งาน ความผิดพลาดในการปฏิบติัอาจเป็นผลให้อายขุองไส้กรองสัน้ลง 
 Main filter ของแฮ็กโกะ FA-431 ควรได้รับการเปลีย่นใหม่ตามระเบียบปกติปีละครัง้ 
   การใช้งานภายหลงัสิน้สดุช่วงอายกุารเปลีย่นอาจมีผลให้เคร่ืองท างานได้ไม่ดี 
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4.  กำรใช้งำน 

 ปรับแตง่แรงลมให้เหมาะกบัสภาพแวดล้อมการท างานโดยการใช้ Flow selection switch 

ให้ลอกฟิล์มท่ีปิดทบัออกก่อนใช้ 
ข้อควรระวัง 

การใช้งานด้วย remote control ไม่ได้เป็นการ 
ปิดเคร่ืองของแฮ็กโกะ FA-431 (เฉพาะพดัลม 

ข้อควรระวัง 

 พดัลมของแฮ็กโกะ FA-431 จะท างานด้วย 
     remote control 
(โปรดด ู   การใช้งานด้วย remote control) 

เทา่นัน้ท่ีถกูปิด ภายหลงัการใช้งานเสร็จสิน้ให้ 
ตัง้สวิทซ์เคร่ืองแฮ็กโกะ FA-431 ไปอยูท่ี่ OFF 

กำรใช้งำนด้วย remote control 
HAKKO FA-431 สามารถควบคมุการใช้งานด้วย remote control 

ปุ่ ม ON 

ปุ่ ม OFF 

ปุ่ ม Channel selection 
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4.  กำรใช้งำน 

Remote control มีปุ่ มตา่งๆ ดงันี ้: 

ปุ่ ม ON 
เปิดพดัลมของแฮ็กโกะ FA-431 ให้ท างาน 

ปุ่ ม OFF 
ปิดพดัลมของแฮ็กโกะ FA-431 ให้หยดุท างาน 

ปุ่ ม Channel selection (CH1 ถึง CH4) 
 ตัง้ช่องของ remote control ให้ตรงกบัช่องบนเคร่ืองแฮ็กโกะ FA-431 
 เม่ือปุ่ มใดของปุ่ ม channel selection (ช่อง CH1 ถึง CH4 สามารถเลอืกใช้ได้) ถกูกดค้างพร้อมกบั 
    การกดปุ่ ม OFF เป็นเวลา 2 วินาทีหรือนานกวา่นัน้ เพื่อตัง้ช่องของ remote control ให้เป็นช่องท่ีกดไว้ 

 เม่ือช่องของ remote control กบัแฮ็กโกะ FA-431 นัน้ตรงกนั การกดปุ่ ม ON บน remote control จะ 
     ท าให้เคร่ืองดดูควนัเร่ิมท างาน (อุปกรณ์ทัง้คู่ถกูเร่ิมต้นท่ีช่อง CH1) 

กำรตัง้ช่องท ำอย่ำงไร 
ตวัอยา่ง : การตัง้ช่อง 3 
1.  ตัง้ flow selection switch ของแฮ็กโกะ FA-431 

2.  ขณะท่ีกดปุ่ ม OFF บน remote control ค้างไว้  
    ให้กด CH3 พร้อมค้างปุ่ มทัง้คูไ่ว้เป็นเวลา

3.  เม่ือตัง้ช่องเสร็จเรียบร้อย  ไฟ LED บนตวัเคร่ือง 
    จะกระพริบและบสัเซอร์จะดงัขึน้ ณ เวลาเดียวกนั 

ถ้าขัน้ตอนดงัข้างบนได้มีการด าเนินการปราศจากการตัง้ flow selection switch บนตวัเคร่ืองไปท่ี 
CH SET  เฉพาะช่องของ remote control เทา่นัน้ท่ีถกูเปลีย่น และการใช้ด้วย remote control ก็จะ 

ข้อควรระวัง 

ไม่สามารถท าได้  ถ้าเป็นกรณีนีใ้ห้ท าตามขัน้ตอนการตัง้ช่องอีกครัง้ 

     ไปท่ี CH SET 

    2 วินาท ี

    กบัท่ีตัง้ช่องเสร็จ 

กดทัง้สองปุ่ มนีเ้ป็นเวลา 2 วนิาที 



5.  กำรบ ำรุงรักษำ 
ด้วยการใช้งานท่ีถกูต้องกบัการบ ารุงรักษาเป็นระยะช่วยยืดอายขุองเคร่ือง  การสกึหรอของเคร่ืองจะแตก 
ตา่งขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมของงาน ทัง้คณุภาพและปริมาณของลวดบดักรีกบัฟลกั  ให้ด าเนินการตาม 
ขัน้ตอนของการดแูลตามท่ีก าหนดโดยสภาพของการใช้งาน 
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4.  กำรใช้งำน 

 เม่ือมีการใช้งานแฮ็กโกะ FA-431 หลายเคร่ือง  เคร่ืองดดูควนัทัง้หมดถกูตัง้ไว้ท่ีช่องเดียวกนัตามท่ี 
     remote control สัง่การเม่ือใช้ remote control การท างานของเคร่ืองดดูควนัทกุเคร่ืองเป็นไปตามการ 
     ใช้งานท่ีถกูสัง่การโดยการเปลีย่นช่องท่ีตัง้บนเคร่ืองดดูควนัเทา่ที่จ าเป็น 

ถ้าหาก remote control ไม่สามารถใช้สัง่การได้อยา่ง 
แนน่อน  มนัอาจเกิดจากแบตเตอร่ี (CR2032) นัน้หมด 

ข้อควรระวัง 

อายใุห้เปลีย่นแบตเตอร่ีใหม่ 

เวลำที่เปล่ียนฟิลเตอร์ 

เม่ือท าการเปลีย่นฟิลเตอร์ ให้ด าเนินการในขณะท่ีพดัลมหยุดท างาน 
หมำยเหตุ : 



6.  แนวทำงกำรแก้ไขข้อบกพร่อง 
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ไม่มีปฏกิิริยำใดๆ เม่ือเปิด ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  ตอ่ power cord แล้วหรือไม ่? 
:  ตอ่สาย 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  จดัวาง main filter เข้าท่ีหรือไม ่? 
:  จดัวาง main filter ให้เข้าท่ีก่อนเปิด power switch 
   อีกครัง้ 

power switch 

ถึงแม้ว่ำปุ่ ม remote control ได้ถูกกด ตรวจเชค็ 

แก้ไข 
:  Flow selection switch ถกูตัง้ไว้ท่ี CH SET หรือไม ่? 
:  ปรับตัง้แรงดดูให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของการ 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  ตัง้ flow selection switch ท่ี CH SET หรือไม ่? 
:  ปรับตัง้แรงดดูให้เหมาะกบัสภาพการท างานโดยใช้ 
   flow selection switch 

แต่เคร่ืองดูดควันก็ไม่ท ำงำน 

   ท างานโดยการใช้ flow selection switch 

Remote control ไม่สำมำรถตัง้ได้ ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  Flow selection switch ถกูตัง้ไว้ท่ีอ่ืนๆ นอกจาก CH 

:  ตัง้ flow selection switch ให้เป็น CH SET 
   SET หรือไม ่? 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 

:  Remote control กบัแฮ็กโกะ FA-431 ตัง้ไว้คนละช่อง 

:  ตัง้ช่องสญัญาณให้ตรงเป็นช่องเดียวกนั 
ตรวจเชค็ 

แก้ไข 
:  แบตเตอร่ีบน remote control หมดอายหุรือไม ่? 
:  เปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ 

ตรวจเชค็ 

แก้ไข 
:  แบตเตอร่ีบน remote control หมดอายหุรือไม ่? 
:  เปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ 

   สญัญาณหรือไม ่? 
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แฮ็กโกะ FA-431 
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อุปกรณ์เสริม 


