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ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้ตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ “แฮ็กโกะ FR-300 Desoldering Tool”  โปรด
อ่านคูมื่อฉบบันี ้  กอ่นการใช้งานแฮ็กโกะ FR-300  พร้อมกบัรักษาคูมื่อนีใ้ห้อยูใ่นท่ีสะดวกตอ่การค้นหา 
ส าหรับการใช้อ้างอิง 

   รำยกำรชิน้ส่วนในกล่อง 

ก่อนท่ีจะบรรจเุคร่ืองลงในกลอ่งพกพา 
ต้องแน่ใจวา่ได้สอดใส ่nozzle เข้าใน 
protection cover เพ่ือป้องกนัความ 
เส่ียงท่ีจะท าให้กลอ่งพกพาไหม้และ 
ละลาย 
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   รำยละเอียดทำงเทคนิค 

   ชื่อชิน้ส่วน 

รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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   ค ำเตือน  ข้อควรระวัง  และหมำยเหตุ 
ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวางไว้ ณ จุดวิกฤตตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันี ้ เพือ่ชีใ้ห้ผู้ปฏิบติังาน 

เพื่อป้องกันอุบัตเิหตุหรือควำมเสียหำยกับแฮ็กโกะ  FR-300 ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏิบัตติำมหวัข้อ ต่อไปนี ้: 

ค ำเตือน 
 

                               อธิบาย 

เอาใจใสถ่ึงเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 
        ค าเตือน   :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถงึตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวงั   :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์ถงึผู้ปฏิบติังานได้รับบาดเจ็บ   
                               หรือเกิดความเสยีหายแก่สิง่ที่เกี่ยวข้อง  ดงัสองตวัอย่างที่ให้ไว้ข้างลา่งนี  ้
         หมายเหต ุ   :  หมายเหตชุีถ้งึขัน้ตอนการปฏิบติังานหรือจดุที่มีความส าคญัเกี่ยวกบักระบวนการที่ก าลงั 

    ต้องระมัดระวังอย่ำงยิ่งเม่ือจบัต้องเคร่ืองถอดบัดกรี 

    โดยรอบจะร้อนมำกสุดๆ 

 อย่าปลอ่ยให้เคร่ืองถอดบดักรีที่เสยีบไฟทิง้ไว้อยู่ใกล้กบัวสัดุที่ติดไฟ 

     เหตใุห้บาดเจ็บ 

     โดยเคร่ืองถอดบดักรีที่ร้อน 

     หรือความจ าเสือ่ม หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นแต่เมื่อได้รับการดแูลหรือค าแนะน าการใช้งาน 

 เด็กๆ ต้องไม่เลน่กบัเคร่ืองใช้นี ้

 คอยจนเคร่ืองถอดบดักรีได้เย็นตวัอย่างสมบรูณ์ก่อนท าการปลอ่ยวาง 

 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาต้องไม่กระท าโดยเด็กซึง่ปราศจากการดแูล 

     เกี่ยวกบัเคร่ืองใช้นีอ้ย่างปลอดภยัและเข้าใจถงึอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เคร่ืองใช้นีส้ามารถใช้ได้โดยเด็กที่มีอาย ุ8 ปีขึน้ไป รวมถงึบคุคลที่มีร่างกายไม่ปกติ มีอาการทางประสาท 

 ต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษเมื่อมีบคุคลอื่นๆ อยู่ร่วมในพืน้ท่ี ให้แจ้งเตือนเขาถงึอนัตรายของการถกูลวกไหม้  

 อย่าได้สะบดัหรือแกว่งเคร่ืองถอดบดักรีไปโดยรอบ ซึง่เนือ้ลวดบดักรีจากปลายอาจปลวิกระเด็นออก และเป็น  

 ภายหลงัการใช้งานให้ถอดสายเคร่ืองออกจากเต้ารับ 

     ระหว่ำงกำรใช้งำน ปลำยของ nozzle จะมีอุณหภมิูขึน้สูงถึง 350-500ºC/660-930ºF และบริเวณ 

    ข้อพจิำรณำถึงควำมปลอดภยั 

ข้อควรระวัง 
 
     จากแผงวงจรและอื่นๆ เคร่ืองถอดบดักรีไม่ควรถกูใช้ส าหรับวตัถปุระสงค์อื่นๆ ซึง่อาจก่อความเสยีหายแก่ 
     ผลติภณัฑ์หรือเป็นเหตใุห้เกิดอบุติัเหตหุรือบาดเจ็บ 

 แฮ็กโกะ FR-300  เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับหลอมและดดูซบัเนือ้ลวดบดักรี เพื่อท าให้อปุกรณ์หลดุออก 

     มากเกินไป ซึง่อาจท าให้เสยีประสทิธิภาพการใช้งานหรือเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหายหรือบกพร่อง 
 ต้องระมดัระวงัเมื่อมีการจบัต้องเคร่ืองถอดบดักรีนี ้อย่าท ามนัตกหรือมิฉะนัน้ก็ท าให้มนัได้รับแรงกระทบที่  

     เป็นสิง่ที่จ าเป็น โปรดอ่านบทท่ี “การบ ารุงรักษา” ของค าแนะน าเหลา่นี ้และท าความสะอาดบริเวณที่ระบุ 
     และ/หรือท าการเปลีย่นชิน้สว่นเมื่อจ าเป็น 

 เหตทุี่เคร่ืองถอดบดักรีมีความร้อนมากสดุๆ ระหว่างการใช้งานปกติ ดงันัน้การบ ารุงรักษาอย่างเพียงพอจงึ 

     ให้เกิดความเสยีหายหรือบาดเจ็บ 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะ FR-300 เท่านัน้ การใช้อะไหลอ่ื่นอาจท าเคร่ืองเสยีสมรรถนะหรือเป็นเหตุ 

 เคร่ืองนีส้ าหรับใช้บนโต๊ะยาวหรือโต๊ะช่างเท่านัน้ 

 ถ้าหากเคร่ืองป๊ัมไม่ท างาน ให้ท าความสะอาด nozzle และไส้ความร้อนทนัที 



A. กำรเตรียมกำร 
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 ถ้าเคร่ืองป๊ัมไมท่ างาน ให้ท าความสะอาด nozzle และ 

   กำรใช้งำน 

    1. เสยีบปลัก๊ของ power cord เข้ากบัเต้ารับ 
    2. เปิดสวิทซ์เคร่ือง 
    3. คอยสกัครู่จน nozzle จะหลอมเหลวเนือ้ลวดบดักรี จากนัน้ป้อนลวดบดักรีของทา่นเพื่อเคลอืบเข้า 
        กบัปลายของ nozzle วิธีนีเ้พื่อเตรียม nozzle ส าหรับใช้และช่วยลดการเปลีย่นของอ็อกซิเดชัน่ ขอ 
        ให้รออยา่งน้อย 5 นาทีภายหลงัการเปิดเคร่ืองเพื่อให้แกนไส้ความร้อนสามารถร้อนขึน้ 

B. กำรถอดบัดกรี 

    heating element ทนัที และเปล่ียน filter ถ้าจ าเป็น 
Nozzle 

แผน่วงจร 
ลวดบดักรี 
ขาอปุกรณ์ 

ข้อควรระวัง 

 ห้ามถอด pump cover ออกขณะท่ีเคร่ืองป๊ัมหมนุด้วย 
    ความเร็วรอบสงูซึ่งอาจเกิดอนัตราย 

    1. วาง nozzle บนขาอุปกรณ์ท่ีจะท าการถอดพร้อมกบั 
        เร่ิมให้ความร้อน 

        ต้องระมดัระวงัโดยให้ความร้อนกบัขาอุปกรณ์ไม่ใช่ 
        ท่ีแผน่วงจร การวาง nozzle ให้สมัผสักบัแผน่วงจร 
        โดยตรงอาจเป็นเหตใุห้ผิวพืน้วงจรลอ่นออกได้ 

    2. ตรวจเช็คเพื่อให้แนใ่จวา่เนือ้ลวดบดักรีทัง้หมดตรง 
        รอยบดักรีได้หลอมละลายหมดแล้ว 

        ด้วย nozzle ยงัคงวางบนขาอุปกรณ์ ให้ขยบัขา 
        อุปกรณ์อยา่งช้าๆ ด้วยความระมดัระวงัอยา่ใช้แรง 
        มากเกินไป ถ้าเม่ือพบวา่ขาอุปกรณ์ขยบัได้งา่ย 
        แสดงวา่เนือ้ลวดบดักรีทัง้หมดได้หลอมละลาย 
        หมดแล้ว 

    3. ดงึ trigger เพื่อก าจดัเนือ้ลวดบดักรีท่ีหลอมเหลว 

        ต้องแนใ่จวา่ได้ใส ่filter แล้วในเคร่ืองถอดบดักรี 
        การถอดบดักรีโดยปราศจาก filter อาจท าให้ป๊ัมเสยี 

    4. ถ้าเนือ้ลวดบดักรียงัไม่ถกูจ ากดั ให้ท าการบดักรี 
        อุปกรณ์ใหม่ด้วยลวดบดักรีใหม่แล้วท าตามกระบวน 
        การถอดบดักรีซ า้อีก 
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C. กำรท ำควำมสะอำด 

   กำรใช้งำน 

     การท าความสะอาดเป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่งยวดและควรท าเป็นประจ าระหวา่งกระบวนการถอดบดักรี 
     ชิน้สว่นควรต้องถกูตรวจเช็คเป็นระยะๆ วา่สกึหรอและควรถกูเปลีย่นถ้ามีความจ าเป็น โปรดดบูท 
     “การบ ารุงรักษา” ของคูมื่อฉบบันี ้

 ท าความสะอาด nozzle เช่นเดียวกบัท่ีทา่นท าความสะอาดปลายหวัแร้งบดักรี ให้เช็คถเูศษลวด 
          บดักรีออกไปด้วยฟองน า้เปียกชืน้ด้วยละอองน า้หรือน า้กลัน่ หรือการใช้ฝอยลวดท าความสะอาด 
          ปลาย ก่อนการจดัเก็บเคร่ืองถอดบดักรี ให้เคลอืบลวดบดักรีท่ีใหม่บนปลาย 

 ให้ใช้ cleaning pin ซึง่มีขนาดสมดลุกบัเส้นผา่ศูนย์กลางของ nozzle ท าความสะอาดภายในของ 
          nozzle ให้ทะล ุ วิธีนีต้้องท าขณะท่ี nozzle และแกนไส้ความร้อนยงัคงร้อนอยู ่ ดงันัน้ต้องท าด้วย 
          ความระมดัระวงั 

 ทิง้เศษลวดบดักรีใดๆ ท่ีเก็บสะสมใน filter pipe  ขอให้ท าด้วยความระมดัระวงัในขณะท่ีเศษลวด 
          บดักรียงัคงร้อนสดุๆ  

 ให้เปลีย่น filter โปรดดบูท “การบ ารุงรักษา” ในคูมื่อฉบบันี ้

ควรเปลีย่น ceramic paper filter (L) ทนัทีเม่ือปรากฏรอยเปือ้นหรือแรงดดูสญัญากาศลดลง 
ความผิดพลาดในทางปฏิบติันีจ้ะท าให้ลดสมรรถนะของป๊ัมและท าให้มนัเสยีหาย 

ท ำควำมสะอำดด้วย cleaning pin 

ท ำควำมสะอำดด้วย cleaning drill 

ท ำควำมสะอำด heating core 

cleaning pin แยงรูได้ทะลตุลอด 

หมนุ cleaning drill ตามเขม็นาฬกิาขณะท่ีท าการสอดใส่ 
จากนัน้ดงัมนัออกตรงๆ 

(อปุกรณ์เสริม) 

ขจดัอ็อกซิเดชัน่ออกจากรูทัง้หมดในไส้ความร้อนจนกระทัง่ 
cleaning pin แยงทะลรูุตลอดจนสะอาด 

Cleaning pin แยงจนสะอาดและผ่านทะลรูุตลอด 

D. กำรตัง้อุณหภมูิ 
     อุณหภมิูของแฮ็กโกะ FR-300 สามารถถกูตัง้อยูร่ะหวา่ง 350-500ºC/660-930ºF ตัง้อุณหภมิูตาม 
     ความต้องการของงานท่ีก าลงัท า ถึงแม้วา่อณุหภมิูท่ีต้องการส าหรับการถอดบดักรีจะไม่สามารถ 
     ก าหนดให้ใกล้เคียงกบัชนิดของแผงวงจรท่ีถอดบดักรีคา่ในตารางข้างลา่งนีบ้างทีถกูใช้เป็นแนวทาง 
     ปฏิบติัทัว่ไป 
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   กำรใช้งำน 

 

เปล่ียนอณุหภมูเิพียงใช้ลกูบดิหมนุปรับ “TEMP” ห้ามใช้ “CAL” trim pot 
ข้อควรระวัง 

 โดยทัว่ไป อุณหภมิูท่ีสงูกวา่ ท าให้ nozzle เกิดอ็อกซิไดซ์และสกึหรอได้ 
    เร็วกวา่ 
 ขณะท่ี nozzle เกิดอ็อกซิเดชัน่และการสกึหรอเพิ่มขึน้ อุณหภมิูของ nozzle 
    จะลดลง ในกรณีเช่นนีก้ารเพิ่มอุณหภมิูท่ีตัง้จะเพียงเป็นการเร่งอ็อกซิเดชัน่ 
    และการสกึหรอท่ีเร็วขึน้ให้เปลีย่น nozzle ท่ีสกึหรอเร็วเทา่ที่จะท าได้ 

E. ภำยหลังกำรใช้งำน 
     1.  ปิดสวิทซ์เคร่ือง 
     2.  ถอดปลัก๊ของ power cord ออกจากเต้ารับ 

   กำรบ ำรุงรักษำ 
ความถ่ีของการท าความสะอาดและเปลีย่นอะไหลโ่ดยหลกัๆ ขึน้กบัปัจจยัหลากหลาย  รวมถึงอณุหภมิูท่ี 
ซึง่เคร่ืองถอดบดักรีท างาน และชนิดลวดบดักรีพร้อมฟลกัท่ีใช้ให้ใช้ตารางข้างลา่งนีเ้ป็นแนวทางการท า 
ความสะอาดและเปลีย่นอะไหลต่ามสภาพของการใช้งาน 

A. แนวทำงในกำรเปล่ียนอะไหล่ 
ให้ใช้ตารางข้างลา่งนีเ้ป็นแนวทางการเปลีย่นอะไหล ่โปรดใช้อะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะ FR-300 เทา่นัน้เพราะ 
การใช้อะไหลป่ลอมอาจท าให้เคร่ืองสญูเสยีความสามารถหรือเป็นเหตใุห้เคร่ืองเสยีหรือเกิดบาดเจ็บ 
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   กำรบ ำรุงรักษำ 

B. กำรเปล่ียนชิน้ส่วน 

   Nozzle 

หมำยเหตุ : ขอให้ระมดัระวงัสบืเน่ืองจากบริเวณโดยรอบ nozzle และ heating element นัน้ 
         ร้อนมากสดุๆ 

1. ถอด element cover assembly และ nozzle ด้วยประแจท่ีให้มา 

Element cover assembly ถกูจบัยึดเข้ากบั 
nozzle การเปล่ียนด้วยเคร่ืองมือถอดเปล่ียน 
nozzle ท าได้โดยการกดชิน้สว่นนีจ้ากทัง้ 

 

Nozzle จะไมถ่กูจบัยึดกบัเคร่ืองมือถอดเปล่ียน nozzle  ต้องระมดัระวงัขณะท าการถอดมนัออก 
ข้อควรระวัง 

สองข้าง 
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   กำรบ ำรุงรักษำ 
   Filter Pipe และชิน้ส่วนที่เก่ียวข้อง 
   ขอให้ระมดัระวงัสบืเน่ืองจากบริเวณโดยรอบ filter pipe นัน้ร้อนสดุๆ 
   1.  ดงึ rear holder ถอยหลงัจนกระทัง่มนัดงัคลิก๊ (ลอ็คเข้าที่) และถอด filter pipe ออก 

   2.  ตรวจสอบชิน้สว่นดงัแสดงในผงัข้างบน ท าความสะอาด และ/หรือ เปลีย่นตามท่ีจ าเป็น 
   3.  ระหวา่งที่ท าการประกอบ ต้องแนใ่จวา่ได้ใส ่filter ความผิดพลาดในการปฏิบติัอาจท าให้เคร่ืองเสยี 
        หาย ภายหลงัจากได้ประกอบชิน้สว่น จดัวาง filter pipe assembly เข้าในต าแหนง่และกด release 
        button ชิน้ back holder จะดีดตวัไปข้างหน้าและยดึจบั filter pipe ขณะท่ีสร้างผนกึสญูญากาศขึน้ 

   Pump 
   ปิดการใช้งานเคร่ือง ถอดสายเคร่ืองออกจากเต้ารับและคอยจนกระทัง่ตวัเคร่ืองเย็นตวัลงอยา่งสมบูรณ์ 
   1.  คล้ายสกรูท่ีอยูด้่านหลงัของ pump cover และ ถอด pump cover 
   2.  ถอด fixing plate 

   3.  ท าความสะอาด valve plate, fixing plate และ head pump ด้วยไอโซโพรพีลแอลกอฮอล์ วางแนว 
        รอยบากบน pump head เข้ากบัรอยบากบน valve plate  
        ประกบรอยบากบนด้านนอกของ pump head เข้ากบัรอยบากบน fixing plate ประกอบเข้ากบัแผน่ 
        diaphragm ท าให้มนันุม่และตรึงแน่น 



- 9 - 

   กำรบ ำรุงรักษำ 
   กำรเปล่ียน heating element (heating core) 
   ปิดการใช้งานเคร่ือง ถอดสายเคร่ืองออกจากเต้ารับและคอยจนกระทัง่ตวัเคร่ืองเย็นตวัลงอยา่งสมบูรณ์ 
   1.  ท าการถอด nozzle และ element cover assembly ด้วย nozzle changing tool และถอด joint 
        cover 

   2.  คลายสกรูท่ีอยูท่างด้านหลงัของ pump cover และถอด pump cover ออก 
   3.  ถอดสกรู 6 ตวัออกจากด้าม (รวมทัง้สกรู 2 ตวัที่ flange) 

   4.  ถอดขัว้ heating element ออกแล้วเปลีย่น 
        heating element 

ถอดสกรู 2 ตวันี ้ ถอด joint cover 

ถอดสกรู 2 ตวันี ้

   5.  ท าการประกอบโดยใช้ขัน้ตอนในทางกลบักนั 
   6.  ปรับเทียบอณุหภมิู nozzle 

        และแยก housing ออกอยา่งระมดัระวงั 

ขอให้ระมดัระวงัสปริงนี ้
เม่ือท าการเปิดตวัเคร่ืองเพ่ือ 
เปล่ียน heating element 

ต้องแนใ่จวา่ได้ปรับเทียบอุณหภมิูของ nozzle ภายหลงัจากท าการเปลีย่น heating element ความผิด 
พลาดในทางปฏิบติัอาจเป็นผลให้อุณหภมิู heating element อยูส่งูกวา่หรือต ่ากวา่ที่อยูก่่อนหน้านี ้และ 
สามารถมีสว่นให้เร่งการเกิดของอ็อกซิเดชัน่และ/หรือการสกึหรอของ nozzle หรือเกิดความบกพร่องของ 
heating element ก่อนเวลาอนัควร 

C. กำรปรับเทียบอุณหภมูิ 

    1.  ติดตัง้ nozzle อนัใหม่ เพราะวา่ nozzle อนัท่ีใช้อยูอ่าจจะเร่ิม 
         สกึหรอ ดงันัน้ขอให้ใช้อนัใหม่ 
    2.  เสยีบปลัก๊ของสายเคร่ืองเข้ากบัเต้ารับ 
    3.  ตัง้อุณหภมิูท่ี 400ºC/750ºF 
    4.  คอยเวลาสกัครู่ 
    5.  ใช้เทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภมิูปลายหวัแร้งบดักรี เพื่อวดัอุณหภมิู 
         ท่ีปลายของ nozzle อยา่ใช้งานการดดู การท าเช่นนีจ้ะเป็นเหตุ 
         ให้อุณหภมิูตกลง 
    6.  ปรับ CAL trim pot ด้วยไขควงปรับเทียบหรือเคร่ืองมือท่ีคล้าย 
         คลงึกนั จนกระทัง่อุณหภมิูเป็น 400ºC/750ºF หมนุ CAL trim 
         pot ตามเข็มนาฬิกาเพ่ือเพ่ิมอุณหภมิูและทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือลดอุณหภมิู 
            มนัอาจใช้เวลาหลายนาทีส าหรับให้อุณหภมิู nozzle อยูค่งท่ีภายหลงั CAL ถกูปรับ 
            ระหวา่งการปรับ CAL ต้องแนใ่จวา่อุณหภมิูท่ีตัง้ไม่อยูส่งูเกิน 500ºC/930ºF ถ้าเป็นอยา่งนีอ้าจ 
            ท าให้เคร่ืองถอดบดักรีเสยีหาย 
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   แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

สำยไฟไส้ควำมร้อน (สำยไฟเซนเซอร์) 

ท่ีอณุหภมู ิ23ºC/73ºF 
คา่ความต้านทานปกตขิองไส้ความร้อน : 35Ω (100-120V models) 160Ω (220-240V models) 
คา่ความต้านทานปกตขิองเซนเซอร์ : 50Ω (100-120V, 220-240V models) 

หมำยเหตุ : 
การใช้เคร่ืองถอดบดักรีขณะท่ี  nozzle, heating core,  หรือfilter เกิดอดุตนั อาจเป็นเหตใุห้ pump เกิดการล๊อคขึน้และ 
ท าให้การใช้งานท าไม่ได้  ท าความสะอาดหรือมิฉะนัน้ให้ก าจดัสิง่อดุตนัก่อนพยายามใช้เคร่ืองถอดบดักรี 

การซอ่มแซม 
เม่ือการซอ่มแซมกลายเป็นสิง่จ าเป็น ให้ตรวจเช็คสิง่เหลา่นีจ้ากนัน้น าเคร่ืองถอดบดักรีสง่ผู้ขายแฮ็กโกะ 
หรือตวัแทนแฮ็กโกะ 
1.  nozzle หรือ heating core เกิดการอุดตนัหรือไม่ ? 
2.  valve plate แตกร้าวหรือสญูหายหรือไม่ ? 
3.  front holder หรือ filter holder เกิดม้วนตวัหรือแตกร้าวหรือไม่ ? 
4.  pre-filter  หรือ  ceramic paper filter เกิดสกปรกหรือม้วนตวัหรือไม่ ? 

สาเหตุของปัญหา ขัน้ตอนการแก้ไข

 เคร่ืองถอดบดักรีเช่ือมตอ่กบัเต้ารับ

เคร่ืองถอดบัดกรี  ไมถ่กูต้อง

ไม่ร้อน  ไส้ความร้อนไหม้*
 เซนเซอร์ขาด*
 ตัง้อณุหภมิูไว้ต ่าเกิน  รีเซ็ท

อุณหภมิูต ่า  อณุหภมิูไมไ่ด้ถกูปรับเทยีบให้ถกูต้อง  ปรับเทยีบให้ถกูต้อง
 Nozzle เกิดการสกึ  เปลีย่น nozzle
 Nozzle หรือ heating core

เคร่ืองป๊ัม  (ทัง้ใน heating element) เกิดอดุตนั

ไม่ท างาน  เศษลวดบดักรีหรือฟลกัสะสมใน
 filter มากเกินไป
 มีเศษลวดบดักรีหรือฟลกัสะสมอยูม่าก
 ใน filter หรือ inner hose

 ตรวจสอบ nozzle บริเวณรอบๆ
 filter และ pump hose

 Pump valve หรือ diaphragm แตก  เปลีย่น valve หรือ diaphragm

 เช่ือมตอ่ให้ถกูต้อง

แรงดูดอ่อน

 เปลีย่น filter หรือ inner hose

 ท าความสะอาด

 เปลีย่น filter

 ลมร่ัว

 เปลีย่นไส้ความร้อน
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   ชิน้ส่วนอะไหล่/อุปกรณ์เสริม 
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   ชิน้ส่วนอะไหล่/อุปกรณ์เสริม 
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   ชิน้ส่วนอะไหล่/อุปกรณ์เสริม 
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   ชิน้ส่วนอะไหล่/อุปกรณ์เสริม 


