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คู่มือการใช้งาน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านไดต้ัดสินใจซื้อแฮ็กโกะ FT-801 thermal wire stripper โปรด
อ่านคู่มือการใช้งานฉบับนีก้่อนการใช้แฮก็โกะ FT-801 ให้เกบ็คู่มือฉบับนีใ้นที่สะดวกต่อการคน้หาส าหรับ
การอ้างอิง 

Instruction Manual 

THERMAL WIRE STRIPPER 

1.  รายการชิ้นส่วนรวมในกล่องและชื่อชิ้นส่วนต่างๆ 

โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการ 
ทั้งหมดที่แจ้งไว้ดังข้างล่างนี้ได้บรรจุไว้ 
ในบรรจุภัณฑ์ 
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2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
หมายเหตุ : 

* อุปกรณ์นี้ป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต 

อุปกรณ์นี้มีรูปลักษณ์ที่เด่นจากชิ้นส่วนพลาสติกที่น าไฟฟ้าสถิตและการต่อสายลงดินของด้ามจับและตัวเคร่ืองตามมาตรการเพื่อป้องกัน 
อุปกรณ์ที่จะท าการบัดกรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามค าแนะน าดังต่อไปนี้ : 
1. ด้ามจับและชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ไม่ใช่ฉนวน  ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นตัวน า  ดังนั้นเมื่อจะท าการเปล่ียนชิ้นส่วนหรือท าการซ่อมแซม ให้ 
   ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเพียงพอที่จะไม่แตะต้องชิ้นส่วนไฟฟ้าหรือท าให้วัสดุที่เป็นฉนวนเสียหาย 
2. ต้องแน่ใจว่าตัวเคร่ืองได้รับการต่อสายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู่ 

     ข้อควรระวัง ! 
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3.  ค าเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ 

ค าเตือน 

! 

ค าเตือน  ข้อควรระวัง  และหมายเหตุถูกจัดวางไว้ ณ จุดวิกฤตต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้  เพื่อชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเอาใจใส่ถึงเร่ืองที่มีนัยส าคัญ  
โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดังต่อไปนี้  : 

ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ค าเตือน” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
      ข้อควรระวัง      :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ข้อควรระวัง” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ 
      หรือเกิดความเสียหายแก่ส่ิงที่เก่ียวข้องดังสองตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างล่าง 
หมายเหตุ :  “หมายเหตุ” ชี้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีความส าคัญเพื่อให้ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ตัวอย่าง :  “ตัวอย่าง” คือส่ิงที่ให้ไว้เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ  จุดด าเนินการหรือกระบวนการ 

! 



ข้อควรระวัง 
ภายหลังจากเปิดสวิทซ์เคร่ือง อุณหภูมิของ blade สามารถขึ้นสูงสุดที่ 800°C (1472°F) การจับต้องที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟ
ลวกหรือไฟไหม้ ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อควรระวังล่วงหน้าดังต่อไปนี้ : 
อุปกรณ์นี้ถูกก าหนดให้ใช้เป็นเคร่ืองลอกฉนวนสายไฟด้วยความร้อนเท่านั้น การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์อาจท าให้เคร่ืองเสียหายหรือ
เกิดบาดเจ็บได้ 
 อย่าแตะต้อง blade หรือส่วนที่เป็นโลหะใกล้กับ blade 
 ห้ามน า blade เข้าใกล้หรือสัมผัสกับวัตถุที่ติดไฟ 
 แจ้งบุคลากรในพื้นที่ให้ทราบว่าเคร่ืองนั้นร้อนและไม่ควรไปสัมผัสถูก 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเมื่อไม่ใช้งานหรือปล่อยทิ้งไว้ 
 ปิดสวิทซ์เคร่ืองเมื่อท าการเปล่ียนชิ้นส่วนหรือจัดเก็บแฮ็กโกะ FT-801 
 การใช้อุปกรณ์นี้มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่พิการ มีอาการทางประสาท หรือไร้ความสามารถหรือขาด

ประสบการณ์ หรือด้อยความรู้ ยกเว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือแนะน าขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับการใช้อุปกรณ์โดยบุคคลที่ดูแลรับผิด 
ชอบด้านความปลอดภัย 

 เด็กๆ ควรได้รับค าแนะน าเพื่อให้ม่ันใจว่าจะไม่มีการเล่นกับอุปกรณ์นี้ 

! 

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังล่วงหน้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับเคร่ือง 
 ห้ามใช้แฮ็กโกะ FT-801 ส าหรับงานประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการลอกฉนวนสายไฟ 
 ห้ามเคาะ blade กับโต๊ะท างานเพื่อก าจัดเศษฉนวนที่ลอกออก การท าเช่นนี้จะท าให้ blade เสียหาย 
 ห้ามดัดแปลงแฮ็กโกะ FT-801 
 อย่าปล่อยให้แฮ็กโกะ FT-801 อยู่ในสภาพเปียก หรือใช้งานด้วยมือที่เปียก 
 สืบเนื่องจากมีควันเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้เคร่ืองลอกฉนวนสายไฟ ต้องแน่ใจว่าพื้นที่ท างานมีการระบายอากาศที่ดี 
 ขณะที่ใช้งานแฮ็กโกะ FT-801 ห้ามท าการใดๆ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ร่างกายบาดเจ็บหรือพิการ 

3.  ค าเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ 
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4.  การประกอบ 
การติดตั้ง blade 
1. เมื่อท าการติดต้ัง  blades  ดันมันเข้าอย่างเต็มที่จนหน้า 

การติดตั้ง lead adjuster ท าอย่างไร ? 
1. ถอดสกูรที่จับ lead adjuster ออก 
2. จากทางด้านบนของ handpiece ใส่สกูรส าหรับ lead 
    adjuster เข้าไปในรู 

การถอด  blades 
1. ปิดสวิทซ์เคร่ืองและรอจน  blades  เย็นตัวลง 
2. จับหน้าแปลนของ blade ด้วยเคร่ืองมือถอด blade และ 
    ดึงมันตรงขึ้นไปให้หลุดออกจาก handpiece (ดังรูปที่ 1) 
3. หรือจับ blade โดยใช้เคร่ืองมือถอด  blade และถอดมัน 
    ถอดมันออกจาก handpiece (ดังรูปที่ 2) 
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    แปลนล็อคเข้ากับ handpiece 
    เมื่อได้ยินเสียง  blades  ดังคล๊ิก แสดงว่าใส่เข้าที่แล้ว 
    (ดังแสดงในรูปขวามือ) 
หมายเหตุ : 
 เว้นแต่ว่า blades ทั้งคู่จะใส่เข้าที่ มิฉะนั้น blades จะไม่ 
    ร้อน 
 ภายหลังจากการติดต้ังชุดอุปกรณ์เสริม  blade  แล้ว ให้ 
    บีบด้ามจับ 2-3 คร้ัง เพื่อตรวจเช็คแนวสัมผัสของ blades 
    ทั้งคู่ ดังแสดงในภาพ 

    จากทางด้านตรงข้ามของ handpiece (ในส่วนที่มีร่อง) 
    ใส่เสารับของ lead adjuster เข้าไปในรู 
    ปรับความยาวของ lead adjuster ก่อนท าการขันสกูรให้ 
    แน่น 
หมายเหตุ : 
เมื่อท าการติดต้ัง lead adjuster ต้องแน่ใจว่า lead adjuster 
ก าลังหันหน้าในทิศทางที่ถูกต้อง (โปรดดูรูปทางขวามือ) 
ติดต้ัง  lead adjuster  โดยให้ปลายด้านหน้าของ  lead 
adjuster ขนานไปกับ blade 

! ข้อควรระวัง 
 ก่อนท าการเปล่ียน blades ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ือง 
    และปล่อยให้ blades เย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้อง 

 ต้องแน่ใจว่าได้ใช้เคร่ืองมือถอด blade แม้ว่า blade จะไม่ 
    ร้อน 

    ซึ่งมันอาจจะร้อนจากการสัมผัสกับ blade ขณะท าการถอด 
 ต้องแน่ใจว่าไม่ได้สัมผัสกับปลายของเคร่ืองมือถอด blade 

 เมื่อท าการถอด blades ต้องแน่ใจว่า blades ได้เย็นตัวลง 
    เพียงพอ 

หมายเหตุ : 
ต้องม่ันใจว่า blades หันหน้าในทิศทางถูกต้อง เมื่อได้ยินเสียง 
Blades ดังคล๊ิกแสดงว่าใส่เข้าที่แล้ว 



การต่อสายไฟ 
1. ต่อ power cord เข้ากับเต้ารับที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเคร่ือง 
2. จัดวางแฮ็กโกะ FT-8002 ไว้ใน handpiece holder  
3. เสียบ power cord เข้ากับปล๊ักผนังที่ลงดิน 

หมายเหตุ : 
เมื่อท าการถอด blades ทั้งคู่ ณ เวลาเดียวกันให้จับที่หน้าแปลน 
blades ทั้งคู่ด้วยเคร่ืองมือถอด blade 

! ข้อควรระวัง 
ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนท าการเชื่อมต่อหรือถอด 
connecting cable 
ให้เสียบ connecting cable เข้าในแจ๊คอย่างม่ันคงทุกคร้ัง 

5.  การใช้งาน 

การควบคุมและการแสดงผลการควบคุม 
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4.  การประกอบ 

Power setting ถูกเปล่ียนโดยการกดและการกดค้าง 
ค่าต้ังที่แสดงได้ถูกจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว 

Power setting ถูกเปล่ียนโดยการกดและการกดค้าง 
ลดค่าที่แสดงเมื่อค่าที่ต้ังไว้ถูกเปล่ียน 

Power setting ถูกเปล่ียนโดยการกดและการกดค้าง 
เพิ่มค่าที่แสดงเมื่อค่าที่ต้ังไว้ถูกเปล่ียน 

การควบคุม 

การใช้ฟังก์ชั่น sleep 
เมื่อท าการใช้ฟังก์ชั่น sleep  ให้เสียบปลายสายด้านหนึ่งของ 
connecting cable เข้าในรูแจ๊คที่อยู่ทางด้านหลังของ hand- 
piece holder และปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้าในรูแจ๊คที่อยู่ทาง 
ด้านหลังของตัวเคร่ืองเพื่อเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน 

หมายเหตุ : 
เมื่อไม่มีการใช้เคร่ืองมือ 
ถอด blade ให้จัดเก็บมัน 
ไว้ดังรูป (     หรือ    ) 

หมายเหตุ : 
จัดวางแฮ็กโกะ FT-801 ไว้ใน 
handpiece holder ด้วยการ 
จับยึด handpiece ไว้ 
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5.  การใช้งาน 

1. เปิดสวิทซ์เคร่ือง 
2.           สว่างขึ้นเป็นเวลา 2 วินาที 
3. Power setting จะกระพริบตามอุณหภูมิของ blade ที่เพิ่มขึ้น 
    เมื่ออุณหภูมิของ  blade  อยู่คงที่  power setting  จะหยุด 
    กระพริบและเคร่ืองก็พร้อมถูกใช้งาน 

Power Settings  ท่ีแนะน าให้ตั้ง 

การตั้ง / การเปลี่ยน power setting 
ตัวอย่าง) การเปล่ียน power setting จาก 50% เป็น 65% 
1. กดและค้างปุ่ม      ,      หรือ        ไว้อย่างน้อย 2 วินาที 
    หน้าจอจะเร่ิมกระพริบและเคร่ืองจะเข้าสู่ output change 
    mode 
2. กดปุ่ม       หรือ       เพื่อต้ังค่าที่ต้องการ 
    เมื่อค่าที่ต้องการแสดงขึ้น ให้กดปุ่ม         เมื่ออุณหภูมิของ 
    blade อยู่คงที่แล้วที่ power setting ใหม่ จอแสดงจะหยุด 
    กระพริบและเคร่ืองก็พร้อมถูกใช้งาน 

หมายเหตุ : 
 ช่วงระยะ power setting คือ 5% ถึง 100% 
 Power setting สามารถเปล่ียนเพิ่มได้ทีละ 5% 

! ข้อควรระวัง 
 โดยการต้ังค่า default, ค่า power ถูกต้ังไว้ที่ 50% 
 Blades นั้นร้อน ให้จัดวาง  handpiece  ไว้บน  handpiece 
    holder เมื่อไม่มีการใช้งาน 

ส าหรับการใช้อ้างอิง 
หมายเหตุ : 
ค่าอ้างอิงการต้ังที่แสดงทางซ้ายมือ  อาจจะแปรผันตามความ 
หนากับส่วนผสมของสายไฟอ็อกซิเดชั่นและ / หรือการบ ารุง 
รักษา  blade  ที่ไม่ถูกต้อง  อาจเป็นผลให้ต้องการการต้ัง 
อุณหภูมิที่สูงกว่า 

Kynar   is a registered 
Trademark of Arkema Inc. 
Tefzel   and Teflon   are 
Registered trademarks of E.I. 
du Pont de Nemours and 
Company or its affiliates. 

กดปุ่ม        3 คร้ัง 
และกดปุ่ม 

อุณหภูมิอยู่คงที่ 
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5.  การใช้งาน 

การใช้  lead adjuster  ท าอย่างไร ? 
Lead adjuster  เป็นตัวก้ันส าหรับการต้ังระยะความยาวที่ 
ก าหนดของสายไฟที่ต้องการลอกฉนวน 
ต้ังความยาวของสายไฟที่ต้องการลอกฉนวน  โดยการปรับ 
ระยะระหว่างตัวก้ันกับ  blade  ให้ยึด  lead adjuster  โดย 
การขันสกรูให้แน่น 
(ความยาวที่ท าการลอก : 1 ~ 25 มม.) 

การลอกฉนวนสายไฟ 
1. ต้ังแนวปลายสายไฟเข้ากับ lead adjuster 
2. ขบสายไฟด้วยรูที่ถูกต้องที่อยู่ระหว่าง blades ตามขนาด 
    เส้นผ่าศูนย์กลางของสายไฟ   ส่วนที่ถูกขบจะถูกละลาย 
    โดย  blades  ที่ร้อน 
3. หมุนสายไฟ และ blade เพื่อกระจายความร้อนให้สม่ า- 
    เสมอบนฉนวน 
4. ดึงสายไฟและ handpiece ออกจากกัน  เพื่อลอกฉนวนที่ 
    อยู่บนปลายของสายไฟ 
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6.  การตั้งค่า PARAMETER 

กระบวนการ  Parameter entry mode 

เลือก  parameter entry mode  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

เปิดสวิทซ์เคร่ืองขณะที่ท าการกดปุ่ม      และ 
เคร่ืองจะเข้าสู่  parameter entry mode 

เลือกหมายเลข  parameter 
หมายเลข parameter            เร่ิมต้นกระพริบ  ใช้ปุ่ม      หรือ       เพื่อเปล่ียนหมายเลข parameter 
เมื่อท าการกดปุ่ม      หน้าจอ                                    จะถูกแสดงขึ้นตามล าดับ  เมื่อท าการกดปุ่ม  
หน้าจอ                                     จะถูกแสดงขึ้น เลือกหมายเลข parameter และกดปุ่ม         เพื่อท าการต้ัง 

เลือก parameter settings 
ค่าการต้ังปัจจุบันจะเร่ิมต้นแสดง ใช้ปุ่ม      หรือ      เพื่อเข้าสู่ parameter setting  กดปุ่ม         เพื่อกลับ 
คืนสู่การต้ังหมายเลข parameter 
ภายหลังจากการต้ังค่า parameter ที่จ าเป็น กดและค้างปุ่ม         ในขั้นตอนที่      หรือ       ตามข้างบนไว้ 
เป็นเวลา 2 วินาที 
หน้าจอแสดงเปล่ียนเป็น           และเคร่ืองจะถามว่าจะออกจาก parameter entry mode หรือไม่? 
เลือก            และกดปุ่ม         เพื่อออกจาก parameter entry mode 

หมายเหตุ : 
แต่ละคร้ังที่กดปุ่ม      หรือ        หน้าจอแสดงจะสลับไปมาดังนี้ ระหว่าง :           และ  
เมื่อเลือก             หน้าจอการเลือกหมายเลข parameter ในขั้นตอน       จะแสดงขึ้น 

แฮ็กโกะ FT-801 มี parameters ดังต่อไปนี้ 

การตั้ง Password 
ใน password setting mode   ค่า power setting และ parameter setting สามารถล็อคค่าได้ 
Password มีตัวอักษร 6 แบบดังนี้ : A, b, C, d, E, F 
เลือกตัวเลข 3 หลักเพื่อต้ัง password มีแบบการต้ัง password อยู่ 3 แบบ ใน password setting 

Password ถูกปิด (ไม่ถูกล็อค) 
Password ถูกล็อคใน parameter setting mode 

ใน power setting และ parameter setting mode, password ถูกล็อค (ล็อคทุกส่วน) 
Power upper limit setting ถูกเปิด (ล็อคบางส่วน) 



6.  การตั้งค่า PARAMETER 
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การตั้ง Password 

* การตั้ง password ท าได้อย่างไร ? 

ตัวอย่าง : การล็อค password ส าหรับทุกส่วนกับการต้ัง password เป็น  

       กดปุ่ม        กดปุ่ม    กดปุ่ม      2 คร้ัง 

       กดปุ่ม        กดปุ่ม    กดปุ่ม      3 คร้ัง 

       กดปุ่ม        กดปุ่ม   กดปุ่ม         ค้างไว้ กลับสู่สภาวะ 
การท างาน 
ปกติ 

   กดปุ่ม      2 คร้ัง 

   กดปุ่ม      3 คร้ัง (ส าหรับการเข้าหน้าจอ password entry screen) 

* การป้อน password ท าได้อย่างไร ? (Password ถูกเปิดและป้อน         ) 

หมายเหตุ : 
เมื่อต้ัง password ให้เปิด password เป็นส่ิงที่ต้องการในการเข้าสู่ power setting และ parameter mode 

Parameter setting 
เปิดสวิทซ์เคร่ืองขณะที่กดปุ่ม      และ 
ไว้ 

หรือ 
Power setting 
กดและค้างปุ่ม      ,       หรือ         ไว้อย่าง 
น้อย 2 วินาท ี

   กดปุ่ม      3 คร้ัง 

   กดปุ่ม      2 คร้ัง 

   กดปุ่ม      3 คร้ัง        กดปุ่ม 

       กดปุ่ม 

       กดปุ่ม 

เปล่ียนเป็น power setting mode หรือ parameter 
setting mode (โปรดดู “การต้ัง password ท าอย่าง 
ไร ?” หรือ “การต้ัง/การเปล่ียน power setting”) 



6.  การตั้งค่า PARAMETER 

Power upper limit setting 

เมื่อ power setting mode เป็น           (เปิดบางส่วน) หรือ           (เปิด)  power upper limit setting ถูกกระตุ้นให้ท างาน 
ค่าเอาว์พุทที่เกินกว่าค่าที่ต้ังใน parameter setting จะไม่มีผล ดังนั้นไม่ควรต้ังเกิน 80% หรือมากกว่าที่โรงงานต้ัง default 
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มา 
Auto sleep setting 

Auto sleep setting จะคอยเฝ้าให้เอาว์พุทอยู่ที่ประมาณ 50% ของอุณหภูมิ blades ที่ลดลงและการกินก าลังไฟ ต้ังเวลา 
ให้รอจนกระทั่ง auto  sleep function  ถูกกระตุ้นให้ท างานภายหลังจากจัดวาง  handpiece holder 

หน้าจอ :           ติดสว่าง 

 : Auto sleep function ถูกปิด 

  : เวลาของ  Auto sleep  สามารถต้ังเป็นหน่วยนาที 

หมายเหตุ : 
ต่อ connecting cable เข้ากับเคร่ืองและ handpiece holder ก่อนที่ auto sleep function ถูกกระตุ้น  เมื่อ auto sleep 
function ท างาน  น า handpiece ออกจาก handpiece holder และท าการกดปุ่ม       หรือ        เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ 
ดังเดิม 

Auto shutoff setting 

เมื่อ handpiece ถูกวางไว้บน handpiece holder และไม่มีการใช้งานก่อนเวลาที่ก าหนด auto shutoff function จะถูก 
กระตุ้นให้ท างาน  ไฟฟ้าที่จ่ายให้กับไส้ความร้อนจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ 

หน้าจอ :           ติดสว่าง 

 : Auto shutoff function ถูกปิด 

  : Auto shutoff function ถูกเปิด 
    (ตัวเลขคือเวลาที่ต้ังรอจนกระทั่ง auto shutoff function ถูกกระตุ้นให้ท างาน ภายหลังจาก  sleep 
    function ท างานแล้ว) 
    เวลาของ  Auto shutoff  สามารถต้ังเป็นหน่วยนาที (สูงสุด 30 นาที) 

ตัวอย่าง)  ต้ังส าหรับ 10 นาที ใน auto sleep setting 
                หรือตั้งส าหรับ 20 นาที ใน auto shutoff setting 

เมื่อ handpiece ถูกจัดวางบน handpiece holder 

10 นาที 20 นาที 

เวลาที่รอจน 
กระทั่ง auto 
sleep function 
ถูกกระตุ้นให้ 
ท างาน 

ระหว่าง 
sleep mode 

Auto shutoff 

หมายเหตุ : 
ต่อ connecting cable เข้ากับเคร่ืองและ handpiece holder ก่อน 

! ข้อควรระวัง 
ห้ามปล่อยวางแฮ็กโกะ FT-801 ไว้เป็นเวลานานใน auto shutoff 
function ที่ถูกกระตุ้นให้ท างาน  ปิดสวิทซ์เคร่ืองเมื่อท่านไม่ได้ใช้ 
แฮ็กโกะ FT-801 เป็นเวลานาน 

ที่ auto shutoff function ถูกระตุ้น  เมื่อ auto shutoff function ท า 
งาน  ให้น า handpiece ออกจาก handpiece holder และท าการ 
กดปุ่ม       หรือ       เพื่อกลับคืนสู่การท างาน 



7.  การบ ารุงรักษา 
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การปฏิบัติอย่างถูกต้องและการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอช่วยท าให้ม่ันใจว่าการท างานของเคร่ืองจะมีความถูกต้องและมีอายุการใช้งาน 
ที่ยาวนานขึ้น  ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลดังต่อไปนี้ตามที่ระบุไว้โดยสภาพเงื่อนไขของการใช้ 

Blade 
1. การบ ารุงรักษา 

หาก blades เกิดอ๊อกไซด์มันยากที่จะหลอมละลายฉนวน ก าจัด 
อ๊อกไซด์และเศษฉนวนที่สะสมออกจาก blades ด้วยแปรงลวด 
ใช้แรงถูเบาๆ เมื่อท าความสะอาด blades การใช้แรงถูที่แรงเกิน 
ไปสามารถท าให้ blades เกิดความเสียหายและลดทอนอายุการ 
ใช้งานลง 
ห้ามท าความสะอาด blades ขณะที่ยังร้อนอยู่ 

2. ภายหลังการใช้งาน เมื่อไม่ใช้เคร่ืองแล้ว ต้องแน่ใจว่าได้จัดวางมันไว้ใน handpiece 
holder และต้ัง power save mode ไว้  การใช้งาน blades ที่ 
อุณหภูมิสูงโดยปราศจากการลอกฉนวนเป็นเวลาที่ยาวนานอาจ 
เป็นการลดทอนอายุของไส้ความร้อน  ถ้าท่านจะไม่ใช้เคร่ืองเป็น 
เวลานานขอให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองเสีย 

8.  ขั้นตอนการตรวจเช็ค 

ค าเตือน 
          จนกว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ขอให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง และถอดปล๊ักออกก่อนที่จะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

! 

1. ไส้ความร้อนขาด 
วัดความต้านทานคล่อมส่วนนี้ 

วัดไส้ความร้อนส าหรับความบกพร่องทางไฟฟ้า 
วัดไส้ความร้อน ณ อุณหภูมิห้อง (15 ถึง 25ºC; 59 ถึง 77ºF) 
ค่าความต้านทานปกติอยู่ที่ 4.6Ω ±10%  ถ้าค่าความต้านทาน 
ที่ผิดปกติ ให้เปล่ียน blade ด้วยอันใหม่ 

1. ติดต้ัง blades (ด้วยไส้ความร้อนปกติ) เข้ากับ handles 
2. วัดความต้านทานระหว่างขาของ connector ระหว่างขา 1 
    กับขา 5 จะมีค่าความต้านทาน : 8.2 ถึง 10Ω 
    ถ้าค่าความต้านทานแตกต่างจากค่าตัวเลขข้างบนให้เปล่ียน 
    แฮ็กโกะ FT-8002 

2. ตรวจสอบว่า connection cord ขาดหรือไม่ ? 



9.  แนวทางแก้ไขปัญหา 

ค าเตือน 

 ก่อนท าการซ่อมแซมเคร่ือง ต้องแน่ใจว่าได้ถอดสายปล๊ักออก ความบกพร่องในการปฏิบัติงานอาจเป็นสาเหตุของการถูกไฟฟ้าช็อต 

เคร่ืองไม่ท างานแม้ว่าได้เปิดสวิตซ์ 
เคร่ืองแล้ว 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  power cord หรือปล๊ักไมได้เสียบต่อ ? 
:  ท าการต่อ power cord หรือปล๊ัก 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม่ ? 
:  สืบหาสาเหตุว่าท าไมฟิวส์ถึงขาด หลังจากนั้นจึงเปล่ียนฟิวส์ 
   หากไม่สามารถหาสาเหตุได้ ให้เปล่ียนฟิวส์แต่ถ้าฟิวส์ยังขาด 
   อีก ให้ส่งเคร่ืองทั้งหมดไปซ่อม 

กระพริบแสดงข้อความ ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ใส่ blades เข้าที่หรือไม่ ? 
:  ใส่ blades ให้เข้าที่ 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  สายไฟอุปกรณ์ไม่ได้ต่อหรือไม่ ?  ไส้ความร้อนขาดหรือไม่ ? 
:  โปรดอ่านวิธีการตรวจสอบการต่อถึงกันของสายไฟอุปกรณ์ 
   และการขาดของไส้ความร้อน 

แก้ไข :  ปิดสวิตซ์เคร่ืองอีกคร้ัง 
:  หากเกิดอาการเดิมอีก มันถูกต้ังข้อสันนิษฐานว่าเคร่ืองประสบ 
   ปัญหาระบบบกพร่อง ให้ส่งเคร่ืองกลับเพื่อซ่อมแซม 

          ถูกแสดงขึ้น 

 ถ้าหาก  power cord  เสียหาย ให้ส่งเคร่ืองให้ผู้ผลิต  ศูนย์บริการตัวแทนจ าหน่าย  หรือบุคคลที่มีความสามารถท าการเปล่ียนเพื่อ 
ป้องกันบุคคลบาดเจ็บหรือเคร่ืองเกิดความเสียหาย 
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8.  ขั้นตอนการตรวจเช็ค 

3. การเปล่ียนฟิวส์ 1. ถอด power cord ออกจากเต้ารับ 
2. ถอดกลักฟิวส์ออก 
3. เปล่ียนฟิวส์ 
4. ใส่กลักฟิวส์คืนที่เดิม 



1.  รายการชิ้นส่วน 
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Maintenance & Checking 
THERMAL WIRE STRIPPER 
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1.  รายการชิ้นส่วน 



1.  รายการชิ้นส่วน 
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