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คู่มือกำรใช้งำน 
Instruction Manual 

HEATING GUN 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้ตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์แฮ็กโกะปืนเป่าลมร้อนรุ่น FV-310  อุปกรณ์นีถ้กู
ออกแบบมาเพื่อให้ปลอ่ยกระแสของลมร้อนท่ีสามารถใช้ส าหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย 
โปรดอ่านคูมื่อฉบบันีก้่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FV-310 นี ้และเก็บคูมื่อนีใ้นท่ีท่ีเข้าถึงได้งา่ยส าหรับการใช้
อ้างอิง 

1. รำยกำรและช่ือชิน้ส่วนในกล่อง โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทัง้หมด 
ดงัท่ีระบุไว้ข้างลา่งนีไ้ด้บรรจุไว้ครบในกลอ่ง 
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หน้าปัทม์ 

ลกูบดิควบคมุ 
อณุหภมู ิ

ลกูบดิควบคมุ 
แรงลม 

ส าหรับวิธีการใช้ลกูบดิควบคมุอณุหภมูิและ 
แรงลมท าอย่างไร โปรดอ้างอิงบทท่ี 4. การใช้ 
งาน “ วิธีการปรับตัง้อณุหภมูิและแรงลม” 

ปุ่ มเลือ่น (สวิทซ์) 

เป่าลมเย็น เป่าลมร้อน 

(ประมาณ 80°C) 80-530°C) 

*เน่ืองจากมอเตอร์จะยงัคงท างานอยู่ แม้ว่าตวัเคร่ือง 
จะเย็นลงแล้ว แต่อณุหภมูิยงัไม่ลดลงถึงอณุหภมูิ 
ห้อง 

 การใช้งานหลกัๆ 
 การไลส่แีห้งเฉพาะจดุและฉาบอดุพลาสเตอร์ 
 ท่อหดและฟิล์ม 
 การดดัโค้งและการเชื่อมท่อ PVC 
 ตีเส้นสี 
 อบสเีมื่อผสมสี 
 ท่อหุ้มแผ่น vinyl wallpaper และการปติูด 
 การอบแห้งวสัดหุินเมื่อขดัมนั 
 การให้ความร้อนท่อน า้แข็งและเคร่ืองกลไก 

ปืนเป่าลมร้อนสามารถที่จะใช้งานในการท าให้แห้ง 
และกระบวนการให้ความร้อนต่างๆ 



3. ค ำเตือน ข้อควรระวัง และหมำยเหตุ 

2. รำยละเอียดทำงเทคนิค 
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ก ำลังไฟ 1000W 

อุณหภมูิสูงสุด* 530°C {80 - 530°C (แปรผนัตอ่เน่ือง) 

ควำมเร็วลม 600 m/min 

แรงลม 0.15 - 0.25 m3/min 

ขนำด (ไม่รวมคอร์ด) 240(W) x 190(H) x 70(D) mm 

น ำ้หนัก (ไม่รวมคอร์ด) 0.6 kg 

*ท าการวดัที่จดุห่าง 10 มม. จากท่อ 
รายละเอียดทางเทคนิค และแบบอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวางไว้ ณ จุดวิกฤตตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันี ้ เพือ่ชีใ้ห้ผู้ปฏิบติังานเอาใจใสถ่ึง 
เร่ืองท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 
        ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวงั :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงผู้ปฏิบติังานได้รับบาดเจ็บหรือเกิด 
      ความเสยีหายแก่สิง่ท่ีเก่ียวข้อง (ดงัสองตวัอยา่งข้างลา่งนี)้ 

ค ำเตือน 

 อยา่ได้ใช้เคร่ืองนีเ้ป็นไดร์เป่าผม 
 อยา่ได้ใช้เคร่ืองนีใ้กล้ก๊าซหรือวตัถท่ีุติดไฟและระเบิดได้ 

 การซอ่มหรือการถอดสว่นประกอบของเคร่ืองนีจ้ะต้องกระท าโดยช่างเทคนิค อยา่ได้ท าการดดัแปลงสว่นใดๆ ของ 

 อยา่ได้ใช้ปืนเป่าลมร้อนกบัคนหรือสตัว์ 
 อยา่ได้สมัผสัสว่นท่ีเป็นโลหะของปืนเป่าลมร้อนโดยตรง ดงัเช่น ทอ่ 
 อยา่ได้แตะต้องบริเวณรอบๆ ทอ่ระหวา่งการใช้และทนัทีภายหลงัการใช้ 
 ภายหลงัการใช้ให้ปรับปุ่ มเลือ่น (สวิทซ์) ไปท่ี “I” และปลอ่ยให้เคร่ืองเย็นลงเป็นเวลาอยา่งน้อย 90 วินาที ก่อนการจดั 
     เก็บปลอ่ยให้เย็นตวัลงอยา่งน้อย 5 นาที 

 เคร่ืองนีส้ามารถใช้งานได้โดยเด็กท่ีมีอายตุัง้แต ่8 ปีขึน้ไปรวมถึงบุคคลท่ีมีร่างกายไม่สมบูรณ์ การับรู้ช้า หรือด้อย 
    ความสามารถ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากแตว่า่เขาต้องได้รับการดแูลหรือค าแนะน าการใช้เคร่ืองนีใ้นทาง 
    ท่ีปลอดภยัและเข้าใจถึงอนัตรายที่เก่ียวข้อง 
 เด็กๆ ควรได้รับค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจวา่จะไม่มีการเลน่กบัเคร่ืองใช้นี  ้
 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้นี ้จะต้องไม่ท าโดยเด็กซึง่ปราศจากผู้ดแูล 

     เคร่ืองเด็ดขาด 
 ให้ถอดสายไฟเคร่ืองเม่ือท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือซอ่มแซมเคร่ือง  และให้เร่ิมท างานใหม่ภายหลงัจากเคร่ืองกบั 
     บริเวณท่ีร้อนได้เย็นตวัลงอยา่งสมบูรณ์ 



3. ค ำเตือน ข้อควรระวัง และหมำยเหตุ 
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เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตหุรือควำมเสียหำยกับ แฮ็กโกะ FV-310 ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏบิัติตำมดงัต่อ ไปนี ้: 

 หลกีเลีย่งการตกของเคร่ืองหรือท าให้มนัเกิดการกระแทกแรงๆ 

 ห้ามอุดช่องลมเป่าออกหรือช่องลมเข้า ใสว่ตัถแุปลกปลอมเข้าในเคร่ืองหรือมีฝุ่ นหรือลมร้อนถกูดดูเข้าทางช่องลมเข้า 

 ห้ามใช้เคร่ืองใกล้กบัผ้าแห้ง การกระท าดงักลา่วอาจเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหาย 

 อยา่ได้เป่าลมร้อนจีไ้ปยงัจุดเดียวเป็นเวลานาน 
 ห้ามได้ปิดเคร่ืองทนัทีภายหลงัการใช้โดยปราศจากการระบายความร้อนเคร่ือง 
 อยา่ปลอ่ยเคร่ืองทิง้ไว้ระหวา่งการใช้โดยไม่สนใจ 
 ถ้าหากพดัลมไม่ท างาน อยา่ได้วางเคร่ืองโดยหนัหน้าลง 
 อยา่ได้ใช้เคร่ืองใกล้เด็กหรือทารก 

 ห้ามใช้เคร่ืองในน า้ วางเคร่ืองในน า้ หรือท าน า้กระเด็นใสเ่คร่ือง 

 ใช้เคร่ืองนีเ้ฉพาะกบัแรงดนัไฟฟ้าที่ระบุ 

     ตลอดเวลา และท าการตรวจเช็คความปลอดภยัสม ่าเสมอ 

 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 

 หากทา่นสงัเกตเห็นถึงความผิดปกติของเคร่ือง (ร้อนผิดปกติ มีเสยีงดงัหรือกลิ่นแปลกๆ ฯลฯ) ขอให้หยดุการใช้เคร่ือง 
     ทนัทีและติดตอ่ผู้จ าหนา่ยท่ีทา่นซือ้มาให้ตรวจสอบหรือซอ่มเคร่ือง 
 เพื่อความปลอดภยัให้สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัตวั ดงัเช่น ถงุมือกบัแวน่ตานิรภยั ท่ีอุดหแูละหมวกแข็งตามท่ีจ าเป็น 
 ถ้าหากทา่นจบัยดึเคร่ืองเพื่อตัง้หรือเข้ากบัวตัถอ่ืุนๆ และท าให้เคร่ืองท างานอยา่งตอ่เน่ือง ขอให้เคร่ืองอยูใ่นสายตา 

 ห้ามใช้เคร่ืองถ้าสายไฟเคร่ืองหรือปลัก๊ช ารุด หรือถ้าหากปลัก๊เสยีบเข้ากบัเต้ารับไม่แนน่ 

 อยา่ปลอ่ยให้เคร่ืองเปียกหรือใช้เคร่ืองขณะท่ีมือเปียก 

 อยา่ฝืนดดั ดงึ หรือบิดสายไฟเคร่ืองด้วยแรง 

 ควรตระหนกัวา่เคร่ืองอาจจะบกพร่องท่ีจะให้ความร้อนท่ีเพียงพอในบริเวณอากาศเปียกชืน้ หรือในพืน้ท่ีสงูหรือเย็น 
 ห้ามเปิด-ปิดสวิทซ์เคร่ืองถ่ีๆ 
 ให้ถอดปลัก๊เคร่ืองเสมอก่อนออกจากบริเวณพืน้ท่ีท างานของทา่น 
 ให้จบัท่ีตวัปลัก๊เม่ือท าการเสยีบหรือถอดปลัก๊เคร่ือง 
 โปรดอยา่วางสายไฟเคร่ืองใกล้บริเวณท่ีมีความร้อน น า้มนั หรือวตัถท่ีุมีคม 

 เก็บเคร่ืองให้หา่งจากมือทารก 
 ใช้ช่างเทคนิคดแูลและเปลีย่นชิน้สว่นเคร่ืองเสมอ 
 ขณะท่ีใช้เคร่ือง อยา่ได้ท าสิง่ใดๆ ท่ีซึง่อาจเป็นเหตใุห้ตวัเคร่ืองมีปัญหาหรือเสยีหาย 

 ใช้เคร่ืองนีใ้ห้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 



 - 4 - 

4. กำรใช้งำน 

ข้อควรระวัง 
ก่อนท ำกำรจัดเก็บปืนเป่ำลมร้อน ปล่อยมันให้เย็นตัวลงเป็นเวลำอย่ำงน้อย 5 นำที 

1. ตัง้ปุ่ มเลือ่น (สวิทซ์) ท่ีต าแหนง่ OFF และเสยีบปลัก๊ของสายไฟเคร่ืองเข้า
กบัเต้ารับ 

 

 ใช้เต้ารับท่ีมีขนาด 12A หรือมากกวา่ส าหรับ 110V, 5A หรือมากกวา่
ส าหรับ 220 - 240V  

 

2.  หมนุปุ่ มเลือ่น (สวิทซ์) ไปยงัต าแหนง่ “II” ลมร้อนจะเป่าออกจากทอ่ 
 

3.  ภายหลงัการใช้หมนุปุ่ มเลือ่น (สวิทซ์) ไปยงัต าแหนง่ “I” แล้วปลอ่ยให้  
     เคร่ืองเย็นตวัลงเป็นเวลาอยา่งน้อย 90 วินาที การท าความเย็นเคร่ืองลง 
     ช่วยลดความเสยีหายของไส้ความร้อนกบับริเวณโดยรอบลง 

ปุ่ มเลือ่น 
(สวิทซ์) 

 กำรปรับตัง้อุณหภมูิกับแรงลมท ำอย่ำงไร 
 กำรปรับตัง้อุณหภมู ิ
    หมนุลกูบิดควบคมุอุณหภมิูบนหน้าปัดควบคมุ
 เพื่อปรับตัง้อุณหภมิู 
 (ระดบั 1 ถึง 5 สามารถตัง้ได้) 
 ตวัเลขยิ่งมาก อุณหภมิูยิ่งสงู 
 
 กำรปรับตัง้แรงลม 
 หมนุลกูบิดควบคมุแรงลมบนหน้าปัดควบคมุ
 เพื่อปรับตัง้แรงลม 
 (ระดบั 1 ถึง 5 สามารถตัง้ได้) 
 ตวัเลขยิ่งมาก แรงลมยิ่งมาก 

หน้าปัทม์ 

ลกูบดิควบคมุ 
อณุหภมู ิ

ลกูบดิควบคมุ 
แรงลม 



ข้อควรระวัง 

4. กำรใช้งำน 
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*เก่ียวกับผังกำรกระจำยควำมร้อน 
  โปรดอ้างอิงถึง “บทท่ี 5 ผงัการกระจายความร้อน” ซึง่คือกราฟเม่ือใช้งานลกูบิดควบคมุอุณหภมิูและแรงลมกบั 
  ตวัอยา่งของการใช้ดงัอธิบาย 

 กำรใช้ nozzle ที่เลือกไว้ท ำอย่ำงไร 
 กำรติดตัง้ nozzle 
 Nozzles ถกูแบง่ไว้เป็น 2 แบบดงัแสดงไว้ในตวัอยา่งข้างลา่งนี ้
 แบบขนาดเลก็กวา่ถกูติดไว้ใน nozzle holder ซึง่หลงัจากนีจ้ะถกูติดเข้ากบัแฮ็กโกะ FV-310 

ตวัอย่ำง) 
ติดเข้าโดยตรง 
(N70-02/03/04) 

สวมเข้า 

ติดเข้ากบั nozzle holder 
(N70-01/06) 

สกรู 

สวมเข้า 

สวมเข้า 

รูกระจายความร้อน 
(*โปรดอ้างอิงถึง 
ตามที่อธิบายข้างลา่งนี)้ 

ข้อควรระวัง 
Nozzle holder มีรูกระจายความร้อนบนตวัด้านข้าง จากซึง่ท่ีอากาศจะถกูดดูให้มีความร้อนอยา่งน้อยพอๆ กบัลม
จาก nozzle 
เม่ือท าการติด nozzle holder เข้ากบัเคร่ือง ต้องแนใ่จวา่รูเหลา่นีถ้กูวางในแนวที่เหมาะสมกบังานของทา่น ขอ
ระมดัระวงัเพื่อป้องกนัการบาดเจ็บจากไฟลวก 
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4. กำรใช้งำน 

 ตัวอย่ำงของกำรใช้ (รวมทัง้อุปกรณ์เสริม) 

การไลส่แีห้งและการอดุ การลอกสต๊ิกเกอร์ 

การหด 

ใช้ nozzle แบบใบพาย 

ท่อหด 

ฐาน 

ใช้ nozzle แบบ 
ตาขอพร้อมฐาน 

การดดัโค้งวัสดุ 
พลาสติก 

holder กบั nozzle แบบ 
เด่ียวปราศจากฐาน 

          ใช้ nozzle 

การเชื่อมแผ่น PVC 

nozzle แบบใบพายพร้อม 
กบัลกูกลิง้ 

ใช้ nozzle holder กบั 

ลกูกลิง้ 

*โปรดอ้างอิงถึง “8. รายการชิน้สว่น” 
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5. ผังกำรกระจำยอุณหภูมิ 

ลกูบิดควบคมุอุณหภมิู 

อุณ
หภ
มูิ 
(ºC

) 

ลกูบดิควบคมุแรงลมระดบั 1 
ลกูบดิควบคมุแรงลมระดบั 2 
ลกูบดิควบคมุแรงลมระดบั 3 

ลกูบดิควบคมุแรงลมระดบั 4 
ลกูบดิควบคมุแรงลมระดบั 5 

วดัท่ีจุดหา่ง 10 มม. จากทอ่ (ไม่มี nozzle*) 
*เม่ือติด nozzle อุณหภมิูและปริมาณแรงลมจะเปลีย่น 
 โปรดแนใ่จวา่ได้ปรับตัง้ทัง้สองหวัข้อเม่ือใช้เคร่ืองพร้อม nozzle 



 - 8 - 

5. ผังกำรกระจำยอุณหภูมิ 

อุณหภมิูและปริมาณแรงลมเป็นเพียงคา่อ้างอิง; จึงไม่รับประกนัคา่เหลา่นี ้
ตวัอยา่งของการใช้)  A : การไลส่แีห้งและการอุด B : การลอกสต๊ิกเกอร์ C : การหด 
    D : ทอ่หด     E : การดดัโค้งวสัดพุลาสติก 

6. กำรบ ำรุงรักษำ / กำรตรวจสอบ 

ข้อควรระวัง 
การเปลีย่นไส้ความร้อนนัน้มีอนัตราย เม่ือมีการเปลีย่นต้องแนใ่จวา่ได้ถอดปลัก๊และด าเนินการตามขัน้ตอนข้างลา่งนี  ้

A.  กำรถอดไส้ควำมร้อน 
1.  ถอดฝาครอบทอ่โดยการหมนุมนัทวนเข็มนาฬิกาโดยประมาณ 20 องศาจากต าแหนง่เม่ือมองจากทางด้านหน้า 

ฝาครอบท่อ 

หมนุประมาณ 20 องศา 
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6. กำรบ ำรุงรักษำ / กำรตรวจสอบ 

2.  ถอดสกรู 4 ตวัที่จบัยดึทอ่แล้วถอดทอ่กบัไมก้า 

ท่อ ไมก้า ไส้ความร้อน 

3.  ดงึไส้ความร้อนออกตรงๆ 

ข้อควรระวัง 
ภายหลงัใช้งาน ทอ่กบัไส้ความร้อนจะร้อนมากๆ โปรดปลอ่ยให้มนัเย็นตวั
ลง 

B.  กำรวัดควำมต้ำนทำนของไส้ควำมร้อน 
วดัความต้านทานของขัว้ไฟ (a) หรือ (b) 
(a) คา่ปกติคือ 13Ω (±10% 110V), 55Ω (±10% 220-230V), 
      65Ω (±10% 240V) ถ้าหากความต้านทานผิดปกติ ให้   
      เปลีย่นไส้ความร้อน 
(b) คา่ปกติคือ 115Ω (±10% 110V), 300Ω (±10% 220-240V) 
      ถ้าหากความต้านทานผิดปกติ ให้เปลีย่นไส้ความร้อน 

C.  กำรติดตัง้ไส้ควำมร้อนโดยท ำตำมขัน้ตอนในทำงกลับกันกับกำรถอดไส้ควำมร้อน 

ไส้ความร้อน 

ขัว้ไฟ 

ตวัพดัลม 

 โปรดแนใ่จวา่ได้ติดตัง้ไส้ความร้อนโดยการวางแนวขัว้ไฟให้ตรงกบัรูในตวัพดัลม 
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7. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

ปัญหา สาเหตขุองปัญหา ขัน้ตอน 

ไม่มีลมออก เคร่ืองถกูเช่ือมตอ่อยา่งไม่ถกูต้อง
กบัเต้ารับ 

เช่ือมตอ่ให้ถกูต้อง 

 ไส้ความร้อนขาด ในกรณีท่ีคา่ความต้านทานของไส้ความร้อน (b) 
แสดงคา่ผิดปกติ โปรดเปลีย่นไส้ความร้อน 

 มอเตอร์ไหม้ ถ้าไม่มีลมออกถึงแม้วา่ไม่มีความผิดปกติของไส้
ความร้อนนัน่หมายถึงมอเตอร์เสยี โปรดเปลีย่น
มอเตอร์ 

อุณหภมิูไม่เพิ่มสงูขึน้ 
(หรือลดลง) 

เคร่ืองถกูเช่ือมตอ่อยา่งไม่ถกูต้อง
กบัเต้ารับ 

เช่ือมตอ่ให้ถกูต้อง 

 ไส้ความร้อนขาด ในกรณีท่ีคา่ความต้านทานของไส้ความร้อน (b) 
แสดงคา่ผิดปกติ โปรดเปลีย่นไส้ความร้อน 

 ตัง้ปุ่ มเลือ่น (สวิทซ์) ท่ีต าแหนง่ “I” หมนุปุ่ มเลือ่น (สวิทซ์) ไปท่ี “II” 

 ลกูบิดควบคมุอุณหภมิูหรือ PWB 
แตกเสยีหาย 

โปรดติดตอ่ผู้จดัจ าหนา่ยหรือตวัแทน 

ไม่สามารถปรับตัง้ปริมาณ 
แรงลม 

ลกูบิดควบคมุแรงลมหรือ PWB 
แตกเสยีหาย 

โปรดติดตอ่ผู้จดัจ าหนา่ยหรือตวัแทน 

 ถ้ามีปัญหานอกเหนือจากรายการท่ีระบุข้างบนเกิดขึน้หรือถ้าปัญหายงัคงมีตอ่เน่ืองถึงแม้ภายหลงัการด าเนินการ
แก้ไขแล้ว ให้ติดตอ่ผู้จดัจ าหนา่ยหรือตวัแทนจากท่ีซึง่ทา่นได้ซือ้เคร่ือง 
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8. รำยกำรชิน้ส่วน 

 อุปกรณ์เสริม 
ภายหลงัการใช้ ให้ปรับปุ่ มเลือ่น (สวิทซ์) กลบัมายงัต าแหนง่ “I” เสมอและปลอ่ยให้เคร่ืองเย็นตวัลงเป็นเวลา 
อยา่งน้อย 90 วินาท ี

*เม่ือเคร่ืองถกูใช้ภายใต้เง่ือนไขดงั 
 ข้างลา่ง ต้องปลอ่ยให้เย็นตวัลง 
 หลงัการใช้เสมอ ความผดิพลาด 
 ท่ีไมท่ าตามการปฏิบตังิานนีอ้าจ 
 เป็นผลให้ฟิวส์ขาด 

ลกูบดิควบคมุอณุหภมู ิ: ระดบั 5 
ลกูบดิควบคมุแรงลม : ระดบั 2 หรือต ่ากวา่ 


