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ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานไดตัดสินใจซื้ออุปกรณ “แฮ็กโกะ Melter” 

คูมือเลมเล็กนี ้บรรจุรายละเอียดโดยยอของการใชงาน  และบํารุงรักษาของ 

แฮ็กโกะ Melter 

ตองแนใจวาไดอานคูมือฉบับนี้อยางระมดัระวังกอนการใชงานอุปกรณ และ

เก็บไวใกลมือสําหรับวัตถุประสงคการอางอิง 

สารบัญ 
รูปลักษณ / รายละเอียดทางเทคนิค 

การใชงานหลัก / Adhesives 

ขอควรระวังกอนใช 

การปรับต้ังอุณหภูมิ 

การทํางาน (ชือ่ช้ินสวนตางๆ / สวนประกอบ) 

การทํางาน (การใชงาน) 

การทํางาน (เสร็จส้ินการใชงาน) 

การเปล่ียน Adhesive 

การเปล่ียน Nozzle 

รายการชิน้สวน 
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รูปลักษณ 

ขอปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย 

อุปกรณแฮ็กโกะ Melter เปนปนกาวแบบเหมาะมือ งายใน 
การสอดใสแทง  adhesive  เขาทางดานหลัง  และเหนี่ยว 
Trigger เพื่อหลอมเหลวและปลอย adhesive ออกมา 

เหมาะสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
การควบคุมอุณหภูมิของแฮ็กโกะ Melter นี้ ทําใหมัน 
สามารถใชกับ   adhesive   ที่แตกตางแตละชนิดได 
รวมถึง adhesive ชนิดโพลีอะมิดตางๆ  ซึ่งเหมาะกับ 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สุด 

งายในการใช 
ไสความรอนใชวิธีการพันเปนชุดลําดับกัน เพื่อเพิ่ม 
ความรอนไดเร็ว  มนัถูกใชงานสําหรับการทํางานที ่
หลากหลายทีป่ระสบความสําเร็จ Melter มีน้ําหนกั 
ที่เบาและงายในการจับถือ ดังนั้น ทานจะไมเหนื่อย 
แมวาผานเวลาการใชงานทีย่าวนาน 

ความปลอดภัย 
อุปกรณนี้ไดติดต้ังฟวสอุณหภูมิไวภายใน เพื่อปอง 
กันการรอนเกนิไป 

ช่ือ 
การกินกําลังไฟ 
อุณหภูมิ 
การหลอมเหลว 

อุณหภูมิ ณ ที่ 
ซึ่งฟวสทํางาน 

ปริมาตรการปลอยประจุ 

Nozzle มาตรฐาน 

น้ําหนัก 

แฮ็กโกะ MELTER 
100 วัตต 
100°C ~ 200°C ปรับคาได 
(212°F ~ 392°F) 
900 ก. (2.0 ปอนด) / ชั่วโมง 
ประมาณ 350 ก. (0.77 ปอนด) 
(ไมรวมสายคอรด) 

187 °C (368 °F) 

 Ø 2.0 (0.08 นิ้ว) 

ช้ินสวนอะไหล (Nozzle หนวย : มม.) 

* รายละเอียดและลักษณะภายนอกทีก่ําหนดในที่นี้ อาจเปลี่ยนแปลง 
  โดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา 
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การใชงานหลัก 

เมื่อใช adhesive ชนิดโพลีอะมิด 

เสริมความแข็งแรงพืน้ที่บัดกรีโดยเปนฉนวนไฟฟา 
จับยึดคอนเด็นเซอร รีซิสเตอร อ่ืนๆ 
จับยึดลวดที่ตอคลอม 
เปนฉนวนยึดข้ัวตอสายไฟ 
จับยึดปลายของชุดคอยสทีพ่ันลําดับ 
จับยึดโยคเบ่ียงเบนและคอยสที่ปรับคาได 

เมื่อใช adhesive ชนิดอีวีเอ 

งานเกี่ยวของกับกระดาษ  (ยึดกลองลูกฟกู  กลอง 
ของขวัญ  อ่ืนๆ) 
จับยึดผลิตภัณฑไม 
จับยึดพลาสติกกับโลหะ 
จับยึดผากับประเก็นรองรับกันกระแทก 
ผลิตภัณฑใชกันระหวางบรรจุภัณฑ 

Adhesives 

แฮ็กโกะถกูออกแบบพิเศษใหใชแทง  adhesive  แข็ง  ใหใช  adhesive  ตามที่แฮ็กโกะแนะนําหรืออ่ืนๆ  ขนาด  
Ø11.5 ~ 12.0 มม. (0.45 ~ 0.47 นิ้ว)  (หมายเลข 810 : รับรองโดย UL94V-0) 

ชนิดของ Adhesives และการใช 
หมายเลข 

ช่ือ 
สี 

ขนาด 
ความเหนียว 

ชวงเวลาการใช 
อุณหภูมิ ณ ซึ่งแทงกาว 

ทนความรอน 

ไม 
กระดาษ 
โลหะ 

พลาสติก 
บรรจุภัณฑ 

* Adhesives ที่ระบุ มีความเหมาะกับวัตถุที่ระบุนั้นมากกวาชนิดอื่น 
บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยส บรรจุในถุงโพลีเอททีลีน บรรจุในบรรจุภัณฑที่พองตัว 

ความเหมาะสม 

HAKKO MELTER STICK 
(Polyamide) ปริมาณ 1 กก. 

HAKKO MELTER STICK 
(EVA) ปริมาณ 1 กก. 

HAKKO MELTER STICK 
(EVA) จํานวน 14 แทง / ชุด 

Hakko Melter Sticks ปราศจากสวนผสมของสารระเหยอินทรีย  ดังนั้นจึงไมมีพิษและเปนภัยตอสิ่งแวดลอม 

ขอควรระวงั 
ตองแนใจวาไดใชแทง adhesive ขนาด Ø11.5 ~ 12.0 มม. (Ø0.45 ~ 0.47 นิ้ว) 
การใชขนาดอื่นอาจเปนใหเกิดการไหลยอนหรือการอุดตันของอุปกรณ 

เมื่อมีการใช adhesives ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ตองแนใจดวยการเช็คใหชัดเจน 
วาสวนผสมของวัตถุสารมีอะไรบางกอนการใชงาน 

หลีกเล่ียงการจัดเก็บ adhesives ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสงูและความช้ืนสูง 

แทงการโพลีอะมิดมีการดูดความช้ืนไดสูงมาก ดังนั้น ตองแนใจวาได 
ปดปากถุงใหเร็วเทาที่ทําได ภายหลังจากเปดใช การใชแทง adhesive 
ที่ดูดความช้ืนอาจเปนสาเหตุที่ทําใหอุปกรณทํางานผิดพลาด 

เมื่อทําการจัดเก็บ  adhesive  ตองมั่นใจวาไดใชอันที่เกาสุดกอน 

น้ําตาล - เหลือง ขาว - นม 
Ø11.5 x 220 มม. (Ø0.45 x 8.6 นิ้ว) Ø11.5 x 220 มม. (Ø0.45 x 8.6 นิ้ว) 

2,300 ซีพีเอส 5,800 ซีพีเอส 
10 วินาที 40 วินาที 



- 3 - 

ขอควรระวังกอนใช 

อุณหภูมิสูง 

กาวที่หลอมเหลวและบริเวณ nozzle จะมี 
ความรอนมากสุด ตองแนใจวาบริเวณเหลา 
นี้ตองไมสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง 

ภายหลังการใช  ตรวจเช็คใหแนใจวาตัว 
อุปกรณไดเย็นลงแลวกอนทําจัดเก็บ 

กําลังไฟ 

การปลอยให Melter ตอกับแหลงจายไฟเปน 
เวลานานๆ  จะไมเพียงทาํใหอายกุารใชงาน 
ส้ันลงเทานั้น แตยังอาจรวมถึงสาเหตุของการ 
เกิดอุบัติเหตุ  ภายหลังการใช หรืองานที่ทาํ 
สะดุดลง   ควรแนใจวาไดถอดปล๊ักออกจาก 
เตารับ (ดูหนา 9 : การทาํความสะอาด) 

Trigger 

เมื่อ Melter เร่ิมทําอุนข้ึนหรือระหวางการใช 
ตอเนื่อง  หากการไหลของกาวจาก  nozzle 
เกิดการอุดตัน   อาจเกิดจากหลอมเหลวไม 
เพียงพอ   ปลอยใหมันต้ังข้ึนชั่วครูจนกาว 
หลอมเหลว  รวมถงึตองระมดัระวังอยาบีบ 
แรงเกินเมื่อเหนี่ยว trigger การใชลักษณะ 
นี้อาจทําใหอุปกรณเกิดความเสียหายข้ึน 

เหนี่ยว Trigger 

คอยๆ ตองระมัด 

ระวังอยาใชแรง 

มากเกิน 
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สภาพแวดลอมในการทํางาน 
อยาใช Melter ในที่เปยกช้ืน ซึ่งจะทาํใหลด 
ความเปนฉนวนของมนั และอาจกอใหเกิด 
อุบัติเหตุ 

หลีกเล่ียงการใชอุปกรณในสถานที่มีความ 
รอนสูงมากๆ หรืออุณหภูมิที่ตํ่ามากๆ 

การวาง 
เมื่อใช Melter หรือเมื่อมีการวางลง ควรแนใจ 
วาปลาย nozzle ไดชี้ลง หากปลาย nozzle ชี้ 
ข้ึนกาวอาจไหลยอนกลับเขาไปในตัวอุปกรณ 
และอาจทําใหเกิดเสียได 

ชั่วครูที่เสียบปลั๊ก Melter จํานวนกาวปริมาณ 
เล็กนอยอาจไหลออกจาก nozzle ส่ิงนี้เปน 
เร่ืองปกติเกิดข้ึนจากสาเหตุการขยายตัวทาง 
ความรอน อยางไรก็ตามเพราะวาลักษณะนี ้
อาจเกิดข้ึนในบางคร้ัง ควรระมัดระวังสถานท่ี 
ทานจัดวางอุปกรณกอนเสียบปล๊ัก 

Adhesives 
ตองแนใจวาใชเฉพาะ adhesives ที่เหมาะกับ 
อุปกรณ (ดูหนาที่ 2 “Adhesives”) 

อยาทาํการถอดแทง adhesive ขณะอุปกรณ 
ถูกใชงานอยู   หากถกูถอดขณะที่ปลายแทง 
กําลังหลอมเหลว  adhesive  จะเกาะติดกบั 
feeding-holder  และ insertion hole  และ 
อาจทําใหอุปกรณเสียได 

ใหจัดวางโดยปลาย 

nozzle ช้ีลง 

อยาทําการถอดแทง adhesive 

หากปลายแทงในตัวอุปกรณกําลัง 

หลอมเหลว 
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การปรับต้ังอุณหภูม ิ

ปุมหมุนบน Melter สามารถใชต้ังอุปกรณใหมีอุณหภูมทิี ่
จุดหนึ่งของหาจุดที่แตกตางต้ังอุณหภูมิที่เหมาะที่สุดกับ 
กาวที่ใชขณะนั้น 

การปรับต้ังอุณหภูม ิ
ใชไขควงปากแบนเพื่อหมุนปุมหมนุ  เพื่อต้ังอุณหภูมิที ่
ตองการ (1-5) 

คําแนะนําทัว่ไปเพื่อต้ังอุณหภูม ิ

การตั้ง อุณหภูมิ Nozzle ชนิดของกาวทีใ่ช 

โพลีอะมิด (No. 810) 
อีวีเอ (No. 811-812) 

ขอควรระวงั 

ควรระมัดระวังอยาหมนุปุมหมุนดวยแรงที่เกนิความ 
จําเปน 

อยาเปลี่ยนการปรับต้ังปุมหมุนขณะที ่Melter ใชงาน 
อยู 

ตํ่าลง สูงขึ้น 
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การทํางาน 

< ชื่อชิ้นสวน > 

< สวนประกอบ > 

ตรวจเช็คเพื่อความแนใจวาขาต้ังไดถูกติดต้ัง (ตามที ่
แสดงดังรูปขางบน) 

เสียบปล๊ักเขากับเตารับ 

ขอควรระวงั 

กอนการเสียบปล๊ักเขากับอุปกรณ ตองแนใจวา Melter ไดถูกวาง 
ต้ังบนพื้นที่ที่ม่ันคง โดยปลาย nozzle ชี้ลง 

ใชไขควงปากแบน ต้ัง temperature adjustment 
dial เพื่อใหไดอุณหภูมิที่ตองการ 
(ดูหนาที่ 5 “การปรับต้ังอุณหภูมิ“) 

ต้ังอุปกรณลง โดยใหปลาย 

Nozzle ชี้ลง 
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การต้ังอุณหภูม ิ

< การทํางาน > 

ใสแทง adhesive 
กําจัดส่ิงสกปรกหรือฝุนใดออกจากแทง adhesive 

ใสแทง adhesive เขาในรูทางดานหลังของ Melter 
จากนัน้คอยใหอุปกรณรอนข้ึน 

ทดสอบโดยการเหน่ียว Trigger อุปกรณพรอมที่ 
ใชงานเมื่อ  adhesive  ไหลอยางงายออกจาก 
อุปกรณ (รอนข้ึนจะใชเวลาประมาณ 3 นาที) 

หากวาอุปกรณถกูถอดปลั๊กนานกวา 10 นาที  โดยมีแทง 
adhesive อยูภายใน การไหลของ adhesive จาก Nozzle 
อาจเกิดการแข็งอดุตัน สิ่งน้ีเปนเร่ืองปกติ ในกรณีดังกลาว 
ใหเหน่ียว Trigger เบาๆ ดวยความระมัดระวังอยาใชแรงท่ี 
มากเกินรอจนกระท่ัง adhesive ไหลไดอยางสะดวก 

เตรียมการใช adhesive 
ตองแนใจวาบริเวณที่จะใช adhesive นั้นสะอาด 
(Adhesive จะไมเกาะติดไดดีหากมนี้ํามนั สนมิ 
หรือส่ิงที่คลายๆ) 

การใช adhesive 
ให Nozzle ชี้ตรงไปยังบริเวณที่ adhesive จะถูก 
ใชพรอมกับเหนี่ยว Trigger  adhesive จะถูกพน 
ออกไป 

ปรับต้ังจํานวน  adhesive  ที่ปลอยไป  โดยการ 
เปล่ียนขนาดแรงกดที่ใชบน Trigger 

ขอควรระวงั 
ควรระมัดระวังไมพยายามออกแรงมากเกินเม่ือเหน่ียว Trigger 
การบีบ Trigger มากเกินขณะท่ี adhesive ยังไมหลอมเหลวดีพอ 
หรือระหวางลําดับขั้นการทํางานอาจเปนสาเหตุทําใหอุปกรณ 
เสียหาย 

เม่ือทําการใช adhesive กับวัตถุที่เย็นจัด adhesive จะติด 
ไดดีกวา  หากทานใชเคร่ืองเปาลมรอน หรือสิง่อื่นเพ่ือให 
ความรอนบริเวณท่ีตองการกอน 

ดันแทง adhesive เขาจน 

มันไมสามารถเขาไดอีก 
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การทํางาน 

< การทําความสะอาด > 

ถอดปล๊ักออกจากเตาเสียบ 

บีบ Trigger ประมาณ 5 คร้ัง เพื่อปลดปลอย 
adhesive ที่หลงเหลืออยู 

ขอควรระวงั 
หากไมทําอยางน้ี  มันอาจใชเวลานานสําหรับ Melter เพ่ือการ 
เพ่ิมความรอนในการใชงานคราวหนา 

เม่ือหยุดการใชงานชั่วขณะ  ควรแนใจวาไดถอดปลั๊กออก 
จากเตาเสียบ เม่ือไมมีการใชอุปกรณมากกวา 20 นาทีหรือ 
มากกวาน้ัน หาก Melter ถูกละท้ิงไวเปนชวงเวลานานโดย 
ยังเสียบปล๊ักอยู   adhesive  ที่อยูในกระบอกจะรอนเกิน 
และอาจเกิดอบุัติเหตุขึ้นได 

การเปลี่ยน Adhesive 

ใส adhesive แทงใหม และจากนัน้บีบ Trigger เพื่อใช 
adhesive เกาทั้งหมด 

ขอควรระวงั 
ควรแนใจวาไมถอดแทง adhesive ขณะที่ปนยังใชอยู 

Adhesives ที่เปนชนิดเดียวกันอาจจะผสมกันไดโดยไมมี 
ปญหา   แตหากเปนไปไดทานควรหลีกเล่ียงการผสม 
adhesive สองชนิดที่แตกตางกัน 

ใส adhesive แทงใหม และบีบ Trigger 

เพื่อใช adhesive เกาทั้งหมด 

บีบ Trigger ประมาณ 5 คร้ัง 
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การเปลี่ยน Nozzle 

เสียบปลั๊ก Melter 
เสียบปล๊ักเขาในเตารับ และคอยประมาณ 3 นาท ี

จับ stopper อยูในตําแหนง 
ใชประแจปากตาย #14 (ที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ) 
จับ stopper ใหอยูในตําแหนง 

ถอด Nozzle 
ใชประแจปากตาย #13 (ที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ) 
เพื่อขัน Nozzle ในทิศทางตามเข็มนาฬกิา และถอด 
ออก ขณะที่ดําเนนิการควรแนใจวาไดจับ stopper 
ไวในตําแหนงดวยประแจปากตาย #14 ดังนั้นเฉพาะ 
Nozzle เทานัน้ที่ถกูถอดออกจากกระบอกสูบ 

ติดต้ัง Nozzle อันใหม 
ใชประแจปากตาย #13 อีกคร้ังเพื่อขัน Nozzle อัน 
ใหม 

คอยจนกระทั่ง adhesive ไดหลอมเหลว 
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รายการชิ้นสวน 
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