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คู่มือการใช้งาน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุทีท่่านได้ตัดสนิใจซื้อเครื่องดดูควันบัดกรี แฮ็กโกะ FA-430 โปรดอ่าน
คู่มือฉบับนี้ก่อนการใชง้านแฮก็โกะ FA-430 พร้อมจัดเก็บคู่มือนี้ให้อยูใ่นที่สะดวกส าหรับการใช้อ้างอิง 

เคร่ืองดูดควันบัดกรี 

1.  รายการและชื่อชิ้นส่วนในหนึ่งกล่อง 
โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมด 
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ชุดท่อ (ไม่ได้ให้มาต้องแยกซื้อต่างหาก) 

ดังที่ระบุข้างล่างนี้ได้บรรจุไว้ครบในกล่อง 

อุปกรณ์เสริม 
Adapter ขนาด 3 นิ้ว 

* เมื่อใช้ท่อขนาด Ø75 มม. ส าหรับ 
  B2410 ให้เลือกใช้ adapter ขนาด 
  3 นิ้วเพื่อเชื่อมต่อกับตัวเคร่ือง 

HAKKO FA-430 เครื่องดูดควันบัดกรี ............... 
Power cord …..……………………................. 
Cap (อยู่ภายในเครื่อง) .................................... 

1 
1 
1 

Main filter (อยู่ภายในเครื่อง) ........................... 
Pre filter ….…..……………………................. 
คู่มือการใช้งาน ............................................... 

1 
1 
1 



2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

รายละเอียดทางเทคนิค  และ 

1 เมื่อใช้ 2 ท่อพร้อมกัน 
2 การวัดประสิทธิภาพเป็นไปตามวิธีการนับโดยใช้ lithometer 

3.  ค าเตือน, ข้อควรระวัง และหมายเหตุ 
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3.  ค าเตือน, ข้อควรระวัง และหมายเหตุ 

แฮ็กโกะ FA-430 

แบบอาจมีการเปล่ียนแปลง 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อุปกรณ์นี้มีรูปลักษณ์ที่เด่นจากช้ินส่วนพลาสติกที่น าไฟฟ้าสถิตและการต่อสายลงดินของด้ามจับและตัวเครื่องตามมาตรการ  
เพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่จะท าการบัดกรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามค าแนะน าดังต่อไปนี้ : 

   ซ่อมแซม ให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอที่จะไม่แตะต้องช้ินส่วนไฟฟ้าหรือท าให้วัตถุที่เป็นฉนวนเสียหาย 
2. ต้องแน่ใจว่าตัวเครื่องได้รับการต่อสายดินแล้วขณะที่ใช้งานอยู่ 

 การป้องกันประจุไฟฟา้สถิต 

1. ด้ามจับและช้ินส่วนพลาสติกอื่นๆ ไม่ใช่ฉนวน   ช้ินส่วนเหล่านี้เป็นตัวน า   ดังนั้นเม่ือจะท าการเปลี่ยนช้ินส่วน หรือท าการ  

ค าเตือน 
ค าเตือน  ข้อควรระวัง  และหมายเหตุถูกจัดวางไว้ ณ จุดวิกฤตต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้  เพื่อชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเอาใจใส่ถึงเร่ือง
ที่มีนัยส าคัญ  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดังต่อไปนี้  : 
        ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ค าเตือน” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวัง   :  ข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกับ “ข้อควรระวัง” อาจเกิดผลลัพธ์ถึงผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ 
     หรือเกิดความเสียหายแก่ส่ิงที่เก่ียวข้อง 
หมายเหตุ :  “หมายเหต”ุ ชี้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีความส าคัญเพื่อให้ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ตัวอย่าง :  “ตัวอย่าง” คือส่ิงที่ให้ไว้เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ  จุดด าเนินการหรือกระบวนการ 

ข้อควรระวัง 

ห้ามใช้ดดูก๊าซที่ติดไฟหรือระเบิดได ้
ให้เก็บเครื่องดูดควันบัดกรีไว้ในที่แห้ง 
ห้ามอุดช่องลมออกของเครื่องดูดควันบัดกรี 
ใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของแฮ็กโกะเท่านั้น 
ให้ปิดสวิทซเ์ครื่องเมื่อไม่ใช้งานหรือไม่ได้อยู่กับเครื่อง 
ให้ปิดสวิทซเ์ครื่องเมื่อท าการเปลี่ยนชิน้ส่วนหรือจดัเก็บแฮก็โกะ FA-430 
อุปกรณ์นี้มิได้มจีุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่พกิารมีอาการทางประสาท หรือไร้ความ 
สามารถ หรือขาดประสบการณ์ หรือด้อยความรู้ ยกเว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือค าแนะน าถึงขัน้ตอน 
การใช้งานที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัย 
เด็กๆ ควรได้รับค าแนะน าเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเล่นกบัอุปกรณ์นี้ 



3.  ค าเตือน, ข้อควรระวัง และหมายเหตุ 

เพื่อป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุหรือความเสยีหายกับแฮก็โกะ FA-430 ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อดังต่อไปนี ้

ห้ามใชเ้ครื่องดูดควันบัดกรีโดยปราศจาก filter มิฉะนั้นแล้วอาจเป็นเหตใุหเ้ครื่องไม่ท างาน 
ให้จบัที่ตัวปล๊ักเมื่อท าการใส่ หรือถอดสายไฟเข้า หรือออกจากเต้ารับ 
อย่าปล่อยให้แฮ็กโกะ FA-430 เปียก หรือใช้งานขณะที่มือยังเปยีก 
ขณะที่ใช้งานแฮ็กโกะ FA-430 ห้ามท าส่ิงใดที่อาจเป็นสาเหตุใหต้ัวเครื่องกระเทือนหรือบุบเสยีหาย 
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4.  การใช้งาน 

ชุดของไส้กรอง 

1. เปิดฝาเครื่องด้านบน  และจากนั้นถอดถุง 

วาง Pre-filter 
(ให้ด้านสีส้มอยู่ 
ด้านบน) 

วาง Main filter 
(ให้หัวลูกศรชี้ลง 
ด้านล่าง) 

    พลาสติกออกจาก main filter 

2. ใส่ main filter เข้ากับตัวเครื่อง โดยให้หัว 
    ลูกศรชี้ลง (ตามที่แสดงในรปู) 

3. วาง pre-filter บน main filter (หงายด้าน 
    สีส้มข้ันบน) 

ต้องแน่ใจว่าได้วาง pre-filter แบนเรียบและ 
ปิดบน main filter โดยไม่มีช่องว่าง 

ข้อควรระวัง 

4. ปิดฝาเครื่องด้านบน 
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4.  การใช้งาน 

2. สวมถุงตาข่ายเข้ากับ nozzle (รูปที่ 2) 

(รูปที่ 2) 

3. ต่อท่อเข้ากับช่องเปิด 
    ถ้าใช้เพยีงท่อเดียว ต้องแนใ่จว่า cap ได้ปิด 
    ช่องที่ไม่ได้ใช ้
    เมื่อมีการใช้ 2 ท่อพร้อมกัน ให้จัดเกบ็ cap 
    ไว้ภายในเครื่องใกล้ชดิกับ  main filter  ดัง 
    แสดงไว้ดงรูปที่ 3 (ทางขวามือ) 

ติดตั้งท่อ 

1. โปรดดูรูปที่ 1 (ทางขวามือ) ติดตั้ง nozzle กับ 
    Adapter เข้ากับท่อ 

A ติดตั้งชดุท่อท าอยา่งไร ? 

    ใส่ nozzle กับ adapter จนกระทั่งเข้าจนสุด 
    แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา 

สวมใส่ adapter และ nozzle ให้แน่นพอทีจ่ะ 
ไม่ท าให้หลุดออกมา 

ข้อควรระวัง 

รูปที่ 1 

รูปที่ 3 

หรือ 

ต้องแน่ใจว่าท่อได้สวมเข้า 
ในทิศทางที่ถูกต้องขณะท า 
การติดต้ัง 

    เมื่อใช้งาน bench top hood ชิ้นส่วนเหล่านี ้

B ติดตั้ง bench top hood ท าอยา่งไร ? 

    ต้องจัดเตรียมไว้ : 
 Adapter 3 นิ้ว 
 ท่อ 3 นิ้ว (Ø75 มม.) 
 สายรัดท่อ 

* โปรดอ้างอิงถึง “7. รายการชิ้นส่วน” ส าหรับ 
  หมายเลขชิน้ส่วน 
* ท่อมาตรฐานส าหรับแฮ็กโกะ  FA-430  ไม่ 
  สามารถใช้ต่อกับ bench top hood 

สายรัดท่อ 

Adapter 
3 นิ้ว 

ท่อ 3 นิ้ว 
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4.  การใช้งาน 

ตัวเคร่ืองดดูควันบัดกรี 

1. ต่อ  power cord  เข้ากับเต้ารับทางขวาบน 
    เครื่อง 
2. เสียบ  power cord  เข้ากับปลั๊กผนงัที่ลงดนิ 
3. เปิด  power switch. Power lamp จะสว่าง 
    ขึ้น 

ปิดฝาครอบก่อนท าการเปิด  power switch 
ค าเตือน 

4. ปรับแรงดูดใหเ้หมาะสมกบัสภาพการท างาน 
    โดยใช้ flow selection switch 
5. ปรับมุมของท่อและ  nozzle  ตามที่ต้องการ 
    เพื่อสมรรถภาพที่ให้ผลดีสุด 

 ห้ามปิดช่องลมออก 
ข้อควรระวัง 

 เมื่อพัดลมก าลังท างาน ห้ามเปิดฝาครอบ 
    ด้านบน 
 ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน 
    ความผิดพลาดอาจเป็นผลให้อายุของไส้ 
    กรองสั้นลง 
 ถ้าใช้งานเกนิ 2500 ชั่วโมง หรือหนึ่งปีตั้ง 
    แต่ใช้งานหรือแฮก็โกะ FA-430  ให้เปลีย่น 
    main filter ด้วยอันใหมห่นึ่งครัง้ 
    ถ้าใช้งาน main filter เกนิระยะเวลาที่ต้อง 
    เปลี่ยนการกระท าเช่นนัน้อาจเป็นผลให ้
    เกิดความเสียหายกบัตัวเครื่อง 

ไฟแจ้งเตือนการเปล่ียน 
(Pre-filter/สีส้ม) 

ไฟแจ้งเตือนการเปล่ียน 
(Main filter/สีแดง) 

(เขียว) 

ปานกลาง 
สูง 

ต่ า 

ช่องลมออก 

5.  การบ ารุงรักษา 
ด้วยการใชง้านทีถู่กต้องกบัการบ ารุงรักษาเปน็ระยะช่วยยดือายุของเครื่อง  การสึกหรอของเครื่องจะแตก 
ต่างข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมของงาน ทั้งคณุภาพและปริมาณของลวดบัดกรีกบัฟลัก  ให้ด าเนินการตาม 
ขั้นตอนของการดูแลตามทีก่ าหนดโดยสภาพของการใช้งาน 
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5.  การบ ารุงรักษา 

แฮ็กโกะ FA-430  นับจ านวนชั่วโมงทีใ่ช้งานของ pre-filter เพื่อก าหนดอายคุงเหลือของ main filter  ข้อ 
ปลีกย่อยทีต่้องท าตามเมื่อท าการเปลีย่นไส้กรอง 
ให้อ่าน “เปลีย่นไส้กรองท าอย่างไร ?” และให้ท าตามขั้นตอนนั้น 
การเปลี่ยนไส้กรองโดยไม่ท าตามข้ันตอนที่ก าหนดอาจเปน็สาเหตใุหใ้ชเ้กินอายุของ main filter  และท า 
ให้เครื่องเกิดความเสียหายในภายหลัง 
ระยะเวลาในการเปลีย่นไส้กรอง 
Pre-filter   :  เมื่อ pre-filter อุดตันไป 80% หรือใช้งานแล้ว 200 ชั่วโมง (หลอดไฟสีส้มเกิดกระพริบ) 
Main filter :  เมื่อท่านได้เปลี่ยน pre-filter ไป 10 ครั้ง และแผ่น pre-filter ที่ใช้อยู่อุดตันไป 80% หรือ 

ใช้งานแล้ว 200 ชั่วโมง (หลอดไฟสีส้มและสีแดงเกิดกระพริบ) 
ข้อควรระวัง 

  การเปลี่ยนไส้กรองโดยไม่ปฏิบตัิตามขั้นตอนที่ก าหนดจะลบล้างข้อมูลเวลาของการเปลี่ยนไส้กรอง และ 
  เป็นสาเหตุของการใช้ไส้กรองเกนิอายุท าให้เครื่องเกิดความเสียหายไดใ้นภายหลัง 
การเปลีย่นไสก้รองท าอย่างไร ? 

หมายเหตุ : 
     สถานะของหลอดไฟแจ้งเตือนถึงเวลาทีเ่หมาะสมที่ต้องท าการเปลีย่น  main filter  และ  pre-filter 
     ถ้ายังคงใช้งาน  main filter  หรือ  pre-filter  ต่อเนื่องทัง้ๆ ที่หลอดไฟแจ้งเตือนถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน 
     มันอาจเป็นผลให้สมรรถนะเครื่องลดลงและ/หรือเกิดความเสียหายกับเครื่องในภายหลงั 
     เมื่อท าการเปลี่ยนไส้กรอง ให้ตั้ง  flow selection switch  ไปที่ต าแหนง่  RESET  โดยไม่ต้องเปดิ 
     power switch 

A. Pre-filter 

อย่ายก  main filter  ออกขณะท าการเปลี่ยน  pre-filter  ถ้ายก  main filter  ออกนานเกิน 3 วินาที  ขณะ 
ที่  power switch  เปิดอยู่และ  flow selection switch  อยู่ที่  RESET  จ านวนแผ่น  pre-filter  ที่ใชจ้ะ 

หมายเหตุ : 

ถูกรีเซ็ทเป็นศนูย ์

 หลอดไฟ pre-filter (สีส้ม) กระพริบ 
 ตั้ง flow selection switch ที่ RESET พร้อมกับเปิด power switch (พัดลมจะหยดุท างาน) 
 เปิดฝาครอบเครื่องด้านบนและถอดออกเฉพาะ pre-filter จัดวาง pre-filter แผ่นใหม่ให้พอดีบน main 
 Filter ให้ราบสนิทโดยไม่มชี่องว่าง จากนัน้ปิดฝาครอบเครื่อง 
 ตั้ง flow selection switch กลับไปต าแหน่งเดิมก่อนหน้า 
 พัดลมจะเริ่มท างาน และเครื่องจะกลับสู่สภาพการท างานปกติ 



5.  การบ ารุงรักษา 
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B. Main filter 

 หลอดไฟ pre-filter (สีส้ม) และหลอดไฟ main filter (สีแดง) กระพริบ 
 ตั้ง flow selection switch ที่ RESET พร้อมเปิด power switch (พัดลมหยุดท างาน) 
 เปิดฝาครอบเครื่องด้านบนและหลงัจากนั้นถอด main filter และ pre-filter ออกทั้งคู่  เปลีย่นไส้กรอง 
 ใหมท่ั้งคู่  จัดวาง pre-filter บน main filter ใหเ้รียบร้อยแล้วปิดฝาครอบบน 
 ตั้ง flow selection switch กลับไปต าแหน่งเดิมก่อนหน้า 
 พัดลมจะเริ่มท างาน และเครื่องจะกลับสู่สภาพการท างานปกติ 

ในกรณีของการเปลี่ยนเฉพาะ pre-filter พร้อมการกระพริบของหลอดไฟสีแดงกับสสี้ม 

 หลอดไฟ pre-filter (สีส้ม) และหลอดไฟ main filter (สีแดง) กระพริบ 
 ตั้ง flow selection switch ไปที่ RESET พร้อมเปิด power switch (พัดลมหยุดท างาน) 
 เปิดฝาครอบเครื่องด้านบนและหลงัจากนั้นถอดเฉพาะ pre-filter ออก  จัดวาง pre-filter แผ่นใหม่ให ้
 พอดีบน main filter ให้ราบสนิทโดยไม่มชี่องว่าง จากนั้นปิดฝาครอบเครื่อง 
 ตั้ง flow selection switch กลับไปต าแหน่งเดิมก่อนหน้า 
 ภายหลังจาก 5 วินาที หลอดไฟสีแดงจะดบัลง 

ภายหลังจาก 
5 วินาท ี

* ถ้าหากไม่ท าการเปลี่ยน main filter หลังจากหลอดไฟได้แจ้งเตือนแล้ว, หลอดไฟสีแดงจะ 
  กระพริบนาน 5 วินาทีทุกคร้ังท่ีเปิด power switch ใหม่ 

ภายหลังจาก 
5 วินาท ี

เปิดสวิทซ์เคร่ือง 



6.  แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง 
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ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เม่ือเปิด ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ต่อ power cord แล้วหรือไม่ ? 
:  ต่อสาย 

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  จัดวาง main filter เข้าที่หรือไม่ ? 
:  จัดวาง main filter ให้เข้าที่ก่อนเปิด power switch 
   อีกคร้ัง 

power switch 

หลอดไฟสีส้มยังคงกระพริบ ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  เมื่อท าการเปล่ียน pre-filter, flow selection switch 

:  ต้องแน่ใจว่าได้เปิด power switch และต้ัง flow  

ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  ต้ัง flow selection switch ที่ RESET หรือไม่ ? 
:  ปรับตั้งแรงดูดให้เหมาะกับสภาพการท างานโดยใช้ 
   flow selection switch 

ภายหลังจากเปลี่ยน pre-filter    ถูกปรับตั้งไว้ที่ RESET พร้อม power switch เปิดอยู่ 
   หรือไม่ ? 

   selection switch ไปที่ต าแหน่ง RESET  อีกคร้ัง 

หลอดไฟสีแดงยังคงกระพริบ ตรวจเช็ค 

แก้ไข 

:  เมื่อท าการเปล่ียน main filter, flow selection switch 

:  ต้องแน่ใจว่าได้เปิด power switch และต้ัง flow  

ภายหลังจากเปลี่ยน main filter    ถูกปรับตั้งไว้ที่ RESET พร้อม power switch เปิดอยู่ 
   หรือไม่ ? 

   selection switch ไปที่ต าแหน่ง RESET 
   ยก main filter ไว้นานกว่า 3 วินาที 

หลอดไฟสีแดงกระพริบนาน 5 วินาที 
หลังจากเปิด power switch 

แก้ไข :  Main filter ต้องถูกเปล่ียน 
   แนะน าให้เปล่ียน main filter มิฉะนั้นสมรรถนะเคร่ือง 
   จะลดลง 

หลอดไฟสีแดงติดสว่าง แก้ไข :  Main filter ใช้งานเกินอายุและยังไม่ได้ถูกเปล่ียน 
   มีการใช้งานเกิน 2500 ชั่วโมงต้ังแต่เร่ิมใช้ Main filter 
   ต้องถูกเปล่ียน ข้อบกพร่องในทางปฏิบัติอาจเป็นผล 
   ให้เกิดความเสียหายกับเคร่ือง 

หลอดไฟทั้งหมดติดสว่างพร้อมกัน แก้ไข :  ติดต่อตัวแทนแฮ็กโกะ เพราะมีความจ าเป็นที่ต้องท า 
   การซ่อมเคร่ือง 
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แฮ็กโกะ FA-430 
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อุปกรณ์เสริม 


