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คู่มือการใช้งาน 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทีท่่านได้ตัดสนิใจซื้ออุปกรณแ์ฮ็กโกะ FE-510 เครื่องก าจัดไฟฟ้าสถติ 
แฮ็กโกะ FE-510 นี้ถูกออกแบบมาเพื่อก าจดัไฟฟ้าสถิตจากวัตถุที่มีประจุ  โปรดอ่านคู่มือฉบับนีก้่อนการ
ใช้งานแฮ็กโกะ FE-510  พร้อมจัดเก็บคู่มือนี้ให้อยูใ่นที่สะดวกส าหรับการใช้อ้างอิง 

เคร่ืองก าจัดไฟฟ้าสถิต 
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ค าเตือน 

 ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีลักษณะเฉพาะทีท่นต่อการระเบิด จึงห้ามใช้เครื่องนี้ในบริเวณหรือบรรยากาศที่มีก๊าซไวไฟหรือใช้
สารระเหย หรือการเกิดประกายไฟอ่ืนๆ หรือการเกิดระเบดิที่อาจเกิดขึ้นได ้

 ขณะที่ป้อนแรงดนัไฟสูงจ่ายใหก้ับ discharge electrode นั้น ห้ามน าวัตถุใดๆ ทีเ่ปน็ตัวน ารวมถึงนิ้วมือของท่าน 
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เส้นลวดหรือเครื่องมือใดๆ เขา้ใกล้เข็มปล่อยประจซุึ่งอาจเกิดอุบัตเิหตจุากไฟดูดหรือ
เครื่องอาจไม่ท างาน 

1.  ข้อควระวังภัยล่วงหน้า 

 การตดิตั้ง 
 ให้ติดตัง้เครื่องในบรเิวณที่ power indicator และ output signals สามารถตรวจเช็คได้ง่าย 
 ห้ามติดตั้งเครื่องในบริเวณใดๆ ดังต่อไปนี้ หากฝ่าฝืนอาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้จากไฟฟ้า 
     -  บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง หรือมีความชื้นสูงหรือต่ า 
     -  บริเวณที่มีฝุ่นละออง 
     -  บริเวณที่ทางลมเข้าของพัดลมอาจเกิดการอุดตนั 
     -  บริเวณที่เครื่องอาจเกดิการระเบดิจากสารระเหยอนิทรีย์ เช่น ทนิเนอร์ 
     -  บริเวณที่มีปญัหาเรื่องการกลั่นตัวของไอน้ า 
     -  บริเวณที่เครื่องอาจเกดิการระเบดิจากก๊าซที่กัดกร่อน 
     -  บริเวณที่มีปญัหาเรื่องการเกิดการสั่นสะเทือนบ่อยๆ 
     -  บริเวณที่มีปญัหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้นอย่างกระทันหนั 
     -  บริเวณที่เครื่องอาจเกดิการสัมผัสกับน้ าหรือน้ ามัน 
     -  เครื่องนั้นปล่อยโอโซนสูบ่รรยากาศ จงึห้ามใช้เครื่องนี้ในสถานที่ปดิ 



- 2 - 

 Power Supply 

 มั่นใจว่าไดจ้ับที่ตัวปล๊ักขณะที่ท าการถอดสายไฟเครื่อง  การดึงสายไฟเครื่องออกโดยจบัที่สายอาจเป็นสาเหตุ
ให้สายขาดได้ หรือเกิดความเสยีหายและเปลือกสายอาจแตกได้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการลัดวงจรหรือไฟฟ้ารั่ว
เป็นผลให้ถึงแก่ชีวิต 

 มั่นใจว่าไดเ้สียบสายไฟเครื่องเข้าสุดในเต้ารับ ความผิดพลาดอาจเป็นผลใหเ้กิดไฟลุกไหมห้รือเกดิไฟฟ้ารั่วเป็น
ผลให้ถึงแก่ชีวิต 

 ห้ามเสียบหรือถอดสายไฟเครื่องด้วยมือที่เปียก การกระท าเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุให้ถึงแก่ชีวิต 
 ห้ามเหยียบสายไฟเครื่องหรือวางวัตถุทีห่นกัทับไว้ การกระท าเชน่นี้อาจเป็นสาเหตใุห้สายไฟเสียหาย 
 มั่นใจว่าได้ใช้สายไฟเครื่องที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง (INPUT : 100V to 240V 50/60Hz, OUTPUT : DC 24V) 

2.  บทสรุป 

 เครื่องใชพ้ัดลมเป็นพาหะน าพาประจุจากการคลายประจแุบบโคโรน่าของ electrode เพื่อก าจดัประจุไฟฟ้าสถิต
ที่มีในวัตถุภายใต้ระยะห่างทีก่ าหนด 

 เครื่องถูกออกแบบใหใ้ช้งานในแนวตั้ง มีขนาดกระทัดรัดพร้อมน้ าหนักทีเ่บา ท าให้สามารถใช้งานไดต้ั้งแต่บน
โต๊ะจนถึงบนสายการผลิต 

 ระบบคลายประจุแบบโคโรน่าทีม่ีความถี่สูงสามารถท าใหป้ริมาณประจบุวกและประจุลบเกิดความสมดุลย์ขึน้
แปรสภาพเป็นกลางด้วยสมรรถนะที่สูง สมรรถนะของเครือ่งจะลดลงเลก็น้อยเชน่กันตามอายกุารใชง้านและ
การดูแลรักษา 

 เครื่องมีระบบสญัญาณแจ้งเตือนในกรณทีี่เกิดแรงดันไฟเอาว์พุทที่สูงผิดปกติ (ไฟแสดงสีแดง) เมื่อเกิดมีแรงดนั 
ไฟที่สูงผิดปกติภายในเครื่อง เครื่องกจ็ะหยุดจ่ายแรงดันไฟเอาว์พุทที่สูง 

 หน้ากากสามารถถอดออกหรือติดตั้งได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการบ ารุงรกัษา electrode วงจรความปลอดภัย
ของเครื่องช่วยให้แนใ่จว่าแรงดันไฟเอาว์พุทที่สูงและพัดลมจะหยดุท างานเมื่อหน้ากากถูกถอดออก 

 ปริมาณลมและมุมของการเป่าจากพัดลมสามารถปรับตั้งได้ 



3.  ชื่อชิ้นส่วน 
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  การแจ้งเตือน / หน้าที่ 



4.  รายละเอียดทางเทคนิค 
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หมายเหตุ 1  : ค่าปกติ ณ ระยะห่าง 300 มม. จากจุดศนูย์กลางของพัดลมด้านขาออกที่อัตรากระแสลมสูงสุด 
  (ก่อนส่งมอบ) 

  อะไหล่ 



5.  ผังวงจร I/O 
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หมายเหตุ 1  : สาย GND ถูกต่ออยู่ภายในระหว่าง OVDC กับสญัญาณ GND 
หมายเหตุ 2  : สาย DC 24V, 0V และ GND ถูกต่อเข้ากับ connector ของ AC adapter ก่อนส่งมอบ 
หมายเหตุ 3  : ถ้า output signals ถูกใช้  ให้ต่อสายต่างๆ (อุปกรณเ์สริม) เข้ากับ connector ของ AC adapter 

6.  การติดตั้ง 

 ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิทซเ์ครื่องก่อนการตดิตั้งเครื่อง 

 จัดวางเครื่องบนพื้นที่ราบ ถ้าหากท่านต้องการยึดติดตัวเครื่องกับพื้น 
     ให้ใช้สกูรยึดติดในรูและต้องมัน่ใจว่าได้ยึดแน่นตัวเครื่องก่อนการใช้งานมนั 
 มุมของตัวเครื่องอาจจะปรบัตั้งอย่างอิสระจาการคลายลูกบิดสลักภายหลัง 
     จากเสร็จสิ้นการปรับตั้ง ต้องแนใ่จว่าได้ขันลกูบิดสลักให้แน่น  เพื่อให้มัน่ใจ 
     ว่ามุมของตัวเครื่องจะไม่เปลี่ยนไปขณะใช้งาน 



7.  การต่อสาย 
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ค าเตือน 

 ต้องแน่ใจว่าได้ท าตามขัน้ตอนการต่อสายดนิ (ตามขัน้ตอนประเภท D) มิฉะนั้นแล้วอาจเกิดอุบัติเหตจุากไฟดูดหรือ
เครื่องอาจไม่ท างาน อีกประการหนึ่งเครื่องอาจท างานได้ไม่เต็มสมรรถนะ 

 Output signals มีส่วนสัมพันธ์กับวงจรการป้องกนัการลัดวงจร  ห้ามต่อสาย power supply หรือ capacity load 
โดยตรง มิฉะนั้นวงจรภายในอาจเกิดความเสยีหาย อุบัตเิหตุหรือปัญหาขณะใชเ้ครื่องอาจเกิดขึ้น 

 การเชื่อมต่อ power supply และ output signals 

 ต่อสายดินเข้ากบัขั้วต่อสายดินที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่อง 
     ถ้าการต่อสายดินไม่แน่นหนา เครื่องอาจจะท างานได้ไม่เต็มสมรรถนะ 
 ถ้าหากต้องการใช้ output signals ให้ต่อสายเชื่อมต่อ signals output (อุปกรณ์เสริม) เข้ากบั connector ของ 

AC adapter (โปรดดู “5. ผังวงจร I/O”) ถ้าไม่ได้ใช้ output signals สายไฟเหล่านี้ไมจ่ าเปน็ต้องต่อเข้ากบั con-
nector ของ AC adapter 

 เสียบ DC 24V output connector ของ AC adapter เข้ากับ power supply signal connector ทางด้านหลัง
ของตัวเครื่อง 

 การเชื่อมต่อ AC adapter 

 เสียบ power plug ของ AC adapter เข้าใน AC (100 ถึง 240V)  power outlet 
 ต้องแน่ใจว่าได้ใช้ AC adapter ที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง 
     (INPUT : 100V ถึง 240V 50/60Hz, OUTPUT : DC 24V) 

8.  การใช้งาน 

(1) เปิดสวิทซ์เครื่อง “ON” และ LED สีเขียว “POWER” จะสว่างขึ้น  electrode ถูกประจุด้วยแรงดนัไฟสูง จากนั้นจะ
คลายประจุแบบโคโรน่าและปล่อยประจุที่สมดุลย์ ณ เวลาเดียวกนั พัดลมเริ่มหมุนพร้อมเป่าประจุที่สมดุลย์ออก
จากด้านหน้าตัวเครื่อง  วัตถุที่มีประจุที่วางไว้ในแนวลมจะเกิดความสมดุลย์จนเปน็กลางอย่างรวดเร็ว 

(2) ท าการปรับความเร็วรอบของพัดลมที่สกูรปรับตัง้ความเร็วพัดลม” ให้ได้ปริมาณกระแสลมทีเ่หมาะสมตามระยะ 
ห่างของวัตถุที่มีประจุ ให้ค่อยๆ ปรับสกูรปรับความเร็วพัดลมด้วยไขควงปากแฉก 

(3) กดปุ่ม “Power Switch” ปิดเพื่อหยุดการใช้งาน 



9.  สถานะของ LED และ OUTPUT 
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หน้าสัมผัสของรีเลย์ภายในเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนออกมาดังข้างบน กล่องต่อสายมีขนาดทนกระแสสูงสุดได้ 
200mA และ DC 30V 

10.  การบ ารุงรักษา 

ค าเตือน 

 ก่อนการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่อง ต้องแนใ่จว่าได้ปิดสวิทซ์เครื่อง มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายหรือมีปญัหาการใช้
งาน 

 ปลายของ electrode นั้นแหลมคม ต้องระมัดระวังโดยไมส่ัมผัสปลายเข็มปล่อยประจ ุ

ข้อควรระวัง 

 ท าความสะอาด electrode คลายประจเุปน็ระยะๆ ถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณแจ้งเตือน (2 สัปดาห์/ครั้ง) 

 เมื่อใชเ้ครื่องเป็นเวลายาวนาน เข็มปล่อยประจกุับช่องลมเข้า/ลมออกจะสกปรก ให้ท าความสะอาดเข็มปล่อยประจุ
กับช่องลมเข้า/ออกอย่างสม่ าเสมอ มิฉะนั้นท่านอาจไม่สามารถได้รับผลที่ต้องการ ความผิดพลาดและอุบัตเิหตุอาจ
เกิดขึ้นได ้

 การบ ารุงรักษาขึ้นอยู่กบัสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตามข้อมูลให้ท าความสะอาดชุดเข็มปล่อยประจุและไส้กรอง
พัดลมทุกๆ 2 สัปดาห์/ครั้ง 

 เข็มปล่อยประจุมีอายุในการใช้งาน ถ้าประสิทธิภาพในการเก็บประจุไม่สามารถเกบ็ได้ภายหลังการท าความสะอาด
ขอแนะน าใหเ้ปลี่ยนชุดเข็มปล่อยประจุทัง้หมดด้วยชุดใหม่ ช่วงอายุการใชง้านประมาณการอยู่ที่ 20,000 ชั่วโมงใน
กรณีของการใช้งานและสึกหรอตามปกต ิ
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 การท าความสะอาดหน้ากาก 

(1)  ดันแถบสองข้างของหน้ากากพร้อมดึงตรงเข้าหาตัวทา่น  เพื่อให้มนั 
       หลุดออกจากตัวเครื่อง ท าความสะอาดหน้ากากรวมทั้งการใช้แปรง     
       ท าความสะอาด ถ้าหน้ากากเกิดสกปรกมากๆ ให้ล้างมันด้วยน้ า 
       (หรือผงซักฟอกธรรมดา) 
(2)  ให้ตดิตั้งหน้ากากกลบัเข้าทีบ่นตัวเครื่องภายหลังจากซับให้แห้งสนทิ 

 การท าความสะอาด electrodes 

(1)  ถอดหน้ากากออก 
(2)  ท าความสะอาด electrodes โดยใช้แปรงท าความสะอาด ถ้า elec- 
       trode  เกิดสกปรกสุดๆ ขอแนะน าให้ใช้ IPA (ไอโซโพรพิล แอลกอ- 
       ฮอล)์ กับแปรงท าความสะอาด 

 การเปลีย่น discharge electrode 

(1)  ถอดหน้ากากออก 
(2)  ขณะจบัตัวเครื่องคว่ าลงในต าแหน่งอย่างมั่นคง ให้ถอด discharge electrode ออกโดยการใช้นิ้วมือจับที่จดุ 
       ศูนย์กลางของ discharge electrode และหมุนมนัในทิศทางทีค่ลายออก (ตามเข็มนาฬิกา) แล้ววางเครื่อง  
       ลง 

(3)  จัดเตรียม discharge electrode ชุดใหม ่
(4)  วางแนวส่วนยื่นบนตัวเครื่องนี้เพื่อให้ส่วนประสานของ  discharge electrode  เข้ากับส่วนประสานบนชุด  
       discharge electrode  กดให้  discharge electrode  จมลึกเข้าในตัวเครื่องเพื่อให้ทั้งสองส่วนประสานเข้า  
       ด้วยกัน หมุน discharge electrode เข้าในทิศทางลอ็ค (ทวนเข็มนาฬิกา) จนกระทั่ง discharge electrode  
       เข้าล็อคอย่างแน่นหนากับตัวเครื่อง 
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หมายเหตุ 1  : หมุน discharge electrode จนกระทั่งล็อคเข้าที่  การติดตั้งอย่างถูกต้องของ discharge electrode  
  บนตัวเครื่องมีความจ าเปน็ยิ่งส าหรับการใช้งานที่ได้ผลดีทีสุ่ดของเครื่อง 

 การเปลีย่นไสก้รอง 

(1) ขณะที่จบัตัวเครื่องคว่ าลงในต าแหน่งอย่างมัน่คง ให้ถอดฝาครอบไส้กรองออก การถอดฝาครอบไส้กรอง 
อาจท าได้อย่างง่ายดายด้วยการจับที่ด้านข้างของฝาครอบไส้กรองและดึงออกตรงเข้าหาตัวท่าน 

(2) ท าความสะอาดขี้ฝุ่นหรือสิ่งอุดตันไส้กรองออก ถ้าไส้กรองเกิดสกปรกสุดๆ ให้ล้างด้วยน้ า(หรือผงซักฟอก
ธรรมดา) และซับให้แห้งสดุ 

(3) ติดตั้งไส้กรองกลับเข้าที่บนตัวเครื่อง 

11.  แนวทางแก้ไขปัญหา 
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 การบ ารุงรักษา 

 ให้ถอดสายไฟเครื่องออกเปน็ประจ าพร้อมท าความสะอาดขี้ฝุ่นที่เกาะติดกบั power socket ด้วยผ้าที่แห้งสนิท
ถ้าท่านพักสายไฟเครื่องไว้ใน power socket เป็นเวลานานในบรเิวณที่มีความชืน้สูง  ฝุ่นและน้ ามนัจะดดูซ บ
ความชื้นและอ่ืนๆ ซึ่งอาจเปน็ผลให้เกดิลัดวงจรและเป็นสาเหตุของไฟไหม้ 

 ต้องแน่ใจวาได้ปิดสวิทซเ์ครื่อง “OFF” ก่อนการถอดสายไฟเครื่องก่อนท าความสะอาด 

 การดูแล 

 ห้ามถอดหรือดัดแปลงเครื่อง 
 เครื่องอาจมีผลกระทบต่ออุปกรณท์างแพทย์ได้แก่ เครื่องชว่ยการได้ยินหรือเครื่องน าทาง 
 ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้เครื่อง สืบเนื่องจากชิน้ส่วนภายในมีแรงดันไฟที่สูง 
 ห้ามสอดวัตถุแปลกปลอมเข้าในเครื่อง การกระท าดังกล่าวอาจเป็นผลให้เกิดการลัดวงจรหรือไฟรั่ว และสาเหตุ

ไฟไหม้หรือถูกไฟดูดจนถึงแก่ความตาย 
 แน่ใจว่าได้ต่อสายลงดนิในจุดที่เหมาะสม  การลืมต่อสายดินหรือการต่อสายดินในจุดที่ไมเ่หมาะสมอาจเป็น 

เหตใุห้ถกูไฟดูดจนถึงแก่ความตาย 
 เพื่อความปลอดภัย ใหถ้อดสายไฟเครื่องออกถ้าท่านไม่ได้ใช้งานเครื่องส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
 ถ้าเครื่องมีกลิน่หรือเสียงผิดปกติ ควันหรือความร้อน ให้ปดิสวิทซ์เครื่องทันที  ถอดสายไฟเครื่องและตดิต่อ      

ผู้จัดจ าหน่าย ความผิดพลาดในทางปฏิบัติอาจเป็นผลใหเ้กิดไฟไหม้หรือลัดวงจร 
 ห้ามจับต้อง electrodes โดยตรงด้วยมือของท่าน 
 ห้ามท าอะไรเกี่ยวกบัเครื่องซึ่งไม่ได้อธิบายในคู่มือการใช้งานครั้งนี ้


