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แปลและเรียบเรียงโดย นายศรสิทธ์ิ   ตนัติบุญทววีฒัน์ 
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ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้ตดัสินใจซือ้อปุกรณ์ “แฮ็กโกะ HEATING GUN”  อปุกรณ์นีถ้กู
ออกแบบเพ่ือให้กระแสของลมร้อนท่ีใช้ส าหรับการใช้งานทางอตุสาหกรรมท่ีหลากหลาย 
ต้องแนใ่จวา่ได้อา่นคูมื่อฉบบันีก้่อนการพยายามท่ีจะใช้งานอปุกรณ์นี ้ เพ่ือให้การใช้อปุกรณ์ชดุนีมี้ความ
ปลอดภยัอยูเ่สมอ 



- 2 - 

ข้อควรระวังเร่ืองความปลอดภยั 

ข้อควรระวัง 

อณุหภมูิท่ีสงูกวา่ 400 °C จะเกิดขึน้รอบๆ ชอ่งเป่า การใช้อปุกรณ์นีห้ากไมถ่กูต้องอาจเป็นผลให้เกิด 
ไฟลวกหรือไฟไหม้ หรืออบุตัเิหตอ่ืุนๆ / บาดเจ็บ 

เพ่ือความปลอดภยัของท่าน ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏิบตัิตามข้อควรระวงัดงัตอ่ไปนี ้:- 
  1. ห้ามใช้ heating gun กบัคนหรือสตัว์  ไมว่า่ในกรณีใด ห้ามใช้ heating gun เป็นเคร่ืองเป่าผม ห้าม 
      สมัผสัทอ่ หรือยอมให้ลมร้อนเป่ากระทบผิวของท่าน 
  2. ห้ามใช้อปุกรณ์นีใ้กล้กบัก๊าซท่ีติดไฟได้  กระดาษ หรือวตัถอ่ืุนๆ  ท่ีสามารถลกุติดไฟได้  อยา่วาง 
      อปุกรณ์นีใ้กล้กบัสสารดงักลา่วทนัทีภายหลงัการใช้หรือขณะท่ีสวิทซ์ตัง้ไว้ท่ี “HOT” 
  3. ภายหลงัการใช้ ต้องแนใ่จวา่ได้ตัง้สวิทซ์ท่ี  “COLD”  และปลอ่ยให้อปุกรณ์นีท้ างานจนกระทัง่ลมท่ี 
      เป่าออกจากทอ่นัน้เย็น 
 * Heating gun ถกูประกอบด้วยฟิวส์ความร้อนเพ่ือป้องกนัอบุตัเิหต ุซึง่เป็นผลจากความร้อนสงู 
   เกิน หากสวิทซ์ท่ีตัง้ไว้ถกูเปล่ียนผิดจาก “HOT” ตรงไปท่ี “OFF” ปราศจากการตัง้ท่ี “COLD” 
   ก่อน  ฟิวส์ความร้อนอาจขาด ท าให้การใช้อปุกรณ์นีต้อ่เป็นไปไมไ่ด้ 
  4. ระหวา่งการใช้  ห้ามคลมุหรือสอดใสว่ตัถแุปลกปลอมเข้าในชอ่งดดูหรือชอ่งเป่า อยา่ได้สดูลมร้อน 
      หรือฝุ่ นโดยเดด็ขาด 
  5. ให้จบัถือด้ามของอปุกรณ์ด้วยความระมดัระวงั  หลีกเล่ียงการท าให้อปุกรณ์ตกกระแทกหรือท าการ 
      เขยา่อยา่งรุนแรง 
  6. เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือถกูไฟฟ้าดดู  อยา่ได้ใช้อปุกรณ์เม่ือมือของทา่นยงัเปียก
      หรือเม่ือสายไฟของอปุกรณ์เปียก 
  7. เก็บอปุกรณ์ให้พ้นมือเด็ก 
  8. ใช้เฉพาะ  nozzle  ของแฮ็กโกะ  อย่าได้ท าการดดัแปลง  nozzle 
  9. อณุหภมูิของลมร้อนจะแปรเปล่ียนตามแบบของ  nozzle 
10. ใช้  heating gun  เฉพาะกบัแหลง่จา่ยไฟฟ้าท่ีเหมาะเฉพาะส าหรับการใช้อปุกรณ์ให้หลีกเล่ียงการ 
      ตอ่  heating gun  รุ่น  882  เข้ากบัแหลง่จา่ยไฟฟ้าท่ีถกูใช้ส าหรับระบบแสงสวา่งด้วยกนั  รุ่น 882 
      อาจเป็นสาเหตรุะบบแสงสวา่งเกิดการกระทบหรือหร่ีลง 
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ช่ือชิน้ส่วนต่างๆ 

วิธีการใช้งาน 
1. ตัง้สวิทซ์อปุกรณ์ไว้ท่ี  “OFF”  และเสียบปลัก๊สายไฟเข้ากบัเต้ารับ 
    * ใช้เต้ารับขนาดอตัราทนกระแสไฟฟ้า 12A หรือสงูกว่า 
2. ปรับสวิทซ์อปุกรณ์ไปท่ี  “HOT” 
    ลมร้อนจะถกูเป่าออกทางทอ่ 
    สวิทซ์สามารถปรับตัง้ไว้ท่ีต าแหนง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
    HOT :  เป่าลมร้อน 
    COLD :  เป่าลมเย็น 
    OFF :  ปิดเคร่ือง 
3. (เฉพาะรุ่น 882) เพ่ือควบคมุอณุหภมูิ ให้ปรับ 
    Temperature Control Knob อ้างถึงกราฟตอ่ 
    ไปนีเ้พ่ือเลือกอณุหภมูิท่ีเหมาะสม 
4. ภายหลงัจากท่ีท่านเสร็จสิน้การใช้ heating gun 
    ปรับสวิทซ์ไปท่ี COLD เม่ือท าการปรับแล้วลมเย็น 
    จะเป่าผา่นท่อเพ่ือท าให้อปุกรณ์เย็นลง  ท าการ 
    ตรวจเช็คให้แนใ่จว่าอปุกรณ์ได้เย็นลงอย่างสมบรูณ์ 
    ก่อนท าการจดัเก็บ 

X  ที่ระยะ 10 มม. จากทอ่ที่อณุหภมูิห้อง 20 °C 
    (อณุหภมูิอยูค่งที่ภายใน 2 - 3 นาทีของการตัง้ 
    Temperature control knob) 



- 4 - 

อุปกรณ์เสริม 

รายละเอียดทางเทคนิค 

รุ่น 880B 881 882 

การกินก าลังไฟ 800 W  50/60 Hz 1,000 W  50/60 Hz 1,000 W  50/60 Hz 

อุณหภูมิสูงสุด 
400 °C 450 °C 

450 °C 
(ที่ระยะหา่ง 10มม. จากทอ่) (จากอณุหภมูิห้องถึง 450°C 

ไมค่งที่) 

อัตราความเร็วลม 300 ม./นาที 360 ม./นาที 360 ม./นาที 

ปริมาตรลม 0.18 ลบ.ม./นาที 0.2 ลบ.ม./นาที 0.2 ลบ.ม./นาที 

ขนาดภายนอก (มม.) 245(ก)x185(ส)x70(ย) 245(ก)x185(ส)x70(ย) 285(ก)x185(ส)x70(ย) 

น า้หนัก (ไมร่วมสายไฟ) ประมาณ 550 ก. ประมาณ 550 ก. ประมาณ 700 ก. 

* รายละเอียดท่ีก าหนดนีอ้าจถกูเปล่ียนแปลง โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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อุปกรณ์เสริมเพิ่มเตมิ 
(อณุหภมูิของ 882 ตัง้ท่ี Temp. Control Knob 6) 

1. Stand B1419, B1420 
ส าหรับการใช้งานในแนวดิง่ให้ถอด 
ชิน้ท่ีมากบัอปุกรณ์และติดตัง้อนัใหม ่

2. Nozzle A1109 
ส าหรับทอ่หด, เพลาพลาสติกอื่นๆ 
เหมาะที่สดุเมื่อต้องการให้ความร้อน 
กบัเส้นรอบวง 

3. Nozzle A1110 
เหมาะส าหรับแมพ่ิมพ์ หรือการให้ 
ความร้อนกบัชิน้งานโตๆ 

อณุหภมิู 
ความเร็วลม 

880B 881, 882 

270 ม./นาที 300 ม./นาที 
350 °C 400 °C 

4. Nozzle Holder A1111 
ติดตัง้ nozzle นีต้ามรูปข้างลา่งใช้ 
nozzle  ส าหรับการให้ความร้อน 

อณุหภมิู 
ความเร็วลม 

880B 881, 882 

580 ม./นาที 630 ม./นาที 
450 °C 500 °C 

เฉพาะบางสว่น 
หมายเหต ุ: ต้องมัน่ใจวา่รูระบาย 
ความร้อนอยูใ่นต าแหนง่ที่ปลอดภยั 

5. Nozzle A1112 
(ใช้ nozzle นีเ้ฉพาะกบัรุ่น 881, 882 
1,000 W เทา่นัน้) 

อณุหภมิู 
ความเร็วลม 

881, 882 

780 ม./นาที 
550 °C 

Nozzle นีใ้ช้ส าหรับซอ่มพรมและอื่นๆ 
ที่ใช้สารเหนียว ให้ติดตัง้ nozzle บน 
Nozzle Holder “A1111” 

เส้นผ่านศนูย์กลางภายใน nozzle : Ø10 

6. Nozzle A1113 
(ใช้ nozzle นีเ้ฉพาะกบัรุ่น 880B, 800W 
เทา่นัน้)  nozzle นีถ้กูใช้ส าหรับการให้ 

อณุหภมิู 
ความเร็วลม 

800B 

780 ม./นาที 
500 °C 

ความร้อนเฉพาะที่  nozzle นีต้ิดตัง้กบั 
ปืนรุ่น 880B ร่วมกบั Nozzle Holder 
เบอร์ 1111 

เส้นผ่านศนูย์กลางภายใน nozzle : Ø5 

7. Nozzle A1114 
nozzle นีใ้ช้ส าหรับติด Vinyl Chloride Sheet และอื่นๆ 

อณุหภมิู 
ความเร็วลม 

880B 881, 882 

720 ม./นาที 780 ม./นาที 
450 °C 500 °C 

ติดตัง้ nozzle นีบ้น Nozzle Holder 
“A1111” 

เส้นผ่านศนูย์กลางภายใน nozzle : 2x20 
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รายการชิน้ส่วน 

Administrator
Rectangle

Administrator
Oval
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รายการชิน้ส่วน 




