เผยหมดเปลือกกับปัตตาเลี่ยน Andis

สวัส ดีท่า นผู้อ่า นทุ ก ท่า นครับ ฉบับ นี้ ผ มได้ห ยิบ ยกประเด็น การเรีย กชื่อ ชิ้นส่ว นหรือ อะไหล่
ของปตั ตาเลีย่ น Andis ทีใ่ ช้กนั แพร่หลายในบ้านของเรามาเล่าสู่กนั ฟงั เพราะบ่อยครัง้ ทีล่ ูกค้าของร้าน
เราหลายท่าน ไม่ได้เปิ ดอ่านศึกษาข้อมูลชิน้ ส่วนหรืออะไหล่ของปตั ตาเลี่ยน Andis ผ่านทาง website
ของร้านเรา บางท่านก็จะโทรมาสังอะไหล่
่
กบั คุณอิสรียท์ นั ที บ่อยครัง้ ทีเ่ รียกชื่อผิดบ้าง ถูกบ้าง บางครัง้
ทําให้เกิดการส่งสินค้าทีผ่ ดิ พลาดขึน้ ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันการผิดพลาดและสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ผมจะมา
เผยหมดเปลือกให้ดกู นั เลยว่า ชิน้ ส่วนด้านในของปตั ตาเลีย่ น Andis มันมีอะไรกันบ้าง
ผมขอยกตัวอย่างปตั ตาเลีย่ น Andis รุน่ ยอดนิยม คือ Andis AGC Super 2 Speed (230V) สี
แดง รหัส 23145 รุน่ นี้ มาเป็ นตัวอย่างในการอธิบายละกันนะครับ เรามาดูกนั ครับว่าแต่ละชิน้ ส่วนมีช่อื
เรียกอะไรกันบ้าง ผมขออธิบายเฉพาะชิน้ ส่วนทีส่ าํ คัญๆ และเสียบ่อยเท่านัน้ นะครับ เพราะพืน้ ทีข่ อง
คอลัมน์มจี าํ กัด
รายการที่ 1 - #65266 Drive Cap เรียกว่า ฝาปิ ดส่วนหัวปตั ตาเลีย่ น ปตั ตาเลีย่ นในตระกูล
AGC ทีใ่ ช้กระแสไฟฟ้า 110V หรือ 230V สามารถใช้ฝาปิ ดส่วนหัวปตั ตาเลีย่ นแทนกันได้ทุกรุน่ ทุกสี

Drive Cap
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รายการที่ 2 – Upper Housing Assembly เรียกว่า ฝาปิ ดตัวเครื่องด้านบน สําหรับปตั ตา
เลีย่ นทีใ่ ช้กระแสไฟฟ้า 230V จะมีอยู่ 2 รุน่ ด้วยกันคือ
 2a - #23871 เป็ นตัวฝาปิ ดเครื่องตัวด้านบนของเครื่องรุน่ ใหม่ทถ่ี ูกผลิตตัง้ แต่ปี 2553
เป็ นต้นไป จะต้องใช้รว่ มกับแผงวงจร (#63459) ทีเ่ ป็ นปุม่ สีสม้ เท่านัน้
 2b - #23879 เป็ นตัวฝาปิ ดเครื่องตัวด้านบนของเครื่องรุ่นเก่าทีถ่ ูกผลิตก่อนปี 2553
จะต้องใช้รว่ มกับแผงวงจร (#63143) ทีเ่ ป็ นปุม่ สีขาวเท่านัน้
ส่วนฝาปิ ดตัวเครื่องด้านบน สําหรับปตั ตาเลี่ยนทีใ่ ช้กระแสไฟฟ้า 110V สามารถใช้ทดแทนกัน
ได้ทุกสี

Upper Housing Assembly
รายการที่ 5 – Circuit Board เรียกว่า แผงวงจร, สวิตซ์บอร์ด สําหรับปตั ตาเลี่ยนทีใ่ ช้
กระแสไฟฟ้า 230V จะมีอยู่ 2 รุน่ ด้วยกันคือ
 5a - #63459 เป็ นแผงวงจรของเครื่องรุน่ ใหม่ทถ่ี ูกผลิตตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นไป ปุ่ม
ปรับความเร็วจะเป็ นสีสม้ จะต้องใช้รว่ มกับฝาปิ ดเครือ่ งตัวด้านบน (#23879) เท่านัน้
 5b - #63143 เป็ นแผงวงจรของเครื่องรุน่ เก่าทีถ่ ูกผลิตก่อนปี 2553 ปุม่ ปรับความเร็วจะ
เป็ นสีขาว จะต้องใช้รว่ มกับฝาปิ ดเครือ่ งตัวด้านบน (#23879) เท่านัน้ ปจั จุบนั ไม่ได้ผลิตขายแล้ว
ในกรณีทแ่ี ผงวงจร (#63143) ปุม่ สีขาวเสีย ต้องเปลีย่ นไปใช้แผงวงจร (#63459) ปุม่ สีสม้ อีกทัง้
ยังต้องเปลีย่ นไปใช้ฝาปิ ดตัวเครือ่ งด้านบน (#23871) ด้วย เพราะไม่สามารถนําฝาปิดตัวเครือ่ งอันเดิมมา
ใช้งานได้
แผงวงจรสําหรับปตั ตาเลี่ยนทีใ่ ช้กระแสไฟฟ้า 230V ปุ่มทีใ่ ช้ในการปรับเลือกความเร็วจะเป็ น
แบบปุม่ กด 2 ปุม่ ส่วนแผงวงจรสําหรับปตั ตาเลีย่ นทีใ่ ช้กระแสไฟฟ้า 110V ปุม่ ปรับความเร็วจะเป็ นแบบ
เลื่อนขึน้ เลื่อนลง
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แผงวงจรที่ใช้กระแสไฟฟ้ า 230V

แผงวงจรที่ใช้กระแสไฟฟ้ า 110V

รายการที่ 13 - #S63897 Hinge Assembly เรียกว่า บานพับ, ลิน้ ใส่ใบมีด ปตั ตาเลีย่ นที่
สามารถถอดเปลีย่ นใส่ใบมีดตระกูล A5 ได้ทุกรุน่ จะใช้บานพับ (#S63897) เท่านัน้

Hinge Assembly
รายการที่ 14 - #64537 Blade Lock เรียกว่า ตัวล็อคใบมีด ปตั ตาเลีย่ นทีส่ ามารถถอดเปลีย่ น
ใส่ใบมีดตระกูล A5 ได้ทุกรุน่ จะใช้ตวั ล็อคใบมีด (#64537) เท่านัน้

Blade Lock
รายการที่ 17 - #27847 Carbon Brush with Shunt เรียกว่า แปรงถ่าน ปตั ตาเลีย่ นตระกูล
AGC ไม่ว่าจะใช้กระแสไฟฟ้า 110V หรือ 230V จะใช้ตวั แปรงถ่าน #27847 เท่านัน้ ทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ น
แปรงถ่านต้องใช้แปรงถ่าน 2 ชิน้
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Carbon Brush with Shunt
รายการที่ 20 - #64027 Blade Guide เรียกว่า ยางรองใบมีด ใบมีด Andis ทีเ่ ป็ นตระกูล A5
ได้ จะใช้ยางรองใบมีด (#64027) เท่านัน้
รายการที่ 22 - #21977 Armature Assy (w/ Plastic Can) เรียกว่า แกนมอเตอร์, ทุน่ ทองแดง
เป็ นมอเตอร์สาํ หรับปตั ตาเลีย่ นทีใ่ ช้กระแสไฟฟ้า 230V เท่านัน้ ไม่สามารถนําไปใช้กบั ปตั ตาเลีย่ นทีใ่ ช้
กระแสไฟฟ้า 110V ได้

Armature Assy (w/ Plastic Can)
รายการที่ 26 - #S20651 Blade Drive Assembly เรียกว่า ตัวขับใบมีด, ตัวเขีย่ ใบมีด ปตั ตา
เลีย่ นทีส่ ามารถถอดเปลีย่ นใส่ใบมีดตระกูล A5 ได้ทุกรุน่ จะใช้ตวั ขับใบมีด (#S20651) เท่านัน้

Blade Drive Assembly
รายการที่ 29 – Cord Set (230V) เรียกว่า สายไฟ สําหรับปตั ตาเลีย่ นทีใ่ ช้กระแสไฟฟ้า 230V
จะมีอยู่ 3 รุ่นด้วยกัน แยกตามรูปแบบปลักไฟและเต้
๊
าเสียบของแต่ละประเทศ ปตั ตาเลีย่ นทีน่ ํ าเข้ามา
ขายในบ้านเราปลักไฟจะเป็
๊
นแบบขากลม (#65033)
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ส่วนปตั ตาเลี่ยนที่ใช้กระแสไฟฟ้า 110V ปลักไฟจะเป็
๊
นแบบขาแบน ซึ่งสามารถใช้กบั ปลักไฟ
๊
บ้านเราได้ แต่ทส่ี าํ คัญก่อนจะใช้ปตั ตาเลีย่ นทีใ่ ช้กระแสไฟฟ้า 110V อย่าลืมเสียบผ่านหม้อแปลงไฟก่อน
นะครับ ไม่งนั ้ ปตั ตาเลีย่ นของคุณจะพังและไหม้เพียงแค่ไม่กว่ี นิ าที
สุ ด ท้า ยนี้ ผ มต้ อ งขอบอกไว้ ณ. ที่น้ี เ ลยว่ า รู ป รายการชิ้น ส่ ว นป ตั ตาเลี่ย นสีแ ดงรุ่ น นี้ ผม
download มาจาก www.andis.com แต่ผมพบว่ายังมีชน้ิ ส่วนทีท่ าง Andis ยังไม่ได้ทําการอัพเดท
รายการชิน้ ส่วน แล้วต้องตัดออกจากรูปแสดงรายการชิน้ ส่วน ซึง่ ชิน้ ส่วนนัน้ ก็คอื รายการที่ #34 ทีเ่ ป็ น
ตัว RFI Capacitor Assembly ซึง่ ปตั ตาเลีย่ นสีแดงรุน่ นี้และสีดาํ ทีข่ ายอยูใ่ นปจั จุบนั จะไม่มชี น้ิ ส่วนตัวนี้
อยู่ในเครื่องแล้ว ส่วนใหญ่ผมจะพบในปตั ตาเลี่ยนสีดําทีม่ อี ายุมากกว่า 3 ปี คือซื้อก่อนปี 2553 ถ้าเพิง่
ซื้อปตั ตาเลี่ยนไม่นานแล้วเจอชิ้นส่วนนี้ แสดงว่าคุณซื้อเครื่องเก่าเก็บครับ ไปต่อว่าร้านทีค่ ุณซื้อมาได้
เลย
เป็ นอย่างไรกันบ้างครับ ผมหวังว่าท่านผูอ้ ่านทุกท่านคงได้รบั ประโยชน์และสามารถนําไปใช้ใน
การเลือกซือ้ ชิน้ ส่วนและอะไหล่ปตั ตาเลีย่ น Andis ได้บา้ งนะครับ สงสัยเรื่องชิน้ ส่วนตัวไหนโทรสอบถาม
คุณอิสรียไ์ ด้เลยครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com
ทีม่ า: www.andis.com
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