ก่ อนเลือกซือ้ ปั ตตาเลี่ยน Andis ควรสังเกต
กันสักนิด !!!

จากที่ผมได้ กล่าวไว้ ในฉบับที่แล้ วว่าปั ตตาเลี่ยน Andis ที่ใช้ ไฟ 110V มีราคาที่ถกู กว่าปั ตตาเลี่ยน Andis ที่
ใช้ ไฟ 220V อยู่พอสมควร ดังนันร้
้ านขายอุปกรณ์ตดั ขนสุนขั บางร้ านจึงมีแนวคิดที่นําปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ ไฟ
110V มาดัดแปลงเพื่อให้ สามารถใช้ กบั ไฟ 220V ได้ ทนั ที โดยนําอะไหล่ที่หาซื ้อจากบ้ านหม้ อตัวละไม่กี่สิบ
บาทมาต่อเข้ ากับแผงวงจรและมอเตอร์ ของปั ตตาเลี่ยนเพื่อแปลงไฟ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ ปั ตตาเลี่ยนของ
คุณจะเสียบ่อยมากและต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแต่ละครั ง้ สูงมาก ดังนันในฉบั
้
บนีผ้ มจะอธิ บายจุด
สังเกตภายนอกของปั ตตาเลี่ยน Andis ที่บ่งบอกว่ามันถูกผลิตจากโรงงาน Andis โดยตรงเพื่อให้ ใช้ กับ
ไฟฟ้า 220V ซึง่ จุดสังเกตนัน้ สามารถสังเกตได้ ง่ายๆ ด้ วยตัวคุณเอง โดยที่ไม่จําเป็ นต้ องแกะเครื่ องเพื่อดู
ด้ านใน เรามาเริ่ มกันเลยดีกว่าครับว่ามีจดุ ไหนบ้ าง
1. รหัสของปั ตตาเลี่ยน
โดยปกติแล้ วปั ตตาเลี่ยน Andis จะมีรหัสที่ใช้ เรี ยกแตกต่างกัน ถึงแม้ ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะเหมือนกัน สี
เดียวกัน แต่รหัสที่เรี ยกก็แตกต่างกันไปด้ วย ตามรุ่น สี แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ประเภทของสัตว์ท่ีถูกตัดขน และ
ประเทศที่นําไปขาย ผมได้ สรุปรหัสของปั ตตาเลี่ยนที่นิยมใช้ ในบ้ านเราดังตารางที่แสดงครับ
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รหัสของปั ตตาเลี่ยนแต่ละรุ่นนันเราสามารถสั
้
งเกตได้ จากก้ นกล่องปั ตตาเลี่ยนได้ ทนั ที
• ถ้ าเป็ นปั ตตาเลี่ยนใช้ ไฟ 120V ตัวหนังสือที่บง่ บอกรหัสของปั ตตาเลี่ยนจะถูกพิมพ์บนกล่องเลย
• ถ้ าเป็ นปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ ไฟ 230V ตัวหนังสือที่บง่ บอกรหัสของปั ตตาเลี่ยนจะถูกพิมพ์บนสติกเกอร์ สี
ขาวแล้ วนํามาแปะที่ก้นกล่อง ดังรูป
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2. ปลั๊กไฟของปั ตตาเลี่ยน
จากฉบับที่แล้ วที่ผมได้ กล่าวถึงปลัก๊ ไฟของแต่ละประเทศ ปลัก๊ ไฟของปั ตตาเลี่ยน Andis ก็เช่นกันก็ถกู ผลิต
มาให้ สอดคล้ องกับแรงดันไฟฟ้าและชนิดของปลัก๊ ไฟของแต่ละประเทศ
• สําหรับปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ ไฟ 110-120V บริ ษัท Andis จะใช้ ชนิดของปลัก๊ ไฟแบบขาแบน แต่ขาของ
ปลัก๊ ไฟจะมีลกั ษณะรู ปทรงที่พิเศษคือ ขาทังสองข้
้
างจะมีรูปทรงที่แตกต่างกัน ปลายของขาด้ านนึ
งจะกว้ างกว่าขีกด้ านนึงดังรูป

• สําหรับปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ ไฟ 220-240V บริ ษัท Andis จะใช้ ชนิดของปลัก๊ ไฟ 3 รูปแบบด้ วยกัน เพื่อ
รองรับลูกค้ า 3 กลุ่มประเทศคือ UK, EU และ SAA ส่วนใหญ่ที่นําเข้ ามาขายกันในบ้ านเราจะเป็ น
แบบ EU ครับ ไม่ต้องแปลงหัวปลัก๊ ไฟ แค่เสียบปลัก๊ ก็สามารถใช้ งานได้ ทนั ที
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3. รายละเอียดบนตัวเครื่ องของปั ตตาเลี่ยน
รายละเอียดบนตัวเครื่ องของปั ตตาเลี่ยนจะบอกถึงข้ อมูลต่างๆ อาทิเช่น สถานที่ผลิต, แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ,
กระไฟฟ้าที่ใช้ , ชื่อรุ่ นโมเดล ซึ่งรายละเอียดบนตัวเครื่ องนันจะอยู
้
่ตรงตําแหน่งที่แตกต่างกันไปตามรุ่นและ
โมเดล
• สําหรับปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ ไฟ 110-120V รายละเอียดจะถูกสลักอยู่บนตัวเครื่ องเลย รายละเอียดจะ
ถูกสลักตังแต่
้ ขนตอนการทํ
ั้
าแม่พมิ พ์ตวั กรอบปั ตตาเลี่ยน

• สําหรับปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ ไฟ 220-240V รายละเอียดจะถูกพิมพ์อยูบ่ นสติกเกอร์ แล้ วนํามาแปะทับบน
ตําแหน่งรายละเอียดที่ถกู สลักอยูบ่ นตัวเครื่ องเดิม
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เป็ นยังไงกันบ้ างครับสําหรับเทคนิคในการสังเกตจุดต่างๆ บริเวณภายนอกของปั ตตาเลี่ยน Andis ที่บง่ บอก
ว่ามันถูกผลิตจากโรงงาน Andis โดยตรงเพื่อให้ ใช้ กบั ไฟฟ้า 220V หรื อไม่ อย่างน้ อยผมว่าเทคนิคนี ้คงทําให้
ผู้อ่านหลายๆ ท่านไม่ตกเป็ นเหยื่อของผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรี ยบลูกค้ า และท่านจะได้ ไม่ต้องเสียทัง้
เงินและเวลาในการซ่อม สําหรับผู้อ่านท่านใดที่สงสัยว่าปั ตตาเลี่ยนที่ท่านใช้ อยู่ตอนนี ้ สามารถใช้ ไฟ 220V
ได้ ทนั ที แต่รหัสของปั ตตาเลี่ยนไม่ตรงกับที่ผมได้ กล่าวไว้ ในข้ างต้ น อาจเป็ นไปได้ ว่าปั ตตาเลี่ยนที่ท่านใช้
เป็ นปั ตตาเลี่ยนสําหรับตัดขนม้ า ถ้ ายังไงส่งเมล์มาหาผมที่ mamagroomingshop@gmail.com หรื อโทรมา
สอบถามที่คณ
ุ อิสรี ย์ก็ได้ ครับ เดีย๋ วผมหาข้ อมูลให้ ครับ
ส่วนในฉบับต่อๆ ไป ผมจะมีเทคนิคมาเล่าสู่กนั ฟั งอีกเยอะแยะมากมาย เพราะว่าทางผมและคุณอิสรี ย์ได้
เดินทางไปประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เพื ่อ ไปเรี ยนวิ ธี ก ารลับ กรรไกรและใบมี ดปั ต ตาเลี ่ย นที ่บ ริ ษัท Wolff
Industry ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นบริ ษัทชันนํ
้ าที่มือชื่อเสียงในการผลิตกรรไกรและเครื่องลับกรรไกร รอติดตามชม
เทคนิคดีๆ กันได้ ในฉบับหน้ าครับ และร้ าน mamagroomingshop ของเราเตรี ยมจะเปิ ดลับใบมีดและลับ
กรรไกรด้ วยครับในเร็ วๆ นี ้ "ไม่คม ไม่คดิ ตังค์ครับ"
MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com
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