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ส่ วนที่ 1
รายละเอียดและวัตถุประสงค์การใช้ งานเครื่อง
เครื่ องปั่ นตกตะกอนชนิ ดตั้งโต๊ะ ใช้งานในห้องปฏิบตั ิการ รุ่ น CDCC06 และ CDCC12 มีหวั ปั่ นชนิด Fix angle
พร้อม Adapter (ปลอกรองทาจากโลหะ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 mm ยาว 88 mm สามารถใส่ หลอดตัวอย่างขนาด
13x75 mm, 13x100 mm, 16x100 mm และหลอด Centrifuge tube ขนาด 10 ml ได้สูงสุ ด 6 หลอด (รุ่ น CDCC06) และ
12 หลอด (รุ่ น CDCC12) หน้าจอของเครื่ องเป็ นตัวเลขไฟ LED แสดงโปรแกรมการทางาน, ระยะเวลา (นาทีหรื อวินาที)
และความเร็ วรอบ (รอบ/นาที) ในการปั่ นเหวีย่ ง
เครื่ องปั่ นตกตะกอนชนิ ดตั้งโต๊ะ ใช้งานในห้องปฏิบตั ิการ รุ่ น CDCC06 และ CDCC12 มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้
งานในห้องปฏิบตั ิการสาหรับปั่ นสิ่ งส่ งตรวจจากผูป้ ่ วย เช่น เลือด ปั สสาวะ อุจจาระ และสารละลายต่างๆ ให้ตกตะกอน
เพื่อนาส่ วนที่เป็ นสารละลาย หรื อส่ วนที่เป็ นตะกอนไปตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการต่อไป
ส่ วนประกอบต่ างๆ ของเครื่อง
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1. หน้าจอแสดงตัวเลขไฟ LED

8. ฝาเครื่ อง

2. ปุ่ มบันทึกและเลือกโปรแกรมการทางาน

9. ปุ่ มเปิ ดฝาเครื่ อง

3. ปุ่ มปรับตั้งค่าความเร็ วรอบในการปั่ น

10. สวิทซ์นิรภัย

4. ปุ่ มปรับตั้งระยะเวลาในการปั่ น

11. สวิทซ์เปิ ดเครื่ อง

5. ปุ่ มปรับเลือกหน่วยของระยะเวลาในการปั่ น

12. ช่องเสี ยบสายไฟ

6. ปุ่ ม เริ่ ม/หยุด การทางาน

13. ฟิ วส์
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7. ช่องมองการหมุนของหัวปั่ น

3

ส่ วนที่ 2
การติดตั้งเครื่อง
2.1 การนาเครื่องออกจากภาชนะบรรจุ
เครื่ องปั่ นตกตะกอนชนิ ดตั้งโต๊ะ ใช้งานในห้องปฏิบตั ิการ รุ่ น CDCC06 และ CDCC12 ประกอบไปด้วย:
- ตัวเครื่ องปั่ น
- หัวปั่ นเป็ นแบบ Fix Angle มีตวั เลขกากับในแต่ละช่อง ด้านในหัวปั่ นมี Adapter (ปลอกรองทาจากโลหะ) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 mm ยาว 88 mm จานวน 6 อัน (รุ่ น CDCC06 ) และ 12 อัน (รุ่ น CDCC12 )
- สายไฟ
- ฟิ วส์สารอง 1 ชุด
- คู่มือการใช้งาน (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดก่อนการใช้งาน โดยสถานที่ติดตั้งนั้นต้องเหมาะสม ต้องอยูใ่ นระดับเดียวกันกับเครื่ องอื่นๆ
2.2 แหล่งพลังงาน
โปรดใช้สายไฟที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่ องเท่านั้น ตรวจเช็คดูวา่ สวิทซ์ ON/OFF ที่อยูด่ า้ นหลังตัวเครื่ องนั้นอยูใ่ น
ตาแหน่งปิ ด ควรทาการเสี ยบสายไฟเข้ากับด้านหลังตัวเครื่ องก่อนแล้วจึงค่อยต่อเข้ากับเต้าเสี ยบปลัก๊ ไฟ

ส่ วนที่ 3
วิธีการตั้งค่าการใช้ งาน
3.1 รายละเอียดการตั้งค่ าหน้ าจอ
การตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมล่าสุ ดนั้นจะถูกบันทึกไว้ที่หน้าจอจนกระทัง่ มีการกดเลือกเปลี่ยนโปรแกรมใหม่
โดยสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดงั นี้
- โปรแกรมการทางาน สามารถตั้งบันทึกค่าได้ต้ งั แต่ 0-9 โปรแกรม โดยทาการกดเลือกได้ครั้งละ 1 โปรแกรม
- ระยะเวลาในการปั่ น สามารถตั้งค่าได้ต้ งั แต่ 1 – 99 นาที หรื อ 1-99 วินาที (สามารถเลือกหน่วยเวลาได้) โดยทา
การเพิ่มหรื อลดลงได้ครั้งละ 1 นาที หรื อ 1 วินาที
- ความเร็ วในการปั่ น สามารถตั้งค่าได้ต้ งั แต่ 1,000 – 4,000 รอบ/นาที โดยทาการเพิ่มหรื อลดลงได้ครั้งละ 100
รอบ/นาที
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3.2 การตั้งค่ าการทางาน
A. ทาการกดและปล่อยปุ่ ม “ ” ในส่ วน PROG เพื่อเลือกโปรแกรมในการใช้งาน หากต้องการบันทึกค่า
โปรแกรมใหม่ให้กดปุ่ ม “ ” ในส่ วน PROG ค้างไว้จนขึ้นข้อความ “Succeed”
B. ทาการกดและปล่อยปุ่ ม “ ”, “ ” ในส่ วน “SPEED r/min” เพื่อเลือกความเร็ วในการปั่ นเหวีย่ ง โดยหาก
กดค้างไว้จะทาให้ปรับได้เร็ วขึ้น
C. ทาการกดและปล่อยปุ่ ม “ ”, “ ” ในส่ วน “Time/min” เพื่อทาการเลือกระยะเวลาในการปั่ นเหวีย่ ง โดยหาก
กดค้างไว้จะทาให้ปรับได้เร็ วขึ้น
D. ทาการกดและปล่อยปุ่ ม “ SET TIME” เพื่อเลือกหน่วยเวลา (นาที หรื อ วินาที)
E. กดปุ่ ม “START/STOP” เพื่อเริ่ มการทางาน ถ้าหากทาการกดในขณะที่เครื่ องกาลังปั่ นเหวีย่ งอยูจ่ ะเป็ นการสั่ง
ให้เครื่ องหยุดการทางาน

ส่ วนที่ 4
การใช้ งานเครื่อง
4.1 การเปิ ดสวิทซ์ เครื่อง
กดสวิทซ์ ON/OFF ให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON ตัวเลขไฟ LED จะแสดงขึ้นที่หน้าจอ
4.2 การวางหลอดบรรจุตัวอย่ างและความสมดุล
หัวปั่ นต้องมีความสมดุลก่อนทาการปั่ นเสมอเพื่อให้เครื่ องทางานอย่างปกติและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่ อง
โดยทาการวางหลอดบรรจุตวั อย่างลงไปให้เป็ นจานวนเลขคู่ (2, 4 หรื อ 6) โดยให้น้ าหนักของหลอดที่เท่ากันวางตรงข้าม
กันจะทาให้เครื่ องเกิดความสมดุล ถ้าหากจานวนหลอดเป็ นเลขคี่ (1,3 หรื อ 5) ให้นาหลอดใส่ น้ าเปล่าที่มีน้ าหนักเท่าๆ
กันวางลงไปแทนที่ตรงข้ามกัน
4.3 การปั่นเหวีย่ งหลอดบรรจุตัวอย่ าง
เมื่อทาการวางหลอดบรรจุตวั อย่างลงไปเรี ยบร้อยแล้วจากนั้นทาการปิ ดฝาเครื่ อง
เลือกโปรแกรมตั้งค่าการ
ทางานต่างๆ แล้วกดปุ่ ม START/STOP เพื่อเริ่ มการทางาน ซึ่ งเครื่ องจะไม่ทางานถ้าหากปิ ดฝาเครื่ องไม่สนิทและยังไม่ได้
ล๊อคฝาเครื่ อง ขณะเครื่ องกาลังทางานห้ามทาการยันหรื อเท้าเครื่ อง โดยเครื่ องจะใช้ระยะเวลาไม่กี่วนิ าทีในการเพิม่
ความเร็ วรอบให้ถึงตามที่ต้ งั ค่าไว้โดยความเร็ วรอบในการปั่ นนั้นจะแสดงขึ้นตลอดเวลาที่เครื่ องทางานและระยะเวลาการ
5

ทางานที่ต้ งั ไว้จะลดลง เมื่อทาการปั่ นจนครบระยะเวลาที่ต้ งั ไว้หรื อทาการกดปุ่ ม START/STOP เครื่ องจะหยุดการทางาน
โดยอัตโนมัติและไฟสถานะจะอยูท่ ี่ตาแหน่ง Stop จากนั้นรอจนหัวปั่ นหยุดนิ่งโดยสังเกตที่ช่องด้านบนของฝาเครื่ อง
แล้วระบบล๊อคฝาเครื่ องจะคลายออกจึงทาการเปิ ดฝาเครื่ องเพื่อนาหลอดบรรจุตวั อย่างออกมา

ส่ วนที่ 5
การดูแลบารุงรักษาเครื่อง
5.1 การทาความสะอาด
- ต้องทาการดึงสายไฟเครื่ องที่เสี ยบกับปลัก๊ ออกก่อนที่จะมีการทาความสะอาด และควรสวมชุดป้ องกันร่ างกาย
ด้วยเสมอ
- ห้ามทาการขัดหรื อใช้สารละลายที่มีฤทธิ์ กดั กร่ อนในการทาความสะอาด ไม่ควรพ่นหรื อใช้ของเหลวในการทา
ความสะอาดภายในเครื่ องเพราะจะทาให้เกิดความเสี ยหายต่ออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ภายในได้
- ใช้ผา้ ชุบสารละลายฆ่าเชื้อที่ไม่มีฤทธิ์ กดั กร่ อน บีบให้แห้งหมาดๆ เช็ดทาความสะอาดฝาเครื่ อง และส่ วนต่างๆ
ของเครื่ อง จากนั้นใช้กระดาษหรื อผ้าแห้งเช็ดตัวเครื่ องให้แห้งอีกที
- ควรถอด Adapter (ปลอกรองทาจากโลหะ) ออกมาทาความสะอาดด้วยอย่างน้อยเดื อนละครั้งหรื อทาตาม
ระเบียบข้อปฏิบตั ิของทางห้องปฏิบตั ิการ โดยทาการจับที่ ดา้ นบนของ Adapter แล้วดึงขึ้นมาตามความเอียงของมุมของ
หัวปั่ น หลังจากทาความสะอาดแล้วต้องตรวจดูให้แน่ใจว่า Adapter นั้นแห้งสนิ ทก่อนนาใส่ กลับเข้าไปในหัวปั่ น เพราะ
น้ าหรื อของเหลวนั้นจะเข้าไปทาให้ตวั เครื่ องเสี ยหายได้ จากนั้นจึงทาการใส่ กลับลงไปและกดให้แน่นสนิทกับหัวปั่ น
5.2 การตรวจสอบ
หมัน่ ทาการตรวจเช็คดูสภาพฝาเครื่ อง ส่ วนประกอบต่างๆ หัวปั่ นและ Adapter ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์อยูเ่ สมอ
5.3 การขนส่ ง
ในขณะที่ทาการเคลื่อนย้ายหรื อขนส่ งเครื่ องควรป้ องกันบรรจุภณั ฑ์ให้ไม่เอียงกระดก ห้ามทาตกกระแทกพื้นหรื อทาให้
เกิดการสั่นสะเทือน
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ส่ วนที่ 6
การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับตัวเครื่อง
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้

สาเหตุ

กดเปิ ดปุ่ ม ON แล้วไฟไม่เข้า

1. ฟิ วส์เสี ย
2. ไม่ได้ต่อสายไฟ

เครื่ องมีการสัน่

หัวปั่ นน้ าหนักไม่สมดุล

หลอดที่ใช้ทดสอบตัวอย่างแตก
หัวปั่ นไม่หมุน

1. หลอดอยูใ่ นตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม
(น้ าหนักไม่สมดุลกัน)
2. วางหลอดไม่ถูกตาแหน่ง
ฝาปิ ดไม่ได้ลอ๊ ค

แนวทางแก้ไข
1. ติดต่อผูแ้ ทนจาหน่าย/ ช่างผูช้ านาญ
เพื่อทาการเปลี่ยนฟิ วส์
2. ทาการต่อสายไฟ
ทาให้น้ าหนักสมดุลแล้วกดเริ่ มทางาน
ใหม่
1. ทาน้ าหนักให้สมดุล
2. วางหลอดให้ตรงตาแหน่งและอยู่
ภายในช่องของหัวปั่ น
กดฝาลงไปให้ปิดแน่นสนิท

ส่ วนที่ 7
การรับประกัน
เครื่ องปั่ นตกตะกอนชนิ ดตั้งโต๊ะ ใช้งานในห้องปฏิบตั ิการ รุ่ น CDCC06 และ CDCC12 นั้นได้รับการรับประกัน
ความบกพร่ องจากการผลิตเป็ นเวลา 1 ปี หลังจากวันที่ซ้ื อเครื่ องภายใต้การใช้งานปกติ โดยการรับประกันนี้ไม่รวมถึง
ความเสี ยหายที่เกิดจากการนาไปใช้ที่ไม่ถูกวิธี, แรงดันไฟฟ้ าที่ไม่เหมาะสม, การตกกระแทก, ไฟไหม้, น้ าหรื อความชื้น
และการรับประกันนี้ จะเป็ นโมฆะหากเครื่ องได้รับการซ่อมหรื อถอดอุปกรณ์จากตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาต, การเปิ ดฝา
เครื่ องในขณะที่หวั ปั่ นกาลังหมุนอยู่
ถ้าหากสิ นค้าอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขการรับประกันทางบริ ษทั จะทาการซ่อมแซม เปลี่ยนชิ้นส่ วนอุปกรณ์หรื อสิ นค้าที่
เสี ยหาย โดยไม่คิดค่าแรงในการเปลี่ยนชิ้นส่ วน การติดตั้ง หรื อการขนส่ งสิ นค้ากลับมาที่บริ ษทั
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ส่ วนที่ 8
ข้ อมูลจาเพาะ
ระบบควบคุมการทางาน
โปรแกรมการทางาน
ความเร็ วรอบในการปั่ น
สูงสุด
การตั้งเวลาในการทางานของ
เครื่ อง
หัวปั่ น
มอเตอร์
ระบบความปลอดภัย
ไฟฟ้ าที่ใช้
ขนาด (มม.)

ควบคุมการทางานโดยระบบ Microprocessor
10 โปรแกรม (0-9), สามารถเลือกใช้งานได้ครั้งละ 1 โปรแกรม
4,000 rpm (1,000-4,000 rpm), สามารถปรับได้ครั้งละ 100 rpm
1-99 นาที, สามารถปรับได้ครั้งละ 1 นาที หรื อ 1-99 วินาที, สามารถปรับได้ครั้งละ 1 วินาที
สามารถวางหลอดใส่ตวั อย่างได้ 6 หลอด (รุ่ น CDCC06) และ 12 หลอด (รุ่ น CDCC12)
เป็ นชนิด Brushless DC motor
Cover interlocking, Safety Switch, Switch
220V, 50/60Hz
300 x 390 x 245
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Maintenance Check List

ผูต้ รวจสอบ ผูต้ รวจสอบ
(ลูกค้า 1)
(ลูกค้า 2)

/

( )

/

( )

เจ้าหน้าที่
บริ ษทั

/

( )

เตรี ยมการก่อนซ่อม
1.

ได้ทาความสะอาดตัวเครื่ องทั้งภายนอกและภายในหม้อปั่ นเรี ยบร้อย

หลังการซ่อมบารุ ง
2. ได้ทาการ Validation ความเร็ วรอบในการปั่นและการจับเวลาของ
เครื่ องแล้ว

ตรวจทานก่อนขนย้าย
3. ก่อนขนย้ายเครื่ องกลับได้ตรวจอุปกรณ์ประกอบของเครื่ องครบแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ รับประกันตัวสิ นค้าในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ส่ง
ขอสงวนสิ ทธิ ในความรับผิดชอบต่อการใช้งานที่ผิดวิธี

ลงชื่อผูต้ รวจสอบ________________
วันที่________________
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Service Request Policy
เงื่อนไขการรับประกันสิ นค้ าและบริการ
1. ระยะเวลารับประกันสิ นค้า 24 เดือน เฉพาะตัวเครื่ อง เริ่ มต้นจากวันที่ส่งมอบสิ นค้าถึงท่าน
2. สิ นค้าที่อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริ ษทั ยินดีจะทาการซ่อมแซมหรื อ เปลี่ยนอะไหล่สินค้าให้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายทั้งนี้บริ ษทั มีดุลยพินิจโดยเด็ดขาด ในการพิจารณาซ่อมแซม หรื อเปลี่ยนอะไหล่สินค้าที่เกิดความชารุ ดหรื อ
บกพร่ องโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
3. การรับประกันสิ นค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ถึงแม้จะยังอยูภ่ ายในระยะเวลาการรับประกัน
3.1. การชารุ ดหรื อเสี ยหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี การดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม การติดตั้งระบบ หรื อใช้ต่อกับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน และไม่ผา่ นการรับรองจากบริ ษทั
3.2. การแก้ไขหรื อซ่อมแซม โดยบุคคล หรื อหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั
3.3. ความเสี ยหายที่เกิดจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ กระแสไฟฟ้ าขัดข้อง การสึ กหรอโดยทัว่ ไปตามอายุการใช้งาน
อุบตั ิเหตุ เช่น น้ าเข้าสิ นค้า ตกกระแทก รอยถลอก รอยขีดข่วน การสู ญหายของสิ นค้า หรื อชิ้นส่ วน เป็ นต้น
3.4. หมายเลขประจาเครื่ องถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรื อทาลาย
3.5. ไม่มีบตั รรับประกันสิ นค้าที่สมบูรณ์มาแสดง

ถ้ าหมดระยะเวลารับประกัน สามารถติดต่ อขอใช้ บริการซ่ อมจากบริษทั โดยตรง
ซึ่งบริษทั จะคิดค่ าบริการตรวจซ่ อม และค่ าอะไหล่ของสิ นค้ าตามจริง
Tel : 0-2682-9151-4 ต่อ 100-101, 081-3759650, 081-3759848
Email : service@zest-med.com, crm@zest-med.com
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