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SECTION 1

DESCRIPTION AND INTENDED USE

Serofuge Centrifuge model CDSF12 is a lightweight, highly. The rotor will accommodate up to 12 tubes
(size13x75 mm). For convenience and ease of use, the Model CDSF12 also includes a built-in LED digital
that displays the program, run time (minute or second) and speed (round per minute).
Serofuge Centrifuge model CDSF12 is intended to provide blood bank and clinical laboratories tests such
as blood typing, manual cell washing, cross-matching, genotyping, Coombs testing and Anti-Rh titers.
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SECTION 2
INSTALLATION
2.1 Unpacking

1. LED display
2. Program set buttons
3. Spin set buttons
4. Time set buttons
5. Time unit set button
(min or s)
6. Start/Stop button
7. Clear hole
8. Lid
9. Air vent
10. Locking button
11. Safety switch
12. ON/OFF switch
13. Rear
14. Fuse

Serofuge Centrifuge model CDSF12 Shipping box contains:
Rotor
(Size 13*75 mm,
12 tubes)

FUSE

Fuse spare part 1 set

SEROFUGE CENTRIFUGE

Centrifuge

User manual

(English and Thai language)

Power supply

Read the user manual thoroughly before operating this system. Place the centrifuge on a convenient, level
work surface along with the other items.

2.2 Power supply

Use ONLY the power supply packaged with the model CDSF12. Verify that
the ON/OFF switch located on the back of the centrifuge is
in the “OFF” position. Always plug the power supply into the
rear of the device first and then plug the three prongs end into
an electrical outlet. Press the ON/OFF switch to the “ON” position
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SECTION 3

SETUP PROCEDURE
3.1 Display options

This setup procedure will allow the user to store last functions in the display memory until a change
is required. These functions include the selection of:

SEROFUGE CENTRIFUGE

SEROFUGE CENTRIFUGE

Program 0-9,
increment: 1 program

3.2 Setup procedure

Simultaneously
pressand release
“ ” button on
“PROG” part for
select the Program.

Simultaneously
pressand release
“ ”, “ ” button
on “SPEED r/min”
part for select the
speed.

SEROFUGE CENTRIFUGE

Time 1-99 minute,
increment: 1 minute or
1-99 second increment:
1 second

Simultaneously
press and release
“ ”, “ ” button
on “Time/min” part
for select the run
time.

Speed 1,000-4,000 rpm,
increment: 100 rpm

Simultaneously
press and release
“ SET TIME”
button for select
time unit (minute
or second).

Press the “START/
STOP” button to
start running. The
centrifuge will break
and stop running if
pressed during
centrifugation.

SECTION 4

OPERATING INSTRUCTIONS
4.1 Start up

A

Press the ON/OFF
switch to the ON
position.

B

The LED digital
will display.

4.2 Rotor loading and balancing

Install the rotor. When an even number of tubes (2, 4 or 6) are centrifuged, balancing is accomplished by
placing the tubes on opposite sides of the rotor from one another so that the weight is distributed equally.
If an odd number of tubes (1, 3 or 5) are centrifuged, use another tube having as same as others’ weight
to balance the rotor. For smooth operation and extended life of the centrifuge, the rotor must always be
balanced before the spin cycle is initiated.

4.3 Tube centrifugation

With the tubes in place, close the cover. Start the run cycle by pressing the START/STOP button. The centrifuge
will not operate unless the cover is closed and properly locked. Do not lean on the instrument.
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Within seconds the centrifuge will reach the proper operating speed and the rpm will be displayed on the
LED digital during the cycle. This number is a count of the completed spin cycles. The LED digital will display
a countdown of time for the remainder of the run cycle, and the device will stop automatically.
When the run cycle is completed or START/STOP button is pressed, an automatic braking system will engage
to completely stop the rotor. The cover lock will disengage to allow the cover to be opened. Open the cover
and take out the rotor and samples.

SECTION 5
MAINTENANCE
5.1 Cleaning

As with all electrical devices, make sure the centrifuge is unplugged before
cleaning. Always wear protective clothing when using any cleaning materials.
Never use bleach, abrasives or corrosive solvents. Do not spray or allow any liquid
to get inside the centrifuge. Liquid will harm the electronics. Subsequent problems
will not be covered under warranty.
Use a disinfectant towel or a cloth slightly dampened with any non-corrosive
disinfectant solution to clean the lid and other parts of the centrifuge housing.
Dry all surfaces with a soft tissue or cloth after cleaning.
The rotor should be removed and cleaned at least monthly or as required by the
laboratory protocol. Remove the rotor from the motor shaft by pull up the rotor
knob. Gently lift the rotor vertically off of the motor shaft. Make sure the rotor is
thoroughly dry before reinstalling. Liquid left on the rotor will cause damage to
the device. Re-install the rotor making certain that it is tight.

5.2 Inspections
Periodically inspect the cover, cover gasket and rotor to
ensure there are no cracks or damage.

5.3 Transportation
When transporting the unit, place in secure packaging (preferably the
original packaging material) which will prevent the unit from tipping
over.
Do not drop the centrifuge, turn it upside down, or subject it to
vibration.
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SECTION 6

TROUBLESHOOTING

Problem

Possible cause

Blown fuse
Can’t turn centrifuge ON 1.
2. Disconnected electrical
cord
Vibration
Unbalanced rotor
Broken test tubes
Rotor will not spin

Solution

1. Contact your supplier to
replace fuse (5A)
2. Connect electrical cord
Balance rotor load

1. Tubes are improperly positioned
1. Balance load
(unbalanced load)
2. Place tubes against rubber
2. Tubes are not placed all the
gasket on rotor
way down
Lid not locked

Press firmly down on the lid tab.

SECTION 7

LIMITED WARRANTY

Your Serofuge Centrifuge product is guaranteed to be free from defects in materials and workmanship for
one (1) year under normal use from the date of purchase. This WARRANTY does not apply to any product
damaged by misuse, abuse, neglect, improper line voltage, dropping, fire, water submersion or saturation.
The warranty is void if non-authorized representatives service or dismantle the centrifuge. The warranty is
void if damage occurs as a result of the lid being opened when the rotor is spinning. If a product is deemed
to be under warranty, Zest-Med co., ltd. shall provide replacement of any defective part or product, labor
charges incurred in replacement part(s) installation or any associated freight or shipping charges to
Zest-Med co., ltd.

SECTION 8

SPECIFICATIONS
Control system
Program
Maximum speed
Timer
Rotor capacity
Driving Motor
Safety devices
Power requirements
Dimensions (mm)
Weight

Microprocessor Control
10 programs (0-9), increment: 1 program
4,000 rpm (1,000-4,000 rpm), increment: 100 rpm
1-99 minutes, increment: 1 minute or 1-99 Seconds,
increment: 1 Second
13*75 mm, 12 tubes
Brushless DC motor
Cover interlocking, Safety Switch, Switch
220V, 50/60Hz
260x330x260
Approx. 9 kg
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คูมือการใชงาน
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สวนที่ 1

รายละเอียดและวัตถุประสงคการใชงานเครื่อง

เครื่องปนทางธนาคารเลือด รุน CDSF12 นั้นมีนํ้าหนักเบา หัวปนสามารถใสหลอดปนเลือดขนาด 13x75 มิลลิเมตร
ไดสูงสุด 12 หลอด หนาจอของเครื่องเปนตัวเลขไฟ LED แสดงโปรแกรมการทํางาน, ระยะเวลา (นาทีหรือวินาที) และ
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) ในการปนเหวี่ยง
เครื่องปนทางธนาคารเลือด รุน CDSF12 มีวัตถุประสงคเพื่อใชในงานทางดานโลหิตและในหองปฏิบัติการ เชน Blood
typing, การปนลางเซลล, ปนแยกซีรั่ม, ทํา Cross Matching Coombs’ Test และ Anti-Rh titers
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สวนที่ 2

การติดตั้งเครื่อง
2.1 การนําเครื่องออกจากภาชนะบรรจุ

1. หนาจอแสดงตัวเลขไฟ LED
2. ปุมบันทึกและเลือกโปรแกรมการทํางาน
3. ปุมปรับตั้งคาความเร็วรอบในการปน
4. ปุมปรับตั้งระยะเวลาในการปน
5. ปุมปรับเลือกหนวยของระยะเวลาในการปน
6. ปุม เริ่ม/หยุด การทํางาน
7. ชองมองการหมุนของหัวปน
8. ฝาเครื่อง
9. ชองระบายความรอน
10. ปุมเปดฝาเครื่อง
11. สวิทซนิรภัย
12. สวิทซเปดเครื่อง
13. ชองเสียบสายไฟ
14. ฟวส

เครื่องปนทางธนาคารเลือด รุน CDSF12 ประกอบไปดวย:
หัวปนสามารถใส
หลอดเลือดขนาด
13x75 มิลลิเมตร
จํานวน 12 ชอง

SEROFUGE CENTRIFUGE

ตัวเครื่องปน

FUSE

มี Fuse สํารอง 1 ชุด

คูมือการใชงาน

สายไฟ

(ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย)

โปรดอานคูมือโดยละเอียดกอนการใชงาน โดยสถานที่ติดตั้งนั้นตองเหมาะสม ตองอยูในระดับเดียวกันกับ
เครื่องอื่นๆ

2.2 แหลงพลังงาน

โปรดใชสายไฟที่ใหมาพรอมกับตัวเครื่องเทานั้น ตรวจเช็คดูวาสวิทซ ON/OFF
ที่อยูดานหลังตัวเครื่องนั้นอยูในตําแหนงปด ควรทําการเสียบสายไฟ
เขากับดานหลังตัวเครื่องกอนแลวจึงคอยตอเขากับเตาเสียบปลั๊กไฟ
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สวนที่ 3

วิธีการตั้งคาการใชงาน
3.1 รายละเอียดการตั้งคาหนาจอ

การตัง้ คาการใชงานลาสุดนัน้ จะถูกบันทึกไวทหี่ นาจอจนกระทัง่ มีการเปลีย่ นคาใหม โดยสามารถตัง้ คาตางๆไดดงั นี้

SEROFUGE CENTRIFUGE

SEROFUGE CENTRIFUGE

Program 0-9,
increment: 1 program

3.2 การตั้งคาการทํางาน

ทําการกดและปลอยปุม
“ ” ในสวน PROG เพื่อ
เลือกโปรแกรมในการใช
งาน หากตองการบันทึก
คาโปรแกรมใหมใหกด
ปุม“ ” ในสวน PROG
คางไวจนขึ้นขอความ
“Succeed”

SEROFUGE CENTRIFUGE

Time 1-99 minute,
increment: 1 minute or
1-99 second increment:
1 second

ทําการกดและปลอยปุม
“ ”, “ ” ในสวน
“SPEED r/min” เพื่อ
เลือกความเร็วในการปน
เหวี่ยง

ทําการกดและปลอยปุม
“ ”, “ ” ในสวน
“Time/min” เพื่อทําการ
เลือกระยะเวลาในการ
ปนเหวี่ยง

Speed 1,000-4,000 rpm,
increment: 100 rpm

ทําการกดและปลอยปุม
“ SET TIME” เพื่อ
เลือกหนวยเวลา (นาที
หรือ วินาที)

กดปุม “START/STOP”
เพื่อเริ่มการทํางาน ถา
หากทําการกดในขณะที่
เครื่องกําลังปนเหวี่ยงอยู
จะเปนการสั่งใหเครื่อง
หยุดการทํางาน

สวนที่ 4

การใชงานเครื่อง
4.1 การเปดสวิทซเครื่อง

A

กดสวิทซ ON/OFF ใหอยู
ในตําแหนง ON

B

ตัวเลขไฟ LED จะแสดง
ขึ้นที่หนาจอ

4.2 การวางหลอดบรรจุเลือด การใสหัวปนในเครื่องและความสมดุล

ทําการติดตั้งหัวปน ตองทําใหหัวปนมีความสมดุลกอนทําการปนเสมอเพื่อใหเครื่องทํางานอยางปกติและชวยยืด
อายุการใชงานของเครื่อง โดยทําการวางหลอดบรรจุเลือดลงไปใหเปนจํานวนเลขคู (2, 4 หรือ 6) โดยใหนํ้าหนัก
ของหลอดที่เทากันวางตรงขามกันจะทําใหเครื่องเกิดความสมดุล ถาหากจํานวนหลอดเปนเลขคี่ (1,3 หรือ 5)
ใหนําหลอดใสนํ้าเปลาที่มีนํ้าหนักเทาๆ กันวางลงไปแทนที่ตรงขามกัน

4.3 การปนเหวี่ยงหลอดบรรจุเลือด

เมื่อทําการวางหลอดบรรจุตัวอยางเลือดลงไปเรียบรอยแลวจากนั้นทําการปดฝาเครื่องแลวกดปุม START/STOP
เพื่อเริ่มการทํางาน ซึ่งเครื่องจะไมทํางานถาหากปดฝาเครื่องไมสนิทและยังไมไดลอคฝาเครื่อง ขณะเครื่องกําลัง
ทํางานหามทําการยันหรือเทาเครื่อง โดยเครื่องจะใชระยะเวลาไมกี่วินาทีในการเพิ่มความเร็วรอบใหถึงตามที่ตั้งคา
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ไวโดยความเร็วรอบในการปนนั้นจะแสดงขึ้นตลอดเวลาที่เครื่องทํางานและระยะเวลาการทํางานที่ตั้งไวจะลดลง
เมื่อทําการปนจนครบระยะเวลาที่ตั้งไวหรือทําการกดปุม START/STOP เครื่องจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติและ
ไฟสถานะจะอยูที่ตําแหนง Stop จากนั้นรอจนหัวปนหยุดนิ่งโดยสังเกตที่ชองดานบนของฝาเครื่อง แลวระบบลอค
ฝาเครื่องจะคลายออกจึงทําการเปดฝาเครื่องเพื่อนําหัวปนและหลอดบรรจุตัวอยางเลือดออกมา

สวนที่ 5

การดูแลบํารุงรักษาเครื่อง
5.1 การทําความสะอาด
ตองทําการดึงสายไฟเครื่องที่เสียบกับปลั๊กออกกอนที่จะมีการทําความสะอาด และควร
สวมชุดปองกันรางกายดวยเสมอ
หามทําการขัดหรือใชสารละลายที่มีฤทธิ์กัดกรอนในการทําความสะอาด ไมควรพนหรือ
ใชของเหลวในการทําความสะอาดภายในเครื่องเพราะจะทําใหเกิดความเสียหายตอ
อุปกรณอิเลคทรอนิคสภายในได
ใชผาชุบสารละลายฆาเชื้อที่ไมมีฤทธิ์กัดกรอน บีบใหแหงหมาดๆ เช็ดทําความสะอาด
ฝาเครื่อง และสวนตางๆ ของเครื่อง จากนั้นใชกระดาษหรือผาแหงเช็ดตัวเครื่องใหแหง
อีกที
ควรถอดหัวปนออกมาทําความสะอาดดวยอยางนอยเดือนละครั้งหรือทําตามระเบียบ
ขอปฏิบัติของทางหองปฏิบัติการ โดยทําการดึงปุมดานบนหัวปนขึ้นมาในแนวดิ่งเพื่อ
ถอดหัวปนออกมาจากมอเตอร หลังจากทําความสะอาดแลวตองตรวจดูใหแนใจวาหัว
ปนนั้นแหงสนิทกอนนําใสกลับเขาไปในเครื่อง เพราะนํ้าหรือของเหลวนั้นจะเขาไปทํา
ใหตัวเครื่องเสียหายได จากนั้นจึงทําการใสหัวปนกลับลงไปและกดใหแนนสนิท

5.2 การตรวจสอบ
หมั่นทําการตรวจเช็คดูสภาพฝาเครื่อง สวนประกอบตางๆ
และหัวปนใหอยูในสภาพสมบูรณอยูเสมอ

5.3 การขนสง
ในขณะที่ทําการเคลื่อนยายหรือขนสงเครื่องควรปองกันบรรจุภัณฑใหไมเอียงกระดก

หามทําตกกระแทกพื้นหรือทําใหเกิดการสั่นสะเทือน
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สวนที่ 6

การแกไขปญหาที่เกิดกับตัวเครื่อง
ปญหาที่เกิดขึ้น
กดเปดปุม ONแลวไฟ
ไมเขา
เครือ่ งมีการสัน่
หลอดที่ใชทดสอบ
ตัวอยางแตก
หัวปนไมหมุน

สาเหตุ

แนวทางแกไข
1. ติดตอผูแทนจําหนายเพื่อทําการ
1. ฟวสเสีย
เปลี่ยนฟวส (5A)
2. ไมไดตอสายไฟ
2. ทําการตอสายไฟ
นําออกมาทําใหนาํ้ หนักสมดุล
หัวปน นํา้ หนักไมสมดุล
แลวใสกลับเขาไปใหม
1. หลอดอยูในตําแหนงที่ไม
1. ทํานํ้าหนักใหสมดุล
เหมาะสม (นํ้าหนักไมสมดุลกัน) 2. วางหลอดใหสัมผัสกับยางรอง
2. วางหลอดไมถูกตําแหนง
บนหัวปน
ฝาปดไมสนิท

กดฝาลงไปใหปดแนน

สวนที่ 7

การรับประกัน

เครื่องปนทางธนาคารเลือด รุน CDSF12 นั้นไดรับการรับประกันความบกพรองจากการผลิตเปนเวลา 1 ป หลัง
จากวันที่ซื้อเครื่องภายใตการใชงานปกติ โดยการรับประกันนี้ไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการนําไปใชที่ไมถูก
วิธี, แรงดันไฟฟาที่ไมเหมาะสม, การตกกระแทก, ไฟไหม, นํ้าหรือความชื้น และการรับประกันนี้จะเปนโมฆะหาก
เครื่องไดรับการซอมหรือถอดอุปกรณจากตัวแทนที่ไมไดรับอนุญาต, การเปดฝาเครื่องในขณะที่หัวปนกําลังหมุนอยู
ถาหากสินคาอยูภายใตเงื่อนไขการรับประกันทางบริษัทจะทําการซอมแซม เปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณหรือสินคาที่
เสียหาย โดยไมคิดคาแรงในการเปลี่ยนชิ้นสวน การติดตั้ง หรือการขนสงสินคากลับมาที่บริษัท

สวนที่ 8

ขอมูลจําเพาะ
ระบบควบคุมการทํางาน
โปรแกรมการทํางาน
ความเร็วรอบในการปนสูงสุด
การตั้งเวลาในการทํางานของเครื่อง
หัวปน
มอเตอร
ระบบความปลอดภัย
กําลังไฟฟา
ขนาด (มม.)
นํ้าหนัก

ควบคุมการทํางานโดยระบบ Microprocessor
10 โปรแกรม (0-9), สามารถเลือกใชงานไดครั้งละ 1 โปรแกรม
4,000rpm(1,000-4,000rpm), สามารถปรับไดครั้งละ 100rpm
1-99 นาที, สามารถปรับไดครั้งละ 1 นาที หรือ 1-99 วินาที, สามารถ
ปรับไดครั้งละ 1 วินาที
สามารถวางหลอดใสเลือดขนาด 13x75 มิลลิเมตรได 12 หลอด
เปนชนิด Brushless DC motor
Cover interlocking, Safety Switch, Switch
220V, 50/60Hz
260 x 330 x 260
ประมาณ 9 กิโลกรัม
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ผูตรวจสอบ ผูตรวจสอบ
(ลูกคา 1) (ลูกคา 2)
( )
( )

Maintenance Check List
เตรียมการกอนซอม
1.

เจาหนาที่
บริษัท
( )

ไดทําความสะอาดตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในหมอปนเรียบรอย

หลังการซอมบํารุง
2.

ไดทําการ Validation ความเร็วรอบในการปนและการจับเวลาของ
เครื่องแลว

ตรวจทานกอนขนยาย
3.

กอนขนยายเครื่องกลับไดตรวจอุปกรณประกอบของเครื่องครบแลว

ทางบริษัทฯ รับประกันตัวสินคาในระยะเวลา 24 เดือน นับจากวัน ลงชื่อผูตรวจสอบ
ที่สง ขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอการใชงานที่ผิดวิธี
วันที่

บัตรรับประกันสินคา
(WARRANTY CARD)

ประเภทสินคา :___________________________________________________________________
รุน :_______________________________________หมายเลขเครื่อง :________________________
ผูซื้อ :______________________________________แผนก :_______________________________
ที่อยู :__________________________________________________________________________
โทรศัพท :_______________________________________________________________________
ตัวแทนจำหนาย :__________________________________________________________________
วันที่ซื้อ :______________________________________วันหมดอายุ :_________________________

เงื่อนไขการรับประกันและบริการ

1. ระยะเวลารับประกัน 2 ป เริ่มตนจากวันที่ติดตั้ง - สงมอบสินคา
2. ในกรณีการชํารุดเกิดจากความผิดพลาดทางดานมาตรฐานการลิตขอโรงงานหรือจากความ
บกพรองของชิ้นสวนยินดีเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา
3. บัตรรับประกันนี้ มิไดรับประกันถึงอุปกรณประกอบ เชน หัวปนและหลอดบรรจุเลือด เปนตน
4. ลูกคาจะตองจายเงินคาอะไหล เมื่อสินคาเกิดชํารุดเสียหาย ดังสาเหตุตอไปนี้
a. เสียเนื่องจากอุบัติภัยธรรมชาติ เชน ไฟไหม, นํ้าทวม
b. เสียเนื่องจากการใชงานในสภาพกระแสไฟฟาไมปกติ
c. เสียเนื่องจากการใชยางผิดวิธี ประมาทหรือเจตนาทําใหเสียหาย
d. เสียเนื่องจากถูกซอมโดยบุคคลที่ไมใชชางของบริษัท
e. เสียเนื่องจากมีสัตวเขาไปในเครื่องและทําลายอุปกรณจนชํารุด

ถาหมดระยะเวลารับประกัน สามารถติดตอขอใชบริการซอมจากบริษัทโดยตรง
ซึ่งบริษัทจะคิดคาบริการตรวจซอม และคาอะไหลของสินคาตามจริง

