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ส่วนที่ 1  

รายละเอยีดและวตัถุประสงค์การใช้งานเคร่ือง 

เคร่ืองป่ันตกตะกอนชนิดตั้งโตะ๊ ใชง้านในหอ้งปฏิบติัการ รุ่น CDCC06 และ CDCC12 มีหวัป่ันชนิด Fix angle

พร้อม Adapter (ปลอกรองท าจากโลหะ) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 18 mm ยาว 88 mm สามารถใส่หลอดตวัอยา่งขนาด 

13x75 mm, 13x100 mm, 16x100 mm และหลอด Centrifuge tube ขนาด 10 ml ไดสู้งสุด 6 หลอด (รุ่น CDCC06) และ 

12 หลอด (รุ่น CDCC12) หนา้จอของเคร่ืองเป็นตวัเลขไฟ LED แสดงโปรแกรมการท างาน, ระยะเวลา (นาทีหรือวนิาที) 

และความเร็วรอบ (รอบ/นาที) ในการป่ันเหวีย่ง  

 เคร่ืองป่ันตกตะกอนชนิดตั้งโตะ๊ ใชง้านในหอ้งปฏิบติัการ รุ่น CDCC06 และ CDCC12 มีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้

งานในหอ้งปฏิบติัการส าหรับป่ันส่ิงส่งตรวจจากผูป่้วย เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และสารละลายต่างๆ ใหต้กตะกอน 

เพื่อน าส่วนท่ีเป็นสารละลาย หรือส่วนท่ีเป็นตะกอนไปตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบติัการต่อไป 

 

ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ือง 

 

 

 

 

 

1. หนา้จอแสดงตวัเลขไฟ LED     8. ฝาเคร่ือง 

2. ปุ่มบนัทึกและเลือกโปรแกรมการท างาน   9. ปุ่มเปิดฝาเคร่ือง 

3. ปุ่มปรับตั้งค่าความเร็วรอบในการป่ัน    10. สวทิซ์นิรภยั 

4. ปุ่มปรับตั้งระยะเวลาในการป่ัน     11. สวทิซ์เปิดเคร่ือง 

5. ปุ่มปรับเลือกหน่วยของระยะเวลาในการป่ัน   12. ช่องเสียบสายไฟ 

6. ปุ่ม เร่ิม/หยดุ การท างาน     13. ฟิวส์ 

7. ช่องมองการหมุนของหวัป่ัน     

1 

2 3 4 5 

6 7 8 

9 

10 11 

12 13 
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ส่วนที่ 2   

การตดิตั้งเคร่ือง 

2.1 การน าเคร่ืองออกจากภาชนะบรรจุ 
เคร่ืองป่ันตกตะกอนชนิดตั้งโตะ๊ ใชง้านในหอ้งปฏิบติัการ รุ่น CDCC06 และ CDCC12 ประกอบไปดว้ย: 

- ตวัเคร่ืองป่ัน 

- หวัป่ันเป็นแบบ Fix Angle มีตวัเลขก ากบัในแต่ละช่อง ดา้นในหวัป่ันมี Adapter (ปลอกรองท าจากโลหะ) ขนาด

เส้นผา่นศูนยก์ลาง 18 mm ยาว 88 mm จ  านวน 6 อนั (รุ่น CDCC06 ) และ 12 อนั (รุ่น CDCC12 ) 

- สายไฟ 

- ฟิวส์ส ารอง 1 ชุด 

- คู่มือการใชง้าน (ภาษาองักฤษและภาษาไทย) 

โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดก่อนการใชง้าน โดยสถานท่ีติดตั้งนั้นตอ้งเหมาะสม ตอ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัเคร่ืองอ่ืนๆ  

2.2 แหล่งพลังงาน 
โปรดใชส้ายไฟท่ีใหม้าพร้อมกบัตวัเคร่ืองเท่านั้น ตรวจเช็คดูวา่สวทิซ์ ON/OFF ท่ีอยูด่า้นหลงัตวัเคร่ืองนั้นอยูใ่น

ต าแหน่งปิด ควรท าการเสียบสายไฟเขา้กบัดา้นหลงัตวัเคร่ืองก่อนแลว้จึงค่อยต่อเขา้กบัเตา้เสียบปลัก๊ไฟ 
 

ส่วนที่ 3 

วธีิการตั้งค่าการใช้งาน 

3.1 รายละเอยีดการตั้งค่าหน้าจอ 
 การตั้งค่าการใชง้านโปรแกรมล่าสุดนั้นจะถูกบนัทึกไวท่ี้หนา้จอจนกระทัง่มีการกดเลือกเปล่ียนโปรแกรมใหม่ 
โดยสามารถตั้งค่าต่างๆ ไดด้งัน้ี 

- โปรแกรมการท างาน สามารถตั้งบนัทึกค่าไดต้ั้งแต่ 0-9 โปรแกรม โดยท าการกดเลือกไดค้ร้ังละ 1 โปรแกรม 

- ระยะเวลาในการป่ัน สามารถตั้งค่าไดต้ั้งแต่ 1 – 99 นาที หรือ 1-99 วนิาที (สามารถเลือกหน่วยเวลาได)้ โดยท า

การเพิ่มหรือลดลงไดค้ร้ังละ 1 นาที หรือ 1 วนิาที 

- ความเร็วในการป่ัน สามารถตั้งค่าไดต้ั้งแต่ 1,000 – 4,000 รอบ/นาที โดยท าการเพิ่มหรือลดลงไดค้ร้ังละ 100 

รอบ/นาที 
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 3.2 การตั้งค่าการท างาน 

 A. ท าการกดและปล่อยปุ่ม “   ” ในส่วน PROG เพื่อเลือกโปรแกรมในการใชง้าน หากตอ้งการบนัทึกค่า

โปรแกรมใหม่ใหก้ดปุ่ม “   ” ในส่วน PROG คา้งไวจ้นข้ึนขอ้ความ “Succeed”  

B. ท าการกดและปล่อยปุ่ม “   ”, “    ” ในส่วน “SPEED r/min” เพื่อเลือกความเร็วในการป่ันเหวีย่ง โดยหาก

 กดคา้งไวจ้ะท าใหป้รับไดเ้ร็วข้ึน 

 C. ท าการกดและปล่อยปุ่ม “   ”, “    ” ในส่วน “Time/min” เพื่อท าการเลือกระยะเวลาในการป่ันเหวีย่ง โดยหาก

กดคา้งไวจ้ะท าใหป้รับไดเ้ร็วข้ึน 

D. ท าการกดและปล่อยปุ่ม “     SET TIME” เพื่อเลือกหน่วยเวลา (นาที หรือ วินาที) 

E. กดปุ่ม “START/STOP” เพื่อเร่ิมการท างาน ถา้หากท าการกดในขณะท่ีเคร่ืองก าลงัป่ันเหวีย่งอยูจ่ะเป็นการสั่ง

ใหเ้คร่ืองหยดุการท างาน 

 

ส่วนที่ 4  

การใช้งานเคร่ือง 

4.1 การเปิดสวทิซ์เคร่ือง 
 กดสวทิซ์ ON/OFF ใหอ้ยูใ่นต าแหน่ง ON ตวัเลขไฟ LED จะแสดงข้ึนท่ีหนา้จอ 
 
4.2 การวางหลอดบรรจุตัวอย่างและความสมดุล 
 หวัป่ันตอ้งมีความสมดุลก่อนท าการป่ันเสมอเพื่อให้เคร่ืองท างานอยา่งปกติและช่วยยดือายกุารใชง้านของเคร่ือง 

โดยท าการวางหลอดบรรจุตวัอยา่งลงไปใหเ้ป็นจ านวนเลขคู่ (2, 4 หรือ 6) โดยใหน้ ้าหนกัของหลอดท่ีเท่ากนัวางตรงขา้ม

กนัจะท าใหเ้คร่ืองเกิดความสมดุล ถา้หากจ านวนหลอดเป็นเลขค่ี (1,3 หรือ 5) ใหน้ าหลอดใส่น ้าเปล่าท่ีมีน ้าหนกัเท่าๆ 

กนัวางลงไปแทนท่ีตรงขา้มกนั  

4.3 การป่ันเหวีย่งหลอดบรรจุตัวอย่าง 
 เม่ือท าการวางหลอดบรรจุตวัอยา่งลงไปเรียบร้อยแลว้จากนั้นท าการปิดฝาเคร่ือง เลือกโปรแกรมตั้งค่าการ
ท างานต่างๆ แลว้กดปุ่ม START/STOP เพื่อเร่ิมการท างาน ซ่ึงเคร่ืองจะไม่ท างานถา้หากปิดฝาเคร่ืองไม่สนิทและยงัไม่ได้
ล๊อคฝาเคร่ือง ขณะเคร่ืองก าลงัท างานหา้มท าการยนัหรือเทา้เคร่ือง โดยเคร่ืองจะใชร้ะยะเวลาไม่ก่ีวนิาทีในการเพิม่
ความเร็วรอบใหถึ้งตามท่ีตั้งค่าไวโ้ดยความเร็วรอบในการป่ันนั้นจะแสดงข้ึนตลอดเวลาท่ีเคร่ืองท างานและระยะเวลาการ
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ท างานท่ีตั้งไวจ้ะลดลง เม่ือท าการป่ันจนครบระยะเวลาท่ีตั้งไวห้รือท าการกดปุ่ม START/STOP เคร่ืองจะหยดุการท างาน
โดยอตัโนมติัและไฟสถานะจะอยูท่ี่ต  าแหน่ง Stop จากนั้นรอจนหวัป่ันหยดุน่ิงโดยสังเกตท่ีช่องดา้นบนของฝาเคร่ือง 
แลว้ระบบล๊อคฝาเคร่ืองจะคลายออกจึงท าการเปิดฝาเคร่ืองเพื่อน าหลอดบรรจุตวัอยา่งออกมา  
 

ส่วนที่ 5  

การดูแลบ ารุงรักษาเคร่ือง 

5.1 การท าความสะอาด 

- ตอ้งท าการดึงสายไฟเคร่ืองท่ีเสียบกบัปลัก๊ออกก่อนท่ีจะมีการท าความสะอาด และควรสวมชุดป้องกนัร่างกาย

ดว้ยเสมอ  

- หา้มท าการขดัหรือใชส้ารละลายท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนในการท าความสะอาด ไม่ควรพน่หรือใชข้องเหลวในการท า

ความสะอาดภายในเคร่ืองเพราะจะท าใหเ้กิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ภายในได ้

- ใชผ้า้ชุบสารละลายฆ่าเช้ือท่ีไม่มีฤทธ์ิกดักร่อน บีบใหแ้หง้หมาดๆ เช็ดท าความสะอาดฝาเคร่ือง และส่วนต่างๆ 

ของเคร่ือง จากนั้นใชก้ระดาษหรือผา้แหง้เช็ดตวัเคร่ืองให้แหง้อีกที 

- ควรถอด Adapter (ปลอกรองท าจากโลหะ) ออกมาท าความสะอาดดว้ยอย่างน้อยเดือนละคร้ังหรือท าตาม
ระเบียบขอ้ปฏิบติัของทางห้องปฏิบติัการ โดยท าการจบัท่ีดา้นบนของ Adapter แลว้ดึงข้ึนมาตามความเอียงของมุมของ
หวัป่ัน หลงัจากท าความสะอาดแลว้ตอ้งตรวจดูให้แน่ใจวา่ Adapter นั้นแห้งสนิทก่อนน าใส่กลบัเขา้ไปในหวัป่ัน เพราะ
น ้าหรือของเหลวนั้นจะเขา้ไปท าใหต้วัเคร่ืองเสียหายได ้จากนั้นจึงท าการใส่กลบัลงไปและกดใหแ้น่นสนิทกบัหวัป่ัน 
 
5.2 การตรวจสอบ 
หมัน่ท าการตรวจเช็คดูสภาพฝาเคร่ือง ส่วนประกอบต่างๆ หวัป่ันและ Adapter ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์อยูเ่สมอ   
 

5.3 การขนส่ง 
ในขณะท่ีท าการเคล่ือนยา้ยหรือขนส่งเคร่ืองควรป้องกนับรรจุภณัฑใ์หไ้ม่เอียงกระดก หา้มท าตกกระแทกพื้นหรือท าให้

เกิดการสั่นสะเทือน 
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ส่วนที่ 6 

การแก้ไขปัญหาที่เกดิกบัตวัเคร่ือง  

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

กดเปิดปุ่ม ON แลว้ไฟไม่เขา้  
1. ฟิวส์เสีย 
2. ไม่ไดต้่อสายไฟ 

1. ติดต่อผูแ้ทนจ าหน่าย/ ช่างผูช้  านาญ
เพื่อท าการเปล่ียนฟิวส์ 
2. ท าการต่อสายไฟ 

เคร่ืองมีการสัน่ หวัป่ันน ้ าหนกัไม่สมดุล 
ท าใหน้ ้ าหนกัสมดุลแลว้กดเร่ิมท างาน
ใหม่ 

หลอดท่ีใชท้ดสอบตวัอยา่งแตก 

1. หลอดอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม
(น ้ าหนกัไม่สมดุลกนั) 
2. วางหลอดไม่ถูกต าแหน่ง 

1. ท าน ้ าหนกัใหส้มดุล  
 
2. วางหลอดใหต้รงต าแหน่งและอยู่
ภายในช่องของหวัป่ัน   

หวัป่ันไม่หมุน ฝาปิดไม่ไดล้อ๊ค กดฝาลงไปใหปิ้ดแน่นสนิท 

 

ส่วนที่ 7  

การรับประกนั 

เคร่ืองป่ันตกตะกอนชนิดตั้งโตะ๊ ใชง้านในหอ้งปฏิบติัการ รุ่น CDCC06 และ CDCC12 นั้นไดรั้บการรับประกนั

ความบกพร่องจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปี หลงัจากวนัท่ีซ้ือเคร่ืองภายใตก้ารใชง้านปกติ โดยการรับประกนัน้ีไม่รวมถึง

ความเสียหายท่ีเกิดจากการน าไปใชท่ี้ไม่ถูกวธีิ, แรงดนัไฟฟ้าท่ีไม่เหมาะสม, การตกกระแทก, ไฟไหม,้ น ้าหรือความช้ืน 

และการรับประกนัน้ีจะเป็นโมฆะหากเคร่ืองไดรั้บการซ่อมหรือถอดอุปกรณ์จากตวัแทนท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต, การเปิดฝา

เคร่ืองในขณะท่ีหวัป่ันก าลงัหมุนอยู ่ 

  ถา้หากสินคา้อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการรับประกนัทางบริษทัจะท าการซ่อมแซม เปล่ียนช้ินส่วนอุปกรณ์หรือสินคา้ท่ี

เสียหาย โดยไม่คิดค่าแรงในการเปล่ียนช้ินส่วน การติดตั้ง หรือการขนส่งสินคา้กลบัมาท่ีบริษทั 

 

 

 

 



8 
 

 

ส่วนที่ 8 

ข้อมูลจ าเพาะ 

ระบบควบคุมการท างาน ควบคุมการท างานโดยระบบ Microprocessor 
โปรแกรมการท างาน 10 โปรแกรม (0-9), สามารถเลือกใชง้านไดค้ร้ังละ 1 โปรแกรม 
ความเร็วรอบในการป่ัน
สูงสุด 

4,000 rpm (1,000-4,000 rpm), สามารถปรับไดค้ร้ังละ 100 rpm 

การตั้งเวลาในการท างานของ
เคร่ือง 

1-99 นาที, สามารถปรับไดค้ร้ังละ 1 นาที หรือ 1-99 วนิาที, สามารถปรับไดค้ร้ังละ 1 วนิาที   

หวัป่ัน สามารถวางหลอดใส่ตวัอยา่งได ้6 หลอด (รุ่น CDCC06) และ 12 หลอด (รุ่น CDCC12)   
มอเตอร์ เป็นชนิด Brushless DC motor 
ระบบความปลอดภยั Cover interlocking, Safety Switch, Switch 
ไฟฟ้าท่ีใช ้ 220V, 50/60Hz 
ขนาด (มม.) 300 x 390 x 245 
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Maintenance Check List 

ผูต้รวจสอบ 

(ลูกคา้ 1) 

( / ) 

ผูต้รวจสอบ 

(ลูกคา้ 2) 

( / ) 

เจา้หนา้ท่ี
บริษทั 

( / ) 
เตรียมการก่อนซ่อม 

1.       ไดท้ าความสะอาดตวัเคร่ืองทั้งภายนอกและภายในหมอ้ป่ันเรียบร้อย 
   

หลงัการซ่อมบ ารุง 
2.      ไดท้ าการ Validation ความเร็วรอบในการป่ันและการจบัเวลาของ
เคร่ืองแลว้ 

   

ตรวจทานก่อนขนยา้ย 
3.      ก่อนขนยา้ยเคร่ืองกลบัไดต้รวจอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองครบแลว้ 

   

ทางบริษทัฯ รับประกนัตวัสินคา้ในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ีส่ง 
ขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อการใชง้านท่ีผิดวธีิ 

ลงช่ือผูต้รวจสอบ________________ 

                     วนัท่ี________________ 
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Service Request Policy 

เงื่อนไขการรับประกนัสินค้าและบริการ 

1. ระยะเวลารับประกนัสินคา้ 24 เดือน เฉพาะตวัเคร่ือง เร่ิมตน้จากวนัท่ีส่งมอบสินคา้ถึงท่าน 
2. สินคา้ท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการรับประกนั ทางบริษทัยนิดีจะท าการซ่อมแซมหรือ เปล่ียนอะไหล่สินคา้ใหโ้ดยไม่คิด
 ค่าใชจ่้ายทั้งน้ีบริษทัมีดุลยพินิจโดยเด็ดขาด ในการพิจารณาซ่อมแซม หรือเปล่ียนอะไหล่สินคา้ท่ีเกิดความช ารุดหรือ
 บกพร่องโดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
3. การรับประกนัสินคา้จะไม่ครอบคลุมในกรณีดงัต่อไปน้ี ถึงแมจ้ะยงัอยูภ่ายในระยะเวลาการรับประกนั 
 3.1. การช ารุดหรือเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านไม่ถูกวธีิ การดูแลรักษาท่ีไม่เหมาะสม การติดตั้งระบบ หรือใชต่้อกบั 
 อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือการใชง้าน และไม่ผา่นการรับรองจากบริษทั 
 3.2. การแกไ้ขหรือซ่อมแซม โดยบุคคล หรือหน่วยงานท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 
 3.3. ความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภยั ภยัธรรมชาติ กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง การสึกหรอโดยทัว่ไปตามอายกุารใชง้าน 
 อุบติัเหตุ เช่น น ้าเขา้สินคา้ ตกกระแทก รอยถลอก รอยขีดข่วน การสูญหายของสินคา้ หรือช้ินส่วน เป็นตน้ 
 3.4. หมายเลขประจ าเคร่ืองถูกแกไ้ข ลบ ขีดฆ่า หรือท าลาย 
 3.5. ไม่มีบตัรรับประกนัสินคา้ท่ีสมบูรณ์มาแสดง 

ถ้าหมดระยะเวลารับประกนั สามารถติดต่อขอใช้บริการซ่อมจากบริษทัโดยตรง 
ซ่ึงบริษทัจะคดิค่าบริการตรวจซ่อม และค่าอะไหล่ของสินค้าตามจริง 

Tel : 0-2682-9151-4 ต่อ 100-101, 081-3759650, 081-3759848 

Email : service@zest-med.com, crm@zest-med.com 


