DIGITAL ADJUSTABLE

SLIDE WARMER
&
DRYER
WITH SAFE GUARD COVER
คูมือการใชงาน

(User's Manual)

เครื่องอุนสไลดชนิดดิจิตอลควบคุมอุณหภูมิ
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สวนประกอบของเครื่อง
1. Safe guard cover ปองกันการฟุงกระจาย ของเชื้อ
2. แผนใหความรอน (Aluminum plate)
3. หนาจอแสดงอุณหภูมิ (Display)
4. ปุมปรับตั้งคาอุณหภูมิ
(Temperature set buttons)

5. สวิทซปด – เปดเครื่อง (Main switch)
6. ปุมควบคุมสวนใหความรอน
(Heater control knob)
7. ฟวส (Fuse)
8. ชองตอสายไฟ (Power connector)

ขนาด (Dimension)
- แผนใหความรอน (Aluminum plate) : (กวาง x ยาว) 18 x 26 เซนติเมตร
- ตัวเครือ่ ง (Device) รวมฝาครอบกันลม (Cover) : (กวาง x ยาว x สูง) 20 x 27 x 13.6 เซนติเมตร
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ฟงกชั่นของปุมกดและเมนู
2.1. ฟงกชั่นของปุมกด
2.1.1. ปุม SET (Setup) ใชสําหรับกดเปลี่ยนหนาจอแสดงอุณหภูมิไปเปน Setup menu
เพื่อตั้งคาตางๆ ดังนี้
POWER
NO/OFF

HEATER

OFF

เปดเครื่อง
ON/OFF

กดปุม

แสดงอุณหภูมิ

SET (Setup)

1

แสดงอุณหภูมิ

2

3

High_C

4

Low_C

5

High_A

6

Low_A

7

Sensor Offset
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Module ID

Mode-Cool/Heat

2.1.2. ปุม P-V (Peak-Valley) ใชสําหรับเลือกดูคา P-V หรืออุณหภูมิปจจุบัน
และใชเปนปุมในการเพิ่มคาใน Setup menu
2.1.3. ปุม C (Clear) ใชสําหรับ Reset คาสูงสุดและคาตํ่าสุด (P-V) โดย
กดปุม C และ P-V พรอมกัน หากไมอยูในโหมดการแสดงผล จะใชเปนปุม
ในการลดคาใน Setup menu
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ฟงกชั่นของเมนู
2.2.1 เมนูแสดงผล จะมีอยู 2 โหมด ดังนี้
1

2

1. โหมดแสดงคาของอุณหภูมิ
จะแสดงอุณหภูมิที่วัดได

2. โหมดแสดงคาของอุณหภูมิ
สูงสุดและตํ่าสุด(P-V)

2.2.2 เมนู Mode – Cool / Heat เปนเมนูที่ใชในการเลือกควบคุมอุณหภูมิ
1

2

ควบคุมอุณหภูมิ
ในระบบเย็น (Cool)

ควบคุมอุณหภูมิในระบบ
รอน (Heat) ซึ่งในรุนนี้
ใหเลือก Heat เทานั้น

2.2.3 เมนู High เปนเมนูที่ใชในการปรับแตงคาการตัดของกระแสไฟฟาเมื่อ
อุณหภูมิสูงกวาคาที่กําหนด ยานที่สามารถปรับไดสูงสุดไมเกิน 125 ํC และ
ตํ่าสุดไมเกิน –55 ํC การปรับคาสามารถปรับไดจาก คีย P-V และ คีย C
2.2.4. เมนู Low เปนเมนูที่ใชในการปรับแตงคาการตอของกระแสไฟฟาเมื่อ
อุณหภูมิตํ่ากวาคาที่กําหนด ยานที่สามารถปรับไดสูงสุดไมเกิน 125 ํC และ
ตํ่าสุดไมเกิน –55 ํC การปรับคาสามารถปรับไดจากคีย P-V และ คีย C

2.2.5. เมนู Sensor Offset เปนการปรับแตงคาของ Sensor ใหทําการวัดได
เที่ยงตรงโดยการปรับคาจะเปนการบวก หรือ ลบ คาจากอุณหภูมิที่วัดได การ
ปรับคาสามารถปรับไดจากปุม P-V และปุม C

2.2.6. เมนู Module ID เปนการกําหนดหมายเลขประจําเครื่องใชสําหรับการ
เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร การปรับคาสามารถปรับไดจากปุม P-V
และปุม C
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การติดตั้งและวิธีการใชงาน
1

2

วางเครื่องลงบนพื้นที่ที่ตองการ โดยพื้นตองเรียบ
สะอาด ทนตอความรอนควรใหมีระยะหางจาก
อุปกรณอื่นๆ พอสมควรและไมควรอยูใกลกับ
วัตถุที่ไมทนตอความรอนหรือติดไฟงาย

ทําความสะอาดพื้นแผนใหความรอน
(Aluminum plate)

3

4
POWER
NO/OFF

HEATER

OFF

ปรับปุมควบคุมสวนใหความรอน
(Heater control knob) โดยหมุนปุมตาม
เข็มนาฬกามาที่ตํ่าแหนงสูงสุดหรือตําแหนง
ที่เหมาะสม

ตอสายไฟเขากับชองตอสายไฟดานหลังเครื่อง
เสียบปลั๊ก แลวเปดสวิทซ (Main switch)
ดานหลังเครื่อง

5
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รอจนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงชวงอุณหภูมิที่ตั้งไว
โดยสังเกตจากคาอุณหภูมทิ หี่ นาจอแสดงอุณหภูมิ
แลวจึงเปดฝาครอบกันลม วางแผน Slide ลง
บนแผนใหความรอนแลวปดฝาครอบกันลม

ปรับตั้งชวงอุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุดตามตองการ
โดยกดปุม SET (ใชสาํ หรับเลือกเปลีย่ นเมนู) จน
หนาจอแสดงขอความ High C (คาอุณหภูมสิ งู สุด)
และ Low C (คาอุณหภูมิตํ่าสุด) จากนั้นปรับคา
ดวยปุม P-V (เพื่อปรับคาใหสูงขึ้น) และปุม C
(เพื่อปรับคาใหลดลง) เมื่อไดคาที่ตองการแลว
จึงทําการกดปุม SET ตอไปจนกลับไปที่หนาจอ
แสดงคาอุณหภูมิ
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ขอควรระวัง
1

กอนทําการเคลื่อนยายหรือทําความสะอาด
ตองถอดปลั๊กกอนเสมอ และตองรอใหแผน
ใหความรอนเย็นลงกอน

2

ระวังไมใหนํ้าหกลงบนแผนใหความรอน เพราะ
อาจจะไหลลงไปโดนแผงวงจรภายในเครื่องได

การดูแลบํารุงรักษาเครื่อง
1

2

หมั่นตรวจสอบสวนตางๆ ของเครื่องไดแก
สายไฟ, สวิทซปด – เปดเครื่อง ปุมควบคุม
สวนใหความรอน ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอม
ใชงานอยูเสมอ หากพบการชํารุดใหงดใชงาน
และแจงซอมทันที

ใชผาหรือฟองนํ้าชุบนํ้าหรือแอลกอฮอล
หมาดๆ เช็ดทําความสะอาดแผนให
ความรอน

3

POWER
NO/OFF

4
HEATER

OFF

หากไมใชงานเปนเวลานานควรปดสวิทซ
กอน เพื่อชวยยืดอายุการทํางานของ
เครื่อง

ควรเก็บเครื่องไวในที่แหงและสะอาด
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บัตรรับประกันสินคา
(WARRANTY CARD)

ประเภทสินคา (Product): ............................................ ใบกำกับภาษีเลขที่ (Inv.NO): ......................................
รุน (Model): ................................................ หมายเลขเครื่อง (Serial No.): .....................................................
นามผูซื้อ (Customer): .......................................................................................................................................
ที่อยู (Address): .................................................................................................................................................
โทรศัพท (Telephone): .......................................................................................................................................
ตัวแทนจำหนาย (Dealer): ..................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปที่ซื้อ (Purchased Date): ...............................................................................................................

Service Request Policy

เงื่อนไขการรับประกันสินคา อะไหลและบริการภายหลังการซอมสินคา
1. ระยะเวลารับประกันสินคาและอะไหลที่ซอมหรือทำการเปลี่ยน 12 เดือน เริ่มตนจากวันที่สงมอบสินคาถึงทาน
2. สินคาที่อยูภายใตเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทยินดีจะทำการซอมหรือ เปลี่ยนอะไหลสินคาใหโดยไมคิดคาใชจาย ทั้งนี้บริษัท
มีดุลยพินิจโดยเด็ดขาด ในการพิจารณาซอมแซม หรือเปลี่ยนอะไหลสินคาที่เกิดความชำรุดหรือบกพรองโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสม
3. การรับประกันสินคาจะไมครอบคลุมในกรณีดังตอไปนี้ ถึงแมจะยังอยูภายในระยะเวลาการรับประกัน
3.1. การชำรุดหรือเสียหายที่เกิดจากการใชงานไมถูกวิธี การดูแลรักษาที่ไมเหมาะสม การติดตั้งระบบ หรือใช
กับอุปกรณอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติไมตรงตามที่ระบุไวในคูมือการใชงาน และไมผานการรับรองจากบริษัท
3.2. การแกไขหรือซอมแซม โดยบุคคล หรือหนวยงานที่ไมไดรับอนุญาตจากบริษัท
3.3. ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ กระแสไฟฟาจัดของ การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการ
ใชงาน อุบัติเหตุ เชน น้ำเขาสินคา ตกกระแทก รอยถลอก รอยขีดขวน การสูญเสียของสินคา หรือชิ้นสวน เปนตน
3.4. หมายเลขประจำเครื่องถูกแกไข ลบ ขีดขวน หรือทำลาย
3.5. ไมมีบัตรรับประกันสินคาที่สมบูรณมาแสดง

ถาหมดระยะเวลารับประกัน สามารถติดตอขอใชบริการซอมจากบริษัทโดยตรง
ซึ่งบริษัทจะคิดคาบริการตรวจซอม และคาอะไหลของสินคาตามจริง
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม / มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Tel : 0 2682 9151-4 ตอ 100-101, 081 3759650, 081 3759848
Email : service@zest-med.com, crm@zest-med.com

