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การใชงานเครื่อง ThermoBlock
สวนประกอบภายนอกของเครื่อง
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รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบดานหนาเครื่อง ThermoBlock
1. หนาปทมแสดงอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส
2. ปุมคียบอรด ไดแก ปุม “Up” (Δ) , ปุม “Down”(∇) ,ปุม “SET”
3.
4.
5.
6.

ปุม “START/STOP”
ตัวถังเครื่อง
ชองวางบลอกอลูมิเนียม
บลอกอลูมิเนียมสําหรับเสียบหลอดทดลอง
ชองสําหรับเสียบเทอรโมมิเตอรแบบปรอท
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รูปที่ 2 แสดงสวนประกอบดานหลังเครื่อง ThermoBlock
1. ที่เสียบปลั๊กไฟ 220 VAC / 50 Hz เปนแบบมาตรฐานพรอมสายดิน
2. สวิตซปด-เปดเครื่อง ( | = เปด , O = ปด)
3. กระบอกฟวสสําหรับใสฟวสขนาด 2A 250V (ตองถอดปลั๊คกอนเปลี่ยน)
4. ชองระบายความรอนจากแผงวงจร
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การใชงานทั่วไป
1. นําบลอกอลูมิเนียมประกอบวางลงในชองโดยใหใสทั้ง 2 บลอกและวางใหแนบ
2.
3.
4.

5.

สนิทกับฐานอลูมิเนียมดานลางเพื่อใหความรอนถายเทไดดีที่สุด
เสียบปลั๊กของเครื่องเขากับไฟฟา 220 V 50 Hz
เป ด สวิ ต ซ เ ครื่ อ งที่ ด า นหลั ง เครื่ อ งจะเริ่ ม ทํ า งานโดยส ง เสี ย งป บ และแสดงผล
อุณหภูมิที่หนาปทม
ในชวง 10 นาทีแรกที่เครื่องกําลังปรับอุณหภูมิใหไดตามที่ผูใชตั้งไว ตัวเลขที่
แสดงผลอุณหภูมิจะกระพริบเพื่อใหสังเกตไดงาย (หากตองการใหตัวเลขหยุด
กระพริบใหกดปุม Δ และ ∇ พรอมกันเมื่ออุณหภูมิถึงคาที่ตั้งไวแลว)
เมื่อตัวเลขหยุดกรพริบหรือไดคาอุณหภูมิที่คงที่ตามคาที่ตั้งไวแลวจึงเริ่มใชงานโดย
นําหลอดทดลองมาเสียบในชองบลอกอลูมิเนียมตอไป

การตั้งคาอุณหภูมิใชงานและนาฬิกาจับเวลา
หลังจากเปดสวิตซเครื่อง ที่หนาจอจะปรากฏตัวเลขอุณหภูมิปจจุบันกระพริบ
และเครื่องจะควบคุมอุณหภูมิใหไดเทากับอุณหภูมิใชงานที่ถูกตั้งไวลาสุด โดยจะยังไม
มีการจับเวลา
หากผูใชตองการตั้งอุณหภูมิใชงานและเวลาใหมใหปฏิบัติดังนี้
1. กดปุม “SET” จะมีเสียงบี๊บและที่หนาจอจะปรากฏตัวเลขอุณหภูมิใชงานคาเดิม

ที่ถูกตั้งไวกระพริบ เปนตัวเลขและ ทศนิยม 1 ตําแหนง “XXX.X”
2. หากตองการเปลี่ยนแปลงคาอุณหภูมิใชงานใหม ใหกดปุมลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อ
แกไขคาใหมตามตองการ แตคาตองสูงกวาอุณหภูมิหอง อยางนอย 5°C
3. เมื่อแกไขคาเสร็จแลวใหกดปุม “SET” 1 ครั้ง
4. หลังจากนั้นตัวเลขจะปรากฏตัวเลขของเวลากระพริบ “XX:XX” (HH:MM)
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5. ตัวเลขที่กระพริบตัวแรกหนาจุดทศนิยมจะเปนตัวเลขของชั่วโมง หากตองการ

แกไขคาใหกดปุมลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อแกไขคาแลวกดปุม “SET” 1 ครั้ง
6. หลังจากนั้นตัวเลขตัวเลขในหลักนาทีจะกระพริบ ใหแกไขคาแลวกดปุม “SET”
1 ครั้ง แลวเครื่องจะกลับสูหนาจอปกติ

หมายเหตุ
♦ หากอุณหภูมิ ที่ตั้งใหมมีคาต่ํากวาอุณหภูมิปจ จุบันผูใชจะตอ งรอจนกว า
อุณหภูมิจะลดลงมาเทากับอุณหภูมิที่ตั้งใหม
♦ เครื่องจะจําอุณหภูมิที่ตั้งไวลาสุด โดยถาปดเครื่องแลวเปดใชงานใหม
เครื่องจะใชอุณหภูมิที่เคยตั้งไวครั้งลาสุด
♦ เครื่องจะสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ไดในชวง ±0.2 °C(ที่ 37°C)
♦ หามวางเครื่องใชงานในบริเวณที่มีลมเปาสูบล็อกโดยตรง เนื่องจากจะทํา
ใหบลอกสูญเสียความรอนอยางรวดเร็วและยากตอการควบคุมอุณหภูมิ

ขอแนะนํา
1. ผูใชควรเปดเครื่องไวกอนใชงานประมาณ 15 นาทีเพื่อใหเครื่องปรับอุณหภูมิให
คงที่ดีกอนที่จะเริ่มใชงาน
2. เนื่องจากในหลุมเสียบหลอดทดลองเปนแบบแหง ผูใชจึงควรใชหลอดทดลองที่มี
ขนาดพอดีกับขนาดของหลุมเพื่อใหการถายเทความรอนดีที่สุด
3. หากตองการดูอุณหภูมิเปรียบเทียบใหใชเทอรโมมิเตอรแบบปรอทเสียบลงในชอง
เล็กที่บลอกอลูมิเนียมเพื่อตรวจสอบการทํางานของเครื่อง

-4-

การใชงานนาฬิกาจับเวลา (Timer)
เครื่องไดถูกออกแบบมาใหมีนาฬิกาจับเวลาในตัวเครื่องดวยโดยเครื่องสามารถจับเวลา
ได 2 แบบคือ
1. นาฬิกาจับเวลาแบบนับถอยหลัง (Count down timer)
2. นาฬิกาจับเวลาแบบนับเดินหนา (Count up timer)
โดยหากผูใชตั้งคา HH:MM เปน 00:00 เครื่องจะทํางานในโหมดนาฬิกาแบบ
Count up timer โดยจะนับไดสูงสุด 99 ชั่วโมง 59 นาที แตหากผูใชตั้งคา
HH:MM เปนคาอื่นเครื่องก็จะทํางานในโหมด Count down timer
หากตองการใหนาฬิกาจับเวลาเริ่มทํางานใหผูใชกดปุม “START/STOP” หนึ่ง
ครั้ง จะไดยินเสียง 2 บี๊บ นาฬิกาจะเริ่มทํางานในโหมดที่ตั้งคาไว และจะแสดง
ตัวเลขนับเวลาสลับกับอุณหภูมิทุกๆ 10 วินาที
เมื่อครบเวลาที่ตั้งไวจะมีเสียงสัญญาณเตือนยาว ใหกดปุม “START/STOP” หนึ่ง
ครั้ง เพื่อหยุดเสียงเตือน ในระหวางสัญญาณเตือนเครื่องจะยังควบคุมอุณหภูมิตอไป
หากผูใชตองการยกเลิกการทํางานของนาฬิกาสามารถทําไดโดยกดปุม
“START/STOP” หนึ่งครั้งในระหวางที่นาฬิกากําลังทํางาน จะไดยินเสียงบี๊บ 3
ครั้ง นาฬิกาจะถูกยกเลิกการทํางาน และกลับสูโหมดปกติ

-5-

การบํารุงรักษาและแกไขปญหาเบื้องตน
ปญหา
1. เมื่อเปดสวิตซเครื่องแลวเครื่องไม
ทํางาน

1.
2.
3.

2. เมื่อเปดสวิตซแลวมีเสียงปบแตไม

1.

แสดงผลตัวเลขอุณหภูมิ
3. ไมสามารถตั้งคาอุณหภูมิได

1.

4. เปดเครื่องแลวไมมีความรอน

1.

5. อุณหภูมิไมคงที่

1.

6. หนาปทมขึ้น “Err” พรอมเสียงปบ

1.
2.
3.
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ขอควรปฏิบัติ
ตรวจดู ป ลั๊ ก ไฟว า เสี ย บไว แ ละแน น
หรือไม
ตรวจดู ฟ ว ส ด า นหลั ง เครื่ อ งว า ขาด
หรือไม หากขาดใหเปลี่ยนใหม
ลองเปดสวิตซเครื่องอีกครั้ง หากยัง
มีอาการเดิมใหปรึกษาชางบริษัทฯ
ปดแลวเปดสวิตซเครื่องอีกครั้ง หาก
ยังมีอาการเดิมใหปรึกษาชางบริษัทฯ
ปดแลวเปดสวิตซเครื่องอีกครั้ง หาก
ยังมีอาการเดิมใหปรึกษาชางบริษัทฯ
ปรึกษาชางบริษัทฯ
เช็คอุณหภูมิเทียบกับเทอรโมมิเตอร
แบบปรอท หากพบวาไมถูกตองให
ปรึกษาชางบริษัทฯ
แสดงวาเกิดการ Over heat หรือ
อุณหภูมิสูงกวาคาที่ตั้งไวมาก
ใหรีบนําหลอดทดลองออก
ปดเครื่อง และปรึกษาชางบริษัทฯ

ขอควรระวัง
1. ถาตั้งอุณหภูมิใชงานไวสูง

ผูใชตองระวังและเตือนผูอื่นไมใหสัมผัสกับบลอก
อลูมิเนียมโดยตรง ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายได
2. เพื่อความปลอดภัยควรใชปลั๊กเสียบที่มีสายดิน (Ground) ดวยเสมอ และควรให
ชางไฟฟาตรวจเช็คความถูกตองของขั้วไฟฟา (L–N–GND) ใหไดตามมาตรฐาน
3. ไมควรตั้งเครื่อง ThermoBlock
ไวใชงานใกลเครื่องที่มีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
รบกวน เชน เครื่องปนเหวี่ยง เปนตน

www.mitthai.com
ศูนยบริการ เมดิคอลอินสทรูเมนทเทคโนโลยี
5/249 หมู 3 ซ.รามอินทรา 14 ถ.รามอินทรา แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ
10230
e-mail : service@mitthai.com
Tel : 0-2943-8480 Fax : 0-2943-8440

-7-

Rev 1.1.0

