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Trang 1

Yêu cầu: Đeo găng tay để thao tác. Trước khi bật
máy, kiểm tra dây nguồn (Hình 1) và cụm dây thải
(Hình 2) đã được cắm chắc chắn.

Hình 1

Hình 2

Bước 1: Bật công tắc (Hình 3) ở phía đằng sau máy, bên phải, phía dưới. Máy sẽ khởi động trong vòng
2 phút. Màn hình sẽ hiển thị các thông báo như sau. Ch ti ng bơm d t >>> máy s n sàng

Máy sẵn sàng

Hình 3

Bước 2: Mở cửa máy. Dùng tay gạt nhẹ cửa máy từ trái qua phải (Hình 4)
Bước 3: Đặt lọ đựng mẫu vào máy (Hình 5)
Bước 4: Gắn phễu lọc vào nắp rồi đưa vào máy. Khi gắn vừa
đẩy vừa xoay phễu lọc theo chiều kim đồng hồ, lưu ý không
chạm tay vào màng lọc. L c ph i đư c l p khít v i n p,
không có khe h (Hình 6)

Hình 4

Hình 5

Hình 6
Trang 2

Bước 5: Gắn lam kính lên giá (Hình 7), lưu ý gắn đúng chiều lam kính (nhãn Thinprep trên lam kính
phải nằm bên phải, nằm úp xuống)

Hình 7
Bước 6: Đưa lọ dung dịch cố định vào máy. Lư ng c n ph i n m gi a 2 v ch đ Min, Max (Hình 8)

Hình 8
Bước 7: Đóng cửa máy: gạt nhẹ cửa từ phải qua trái. (Hình 9)
Bước 8:

n s 4 (ch y m u GYN) trên bảng điều khiển cho máy hoạt động.

Bước 9: Khi máy xử lý xong, màn hình hiển thị “Process complete”
thì mở cửa máy và lấy ra lần lượt : Lọ dung dịch cố định, giá gắn
phễu lọc và lọ đựng mẫu.
Lưu ý chung:
Không mở cửa khi máy đang hoạt động
Lam kính phải được ngâm trong dung dịch cố định trong vòng 15 phút
Dung dịch cố định phải được thay hàng ngày

Hình 9

Trang 3

Đ

BÌNH TH I

Ki m tra bình th i hàng ngày và đ trư c khi m c ch t th i ch m v ch MAX trên bình
1. T t h th ng th i —
• T MÀN HÌNH CHÍNH, nh n phím MŨI TÊN xu ng đ hi n th màn hình dư i
• Nh n ch n 7, Maintenance.
• Nh n ch n 2, Waste System.
• G h t lam kính, màng l c,.. trong máy ra TRƯ C KHI nh n ENTER.
• Ch cho đ n khi máy x h t khí trong bình và màn hình hi n th “ENTER when finished.”
2. Tháo n p bình — M n p bình b ng cách xoáy n p trong khi gi ch t ph n thân bình.
Xem hình 7-1.
KHÔNG ĐƯ C G

DÂY TH I TRÊN N P BÌNH.
Hình 7-1 Đóng/m bình th i
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Thân bình

M

ĐÓNG

