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Nguyên lý hoạt động 

Trên máy, 2 ống dây nhựa được đặt song song sau đó được cắt bởi 1 chiếc wafer nóng ở 

nhiệt độ 300 oC. Ngay sau khi cắt, 1 ống dây sẽ được chuyển động tới vị trí trùng với trùng 

khớp với trục của ống dây còn lại. Wafer sẽ trở về vị trí cũ và khi không còn wafer nằm 

giữa 2 ống dây cần hàn, 2 kẹp ống dây sẽ chuyển động để ép 2 ống dây tiến lại nhau và 

được hàn nối lại với nhau 

 

 
 

Mô tả bên ngoài: 

Mặt trước 

 

 
 

 

 

Cover: nắp trên 

Display: Màn hình hiển thị 

Clamps: Bộ phận kẹp 

Disposal box: Hộp rác wafer 

 



Bộ phận kẹp ống dây nhựa 

 

 
 

Clamp covers: Nắp kẹp 

Slots: Các khe đặt ống dây  

 

Mặt sau 

 

 

 
 

 

 

 

Power switch: Công tắc nguồn 

AC inlet: Ổ cắm điện lưới 220 V 

Fuse holders: Hộp cầu chì 

RS-232C/RS-485 connectors: Ổ cắm giắc kết nối máy tính 

Handle: Tay nắm để vận chuyển máy. 



Bảng điều khiển: 

 

 

 
 

 

 

 

Alarm indicator lamp: Đèn báo động 

LCD display: Màn hình hiển thị 

Phím EJECT: Ấn phím này để lấy wafer ra khỏi hộp chứa. 

Wafer cassette compartment: Hộp chứa wafer 

CLAMPS: Bộ phận kẹp 

Phím RESET: Ấn phím này để sắp xếp lại các kẹp ống sau khi hàn và tự động thay 1 wafer. 

Phím START: Ấn phím này để hàn sau khi ống dây đã bị khóa trong bộ phận kẹp 

 

 

 

Phụ kiện kèm theo: 

1. Dây nguồn. 

2. Túi (2 chiếc). 

3. Cầu chì 4A (2 chiếc). 

4. TSCD wafer (1 cassette). 

5. Lọc khí (1 chiếc). 

6. Hướng dẫn hoạt động. 



Hướng dẫn sử dụng: 

 

1. Bảng hướng dẫn 
 

1. Bật máy TSCD-II 

 

2. Ấn phím RESET để xếp lại các Kẹp dây 

 

3. Lắp 2 ống dây cần hàn 

 

4. Đóng nắp của bộ phận kẹp ống dây 

 

5. Ấn phím START để bắt đầu nối 

 

6. Đọc Barcode (Lựa chọn thêm - Option) 

 

7. Hoàn thành nối dây 

 

8. Kiểm tra chất lượng mối nối 

                                                                                Mối nối tiếp theo 

 

2. Chuẩn bị máy 

- Lắp khay đặt túi máu vào máy. 

- Kết nối máy với nguồn điện xoay chiều 220v. 

- Mở nắp máy 

- Bật công tắc nguồn sang vị trí ON. 

 

 
 

* Sau khi bật nguồn, máy sẽ tự động kiểm tra (selftest).  

* Nếu nghe có 3 tiếng Bíp chứng tỏ máy đã sẵn sàng 

hoạt động. 

* Quạt trong máy quay. Giá đỡ wafer sẽ được hâm  

nóng tới nhiệt độ 70 oC để giảm thời gian hàn nối. 

- Trong thời gian hâm nóng giá đỡ wafer, một  

số thông tin sẽ được lần lượt xuất hiện trên màn hình. 

- Sau đó màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ của giá 

đỡ wafer. Khi nhiệt độ của giá đỡ wafer đạt tới 70 oC, 

sẽ có tiếng Bip để báo hiệu máy đã sẵn sàng hoạt động. 

 
 

 

 



 
 

 

- Lắp hộp wafer vào máy. 

- Mở nắp của bộ phận kẹp ống dây. 

 

 

* Nếu trong thời gian tự kiểm tra, đèn cảnh báo sáng  

và có âm thanh cảnh báo kêu liên tục, tắt máy ngay  

lập tức, rút điện nguồn và liên hệ với trung tâm bảo hành. 

* Nếu hết wafer trong hộc chứa wafer. Ấn phím EJECT  

để lấy vỏ hộp wafer cũ ra, thay hộp wafer mới vào. 

* Thời gian hâm nóng giá đỡ wafer khoảng 3 phút. 

* Lưu ý: Không đặt vật thể khác chắn đường thông khí phía 

sau máy. 

 

 

3. Xếp hàng bộ phận kẹp ống dây 

- Ấn phím RESET 

 

* Nút RESET sẽ không có tác dụng nếu giá đỡ wafer chưa được hâm nóng tới 70 oC. 

* Nếu ấn phím RESET mà cả 2 khóa kẹp đang đóng thì âm thanh cảnh báo sẽ xuất hiện và 

“OPEN CLAMP” sẽ hiển thị trên màn hình để thông báo cho người sử dụng mở các nắp 

của bộ phận kẹp . Bộ phận kẹp ống chỉ được xếp hàng khi 2 nắp của 2 kẹp ống được mở và 

không có ống dây trên khe. 

* Không ấn phím RESET để xếp hàng các bộ phận kẹp khi vẫn còn các ống dây nằm trên 

khe hàn. 

 

 

4. Lắp ống dây cần nối 

- Đặt 2 ống dây vào khe thích hợp. 

- Đóng nắp của bộ phận kẹp. 

 

* Không chạm tay vào khu vực đánh dấu trong  

hình cạnh, đề phòng bỏng tay do nhiệt độ cao. 

 
 

5. Bắt đầu hàn nối 

- Ấn phím START 

* Sau khi ấn phím START, quạt hút khói sẽ khởi động. “HEATING WAFER” sẽ hiển thị 

trên màn hình. Khi wafer đạt tới nhiệt độ qui định, “WELDING” sẽ hiển thị trên màn hình 

và quá trình hàn nối sẽ bắt đầu. Sau đó, “COOLING” hiển thị, xuất hiện âm thanh, quạt 

dừng báo hiệu quá trình hàn nối đã hoàn tất. 



* Lưu ý: Không chạm vào bộ phận kẹp trong khi hàn nối, có thể gây ra dừng quá trình hàn 

nối. 

* Không kéo ống dây trong khi hàn nối. 

* Nếu “DEFECTIVE WAFER” hiển thị trên màn hình sau khi ấn phím START. Ấn phím 

RESET để dừng âm thanh cảnh báo và ấn RESET lần nữa để thay wafer. 

 

- Mở nắp của bộ phận kẹp. 

 

* Khi “WELD COMPLETE” hiển thị và có âm thanh cảnh báo, mở nắp của bộ phận kẹp 

ra và lấy toàn bộ các ống dây khỏi các khe. 

 

6. Kiểm tra mối nối 

* Xoay ống dây 360o và quan sát bằng mắt xem 2 

 ống dây đã được hàn nối thẳng chưa, nếu thẳng 

 hàng như hình VIEW A là mối nối đạt yêu cầu. 

 Nếu không thẳng hàng như hình VIEW B là  

không dạt yêu cầu, có thể cần liên hệ với trung 

tâm kỹ thuật. 

 

7. Thông ống dây đã hàn nối 

* Giữ mối hàn bằng các ngón tay, bóp và vê mối 

 hàn bằng các ngón tay đến khi mối hàn thông ở 

 bên trong. 

  

 

Các thao tác khác 

 

1/ Thay thế hộp wafer 

1. Kiểm tra chắc chắn máy đã hết wafer. 

2. Ấn phím EJECT để nắp hộc chứa wafer mở ra. 

3. Lấy vỏ hộp wafer cũ ra. 

4. Lắp hộp wafer mới vào, lưu ý khi lắp, nhãn của 

hộp ở phía trên. Dịch khoảng trống trên cạnh trước 

của hộp wafer lên trên miếng kim loại của cạnh  

trước của hộc chứa wafer. 

5. Đẩy nắp của hộc wafer vào vị trí đóng. 

 

 

 

2/ Tháo nắp trên của máy 

Nắp máy có thể tháo ra để đỡ vướng hoặc gắn vào thân máy dễ dàng 

 

 



3/ Hộp rác wafer 

- Khi máy báo “DISPOSAL BOX FULL” báo hiệu  

 hộp rác wafer đầy, cần đổ rác để tiếp tục hàn nối.  

- Tháo hộp rác wafer bởi kéo hộp ra ngoài đổ các  

 rác wafer trong hộp. 

- Lắp lại hộp rác wafer. 

 
 

 

 

 

 

 

4/ Thay bộ lọc khí 

- Nên thay màng lọc khí sau khi sử dụng 2000 mối hàn nối hoặc sau 1 tháng. 

- Mở nắp chứa bộ lọc khí bên cạnh máy và tháo lọc cũ ra, thay lọc mới vào. 

 

 
 

Cài đặt thông số 

 

* Có thể truy nhập vào màn hình cài đặt thông số bằng  

cách ấn và giữ (2s) phím START đến khi chữ S hiện ra  

trên màn hình. Phím START để xác nhận thông số,  

phím RESET không xác nhận. 

 
 

 

1. Chọn ngôn ngữ: Ấn phím RESET và ngôn ngữ hiện tại sẽ hiện ra. 

Ấn phím START nếu muốn thay thế ngôn ngũ khác (VD: Tiếng 

Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Sỹ, Nauy, Phần Lan, Bồ Đào Nha 

và Hi Lạp)                                                      

 

 

 

 

2. Thay đổi âm lượng chuông cảnh báo: Có thể chọn 1 trong 4 mức. 

Ấn phím RESET đến khi “Buzzer Volume” hiển thị trên màn hình. 

Thay đổi mức âm lượng bởi ấn phím START. 

 

 

 

 



3. Thay đổi định dạng ngày tháng: có sẵn 2 định dạng để chọn: 

Châu âu và Mỹ. 

Ấn phím RESET đến khi “Date Configuration” hiển thị. Ấn phím 

START để thay đổi. 

 

 

  

 

4. Kích hoạt hệ thống thông tin: 

Ấn phím RESET tới khi “IS connection” hiển thị. Ấn phím START 

để thay đổi trạng thái. 

Lưu ý: Tắt và bật máy để reset phần cứng sau khi kích hoạt hệ 

thống thông tin. 

 

 

 

 

5. Bộ đếm mối hàn nối 

Có thể kiểm tra hoặc xóa bộ đếm mối nối. 

Ấn phím RESET tới khi “Counter Reset” hiển thị. Ấn và giữ (2s) 

phím START để xóa bộ nhớ của bộ đếm. 

 

 

 

 

6. Thoát khỏi chế độ cài đặt thông số 

Ấn và giữ phím RESET đến khi “Exit SETTING MODE?” hiển 

thị. Ấn phím START để lưu các thông số và thoát khỏi chế độ cài 

đặt thông số. 

 

 

 

 

 

 

Giải thích các câu cảnh báo, hướng dẫn 

 
 Nội dung Trạng thái Xử lý 

1 POWER Vừa bật nguồn Đợi hướng dẫn tiếp theo 

2 SYSTEM CHECK Đang tự kiểm tra hệ thống Đợi hướng dẫn tiếp theo 

3 HOLDER WARM UP 

***** 

Đang hâm nóng giá đỡ wafer Đợi hướng dẫn tiếp theo 

4 ALIGN CLAMP 

OPEN CLAMP 

Nắp của bộ phận kẹp đang đóng, 

không xếp hàng được 

Mở nắp của các kẹp ống dây, 

bỏ các ống dây trên khe. 

5 ALIGN CLAMP 

PRESS RESET 

Các kẹp ống dây chưa thẳng 

hàng 

Ấn phím RESET để xếp hàng 

lại các bộ kẹp  

6 CLAMP ALIGNING Bộ kẹp ống dây đang chuyển 

động để xếp hàng 

Đợi hướng dẫn tiếp theo 

7 ADVANCING WAFER Wafer mới đang chuyển động tới 

vị trí hàn nối 

Đợi hướng dẫn tiếp theo 

8 DISPOSAL BOX FULL 

DISCARD WAFERS 

Hộp rác wafer đầy Đổ rác 

9 CASSETTE EMPTY 

INSTALL CASSETTE 

Hết wafer Thay hộp wafer mới 

10 PLACE TUBING 

OPEN CLAMP 

Nắp của bộ kẹp đang đóng, lắp 

ống dây cần hàn nối 

Mở nắp của bộ phận kẹp và 

lắp ống dây vào khe 



11 PLACE TUBING 

CLOSE CLAMP 

Nắp của bộ kẹp đang mở, lắp 

ống dây cần hàn nối 

Lắp ống dây và đóng nắp bộ 

phận kẹp ống dây 

12 WELDING  

PRESS START 

Máy đã sẵn sàng để hàn nối Ấn phím START để bắt đầu 

quá trình hàn nối 

13 HEATING WAFER Đang đốt nóng wafer Đợi hướng dẫn tiếp theo 

14 WELDING Đang hàn nối Đợi hướng dẫn tiếp theo 

15 COOLING Đang làm nguội  Đợi hướng dẫn tiếp theo 

16 WELD COMPLETE 

OPEN CLAMP 

Đã hoàn thành quá trình hàn Mở nắp bộ phận kẹp ống dây 

và tháo bỏ các ống dây 

17 OPERATING TEMP 

OUT OF RANGE 

Nhiệt độ môi trường đặt máy quá 

thấp hoặc quá cao 

Đặt máy tại nơi có nhiệt độ 

trong khoảng 10 -40oC 

18 WAFER JAM 

PRESS RESET 

Tắc wafer Ấn phím RESET để dừng âm 

thanh, ấn RESET lần nữa để 

thay thế wafer 

19 DEFECTIVE WAFER 1 

PRESS RESET 

Đang hàn nối với wafer đã dùng 

rồi 

Ấn phím RESET để dừng âm 

thanh, ấn RESET lần nữa để 

thay thế wafer 

20 DEFECTIVE WAFER 2 

PRESS RESET 

Đang hàn với wafer không đúng 

chủng loại 

Thay hộp wafer dành cho 

TSCDII 

21 DEFECTIVE WAFER 3 

PRESS RESET 

Wafer bị ẩm trong khi hàn Ấn phím RESET để dừng âm 

thanh, ấn RESET lần nữa để 

thay thế wafer 

Với các thông báo trên màn hình khác với các nội dung trên, ấn phím RESET để khắc phục. 

Nếu vẫn không được, đề nghị liên hệ với Trung tâm bảo hành TERUMO 

 

Vệ sinh máy 

Trước khi vệ sinh, tắt máy, rút điện. 

Sử dụng vải gạc tẩm ẩm chất tẩy rửa nhẹ hoặc cồn 70o để lau máy và bộ phận kẹp. Dùng 

khăn khô để lau lại. 


