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Dòng radar MDC-7900(P) / 7000(P)  
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Cấu hình dòng radar MDC-7900P / 7900   

IMO Non-IMO 

MDC 7912P 7925P 7912 7925 

Màn hình MRD-108P(19”) MRD-108(19”) 

Bàn phím MRO-108P MRO-108 

Khối quét RB808P RB809P RB808 RB809 

Antenna  4ft, 6ft, 9ft 6ft, 9ft 

Công suất 12kW 25kW 12kW 25kW 
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Cấu hình dòng radar MDC-7000P / 7000  
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IMO Non-IMO 

MDC 7012P 7025P 7006 7012 7025 

Màn hình 

CAT1:23”/CAT2,3:19” 

Hatteland, NORTH INVENT  

và các kiểu khác 

SXGA hoặc chuẩn cao hơn 

Bộ xử lý MRM-108P MRM-108 

Bàn phím MRO-108P MRO-108 

Khối quét RB808P RB809P RB807 RB808 RB809 

Antenna  4ft, 6ft, 9ft 4ft, 6ft 6ft,9ft 

Công suất 12kW 25kW 6kW 12kW 25kW 
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Khái quát dòng radar MDC-7900/7000 

* Nâng cấp từ dòng radar MDC-2900 

* Đáp ứng tiêu chuẩn IMO 

・ Đạt tiêu chuẩn mới nhất của IMO 

・ CAT 1 (MDC-2900P theo chuẩn CAT 2, 3) 

* Những cải tiến mới 

・ Độ phân giải ở tầm gần 

・ Tăng số lượng mục tiêu TT/AIS 

・ Nâng cấp hải đồ (Map) 

・ Chỉnh sửa nhanh hải đồ (chỉ dòng không-IMO) 

・ Dễ dàng cập nhật chương trình 
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So sánh với dòng radar MDC-2900 

MDC-7900 MDC-2900 

Kích cỡ hình ảnh trên 

radar 

Đường kính: 282mm 

                 959pixel 

Đường kính: 278mm 

                 945pixel 

Mức video 16 gradations 8 gradations 

Màu vết 16 gradations 7 gradations 

TT 100 mục tiêu 60 mục tiêu 

AIS (P) 900 mục tiêu 

1000 mục tiêu 

254 mục tiêu 

Độ lợi Bằng tay/ Tự động Bằng tay 

C-MAP (Không-IMO) SD card C-MAP card 

USB chuột Có Không 

Cập nhật phần mềm SD card Serial port of PC 
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Antenna - Khối quét mới đáp ứng 

được phát xạ giả 30dB 

Model RB809P RB809 RB808P RB808 RB807 RB806 

Công suất 25kW 12kW 6kW 4kW 

Kiểm soát 

hiệu suất 
○ × ○ × × × 

Đèn 

Magnetron 
M1568BS MAF1565N MAF1562R MAF1421BY 

Mô tơ Không chổi than Chổi than 

MIC＋IF RFM-100 
Giống như 

RB716A 

Cáp nối CW-845 242J159098 



* Thiết kế mới IF (6kW/12kW/25kW) 

 Khả năng phân biệt mục tiêu được cải tiến rõ rệt 
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Đặc tính của Antenna - Khối quét 

* Kiểu không chổi than (12kW/25kW) 

 Không cần thay chổi than. 

    Giảm thiểu được tiếng ồn từ mô tơ. 

* Tuân thủ quy định CE về  phát xạ giả 30dB 

 -20dB/dec. ⇒-30dB/dec. 



Đặc tính dòng MDC-7900 
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• Cải thiện chất lượng hình ảnh ở khoảng cách gần. 

• Thêm chức năng tự động để điều chỉnh GAIN/STC. 

• Núm GAIN/SEA/RAIN được thay đổi thành kiểu mã hóa. 

 (Trên MDC-2900 sử dụng chiết áp.) 

  => Hiển thị sẵn thông tin chi tiết hiệu chỉnh. 

• Dùng chuột USB. => Cho phép hiệu chỉnh từ xa. 

• Nâng cấp chức năng truy cập bằng con trỏ. 



Cải thiện hình ảnh ở khoảng cách gần 
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MDC-7900 

0.125NM khoảng cách 

MDC-2900 

0.125NM khoảng cách 
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Thêm chức năng tự động hiệu 

chỉnh độ lợi/khử nhiễu - GAIN/STC 
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• Tự động điều chỉnh Gain 

 Phát hiện mức tín hiệu và tự động điều chỉnh Gain. 

    Chức năng này giúp ảnh rõ hơn bằng cách hiệu chỉnh gain 

cho đường bờ và đường biển, thậm chí tàu đang ở cảng. 

• Tự động điều chỉnh STC 

    Phát hiện dạng sóng của tín hiệu vào và hiệu chỉnh đường 

cong STC tốt nhất. 

    Chức năng này có sẵn ngay cả đường cong STC bị thay đổi 

do hướng gió. 



Hiệu chỉnh Gain tự động 
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Bằng tay Tự động 

Những mục tiêu trên biển có thể 

thấy cùng mức. 

Hình ảnh đất liền ở chế độ “Auto Gain”. 
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Chú ý cảnh báo Khi tàu cập vào cầu cảng, sẽ xuất hiện 

một tín hiệu sóng dội rất mạnh theo một 

hướng cụ thể. 

Hiệu chỉnh Gain tự động 

Bằng tay Tự động 



Hiệu chỉnh đường cong STC tự động 
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Bằng tay 

Hình sóng phía dưới gió 

khác với phía trên gió. Vì 

thế nó không xuất hiện 

hoặc thỉnh thoảng xuất hiện. 

Tự động 

Đường cong STC được 

hiệu chỉnh cho mọi hướng, 

điều này hữu ích với mọi 

môi trường. 



Hiệu chỉnh GAIN/SEA/RAIN 
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Gió và mây mưa STC＋RAIN bằng tay 

Mây mưa khó bị loại trừ nếu chỉ 

dùng chức năng hiệu chỉnh bằng 

tay. 



Hiệu chỉnh GAIN/SEA/RAIN 
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STC tự động 

Nhờ đường cong được hiệu chỉnh 

tự động, sóng biển và mây mưa 

biến mất. 

Đường bờ xuất hiện dày hơn. 

CFAR 

Sóng biển và mây mưa biến 

mất. 

Đường bờ xuất hiện mỏng hơn. 

 



CHỨC NĂNG XỬ LÝ HÌNH ẢNH-

PROCESS 
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Sóng lớn STC không thể phân 

biệt từ sóng biển. 

Khi dùng chức năng 

“xử lý- process” thì chỉ 

còn lại mục tiêu. 

※Chức năng PROCESS được sử dụng khi tàu di chuyển nhanh thì mục tiêu có thể bị mất. 



Kết nối chuột có bi xoay 
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Có thể kết nối chuột qua cổng USB 

Có thể sử dụng thiết bị từ khoảng cách xa (trong phạm vi bao 

phủ của wireless). 

Khi dùng với chuột không dây 



Chức năng truy cập bằng trỏ 

Dễ dàng khai thác 
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Cách dùng phím OFF 
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HL OFF và Character OFF bằng phím OFF 

Hướng mũi tàu (HL) biến 

mất khi nhấn phím OFF. 

Tiếp tục nhấn phím OFF, 

thì hầu như các thông tin 

ngoại trừ sóng dội radar bị 

biến mất. 

Hình ảnh radar bị che 

khuất bởi hải đồ và những 

dụng cụ để hành hải. 

OFF OFF 



Chế độ phà 

RADAR 

Antenna 

0°T 

180°T 

A 

B 

P
ie

r 

Buoy 
0° 

HDG Display 

Khi tàu di chuyển theo 

hướng “A” 

FERRY MODE:OFF 

HDG:0° 

HEADING LINE:DOWN 

0° FERRY 90°T 

270°T 

180° 

HDG:180° 

HEADING LINE:DOWN 

FERRY 90°T 

270°T 

Khi tàu di chuyển theo 

hướng “B” 
FERRY MODE:ON 
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Chế độ phà 

RADAR1 

Antenna 

0°T 

180°T 

A 

B 

P
ie

r 

Buoy 

RADAR2 
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0° 

HDG Display 

FERRY MODE:OFF 

RADAR1 

Khi tàu di chuyển theo 

hướng “A” 

180° 

HDG:180° 

HEADING LINE:UP 

FERRY 270°T 

90°T 

RADAR2 

FERRY MODE:ON 

Khi tàu di chuyển theo 

hướng “B” 



Cập nhật Hải đồ 

Hiệu chỉnh EVENT MARKER   

(Giống như COAST LINE, NAV LINE, ROUTE, AREA) 

Di chuyển con trỏ đến mục tiêu trên màn hình 

và nhấn phím “ENT”.  EVENT MARKER INFO 

cho mục tiêu được chọn được hiển thị bên tay 

phải. 

Màu, hình, đường và chú thích có thêm thêm 

vào EVENT MARKER INFO. 
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Chức năng theo dõi tàu khác 
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Tiến trình: 

- Nhấn phím ENT và phím ACQ cùng 

lúc sau khi con trỏ được đặt tại biểu 

tượng TT hoặc AIS. 

- Số bên cạnh ID là số theo dõi. 

- Màu vết có thể thay đổi trong menu. 

- Nhấn “OFF phím” sau khi di chuyển 

con trỏ đến biểu tượng TT hoặc AIS 

để kết thúc việc theo dõi. 



Sơ đồ kết nối 

26 

Bàn phím MRO-108(P) 

Thiết bị  

Hàng hải 

(SDME) 

(EPFS) 
DC dòng vào 

21.6V～41.6V Loa ngoài 

Màn hình ngoài 

(Analogue RGB cho VDR) 

AIS 

Chuyển mạch bên trong 

(IN/OUT của radar video） 

CAN bus 

(scheduled) 

Antenna-Khối quét 

RB808(P), RB809(P) 

RB807 SD thẻ (1) 

Đánh dấu điểm/đổi 

tượng, Lưu trữ dữ liệu, 

Cập nhật phần mềm 

etc. 

Màn hình ngoài 

(Đầu nối DVI) 

Đầu ra Analogue RBG 

USB (dùng cho chuột) 

MRD-108(P) Phía sau máy 

 

JB-35 

(không IMO:tùy 

chọn) 

Thiết bị hàng hải 

(NAV) 

(GYRO) 

(BNWAS) 

Chuyển mạch bên trong 

Kiểm soát tín hiệu) 

Navigation (NAV) 

SD thẻ (2) 

C-MAP thẻ 



Kiểm tra tín hiệu cổng vào/ra 

Phải chắc chắn rằng: 

• Các dây đã được kết nối vào các lỗ cắm đúng chưa? 

• Các cực được cắm đúng chưa? 

• Bạn đã nhập định dạng đúng chưa? 

•  I/O MENU được cài đặt đúng chưa? 

• Bạn đã đặt những câu lệnh cần thiết có chính xác chưa? 

• Bạn đã xác nhận phiên bản format chưa? 

• Chất lượng câu lệnh được viết có chính xác không? 

27 



Sơ đồ kết nối 
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1. Dây cáp. 

2. Vào MAINTENANCE>I/O>FORMAT 
Chọn IEC61162-1:4800bps hoặc IEC61162-2:38400bps. 

Dễ dàng cài đặt nhờ MAINTENANCE>I/O>FORMAT>AUTO SETUP>GO 

  

 

 

3. Chọn cổng vào 
Khi đặt vào tín hiệu câu lệnh giống nhau, 

Chọn cổng vào nhờ MAINTENANCE>I/O>INPUT. 

 



Sơ đồ kết nối 
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J3,J5 and J6 

Pin 

No. 
CW-376 

wire color 
Signal name 

1 Blue+shirld Shield 

2 White OUT-A(Hot) 

3 Red OUT-B(Cold) 

4 Orange IN-A(Hot) 

5 Black IN-B(Cold) 

6 Green J3,J5:+12V 

J6:N.C. 

5 

Pin assignment 

Serial signal 

 IEC 61162-1/2 

CW-367-5M 

J5 

6 

4 

3 

2 

1 

J3 

J6 

Other boat trail, 

Cursor mark, etc. 

Ship's bearing, 

Speed, 

Lat/Long etc. 



Chuẩn tín hiệu cổng vào/ra 

Theo chuẩn IEC61162-1 lần xuất bản 4.0(2010-11) 

Theo chuẩn giao tiếp High-Speed căn cứ theo IEC61162-2 

(38400bps). 

Định dạng dữ liệu theo chuẩn IEC phù hợp với NMEA0183 

Ver.2.3. 

Trong trường hợp “Mode Indicator” không theo chuẩn IEC, nó sẽ 

không nhận. 

⇒Đầu ra của thiết bị kết nối phải NMEA Ver.2.3 hoặc cao hơn. 

Câu lệnh bao gồm Mode Indicator： APB, BWC, BWR, GLL, RMA, 

RMB, RMC, VTG, WCV, XTE 

GBS câu lệnh là có sẵn (trong NMEA Ver.3.0, GBS được thêm 

vào.). 
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Chuẩn tín hiệu cổng vào/ra 
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• Hướng tàu (HDG)：bắt buộc 

 MDC-7X00P:THS>HDT 

 MDC-7X00 :THS>HDT>HDG>HDM>VTG(T)［COG］>VTG(M)［COG］>RMC［COG］> 

                       RMA［COG］ 

• Tốc độ (STW,COG/SOG)：Bắt buộc 

 VBW>VTG(D)(Track/speed against ground)>VHW(Speed against water) 

• Kinh độ/vĩ độ của tàu (LAT/LON)： bắt buộc 

 MDC-7X00P:GLL>GGA>GNS>RMC 

 MDC-7X00 :GLL>GGA>GNS>RMC>RMA 

• Hệ thống đo đạt (DATUM)：bắt buộc 

 DTM 

• Ngày, giờ：bắt buộc 

 MDC-7X00P:ZDA(Present Date, Time) 

 MDC-7X00 :ZDA(Present Date, Time)>RMC(Positioning Time)>GGA(Positioning Time) 



Chuẩn tín hiệu cổng vào/ra 
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• Điểm đến LAT/LON, ID 

   RMB>BWC>RTE/WPL 

• Phương vị/Khoảng cách điểm đến 

   RMB>BWC 

• Khoảng cách trôi dạt 

   RMB>XTE 

• Tuyến 

   RTE/WPL 

• Độ sâu 

   DPT>DBT 

• Nhiệt độ nước 

   MTW 

• Giá trị LOP của tàu 

   GLC 

• Hướng gió, Tốc độ 

   MWD 



Hộp kết nối JB-35 
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J3 

Hộp kết nối 
JB-35 

JB-35 
Chuyển mạch bên trong data 

(NAV)  

CW-376-5M 

MASTER 

SLAVE1 

SLAVE2 

SLAVE3 

(Khác) 

(GYRO)  

Cổng vào/ra có thể tăng thêm bằng 

cách kết nối với NAV (J3). 

 

- Dòng IMO: Phụ kiện tiêu chuẩn 

- Dòng không IMO: tùy chọn 



Hộp kết nối JB-35 

34 

CW-376-5M 

Vào J3 của màn hình 

SLAVE1 

SLAVE3 

MASTER 

SLAVE2 

S1 

ON OFF 

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
 

ON (chỉ No.1) 

Chuyển mạch bên trong 

data (NAV) 

 

 

Đến la bàn điện 

or THD (GYRO) 

 

 

(Khác) 

JB-35 

  NC *1 
(TX-)OUT-B 
(TX+)OUT-A 
(RX-)IN-B 
(RX+)IN-A 
GND 

    
 
 
 
 

 

Xanh lá cây 
Đen 
Cam 
Đỏ 
Trắng 
Xanh da trời 
+Vỏ bọc 

+12V  (TX-
)OUT-B 

(TX+)OUT-A 
(RX-)IN-B 
(RX+)IN-A 

GND 

NC *1 
(TX-)OUT-B 
(TX+)OUT-A 
(RX-)IN-B 
(RX+)IN-A 
GND 

NC *1  (TX-
)OUT-B 

(TX+)OUT-A 
(RX-)IN-B 
(RX+)IN-A 

GND 



Hộp kết nối JB-35 
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Cách dùng JB-35:  

 

1. Dây cáp. 

 

2. Thiết lập JB-35 bằng menu. 

      MAINTENANCE>I/O>JB-35 SET>JB-35>ON 

      MAINTENANCE>I/O>JB-35 SET>INITIAL>GO 



Kết nối AIS 
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CW-387 AIS 

Pin 

No. 
 Wire color Signal name Signal name 

1 Shield Frame ground Frame ground 

2 Orange Red 1 IN-A Output  A 

3 Orange Black 1 IN-B Output B 

4 White Red 1 OUT-B  * Input B  

5 White Black 1 OUT-A  * Input A 

6 Grey Black 1 GND GND 

7 N.C. 

8 N.C. 

7 1 

6 

5 
4 

8 2 

3 

Chú ý: 

*:Nếu người dùng không tắt báo động của thiết bị thu AIS bằng điều khiển từ xa thông 

qua radar, thì Đầu ra A và B không kết nối với đầu vào A và B của AIS. 

Sự bố trí Pin cắm 

Serial signal 

 IEC 61162-2 
CW-387-5M 

J2 

AIS 



Hiển thị AIS 
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Hiển thị AIS 
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Mục tiêu AIS được tăng lên 1,000 (900 đối với hàng IMO). 

Nếu để nhiều mục tiêu xuất hiện trên màn hình cùng lúc, sẽ khó khăn để phân 

biệt thông tin của các mục tiêu. 

Trong trường hợp này, ta có thể dùng bộ lọc (FILTER) để giảm số lượng. 

Chỉ báo của bộ lộc 

AIS  



Cài đặt ban đầu 

• Cài đặt chiều cao ANT và chiều dài cáp 

ANT 

• Cài đặt TUNE 

• Cài đặt HL OFFSET 

• Cài đặt TX DELAY 

• Cài đặt MBS 

• Cài đặt phím chức năng 
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Lưu ý khi dùng màn hình 23 inch 
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1. Chọn màn hình 23 inch trong menu. 

     MAINTENANCE>STARTUP>MONITOR SIZE>23INCH 

     Điều chỉnh kích thước từng biểu tượng cho màn hình 23 

inch. 

      ※Đã có quy định về kích thước của biểu tượng. 

2. Hiệu chỉnh tỉ lệ khung hình theo màn hình 5:4. 

     Trường hợp màn hình 4:3 thì không cần thay đổi tỉ lệ 

của MDC-7000 vì chuẩn màn hình hiển thị là SXGA 

(1280x1024). 

     ※Trường hợp dùng màn hình UXGA(1600x1200) thì có 50pixel cho 

cả bên phải và trái. 

Khi dùng màn hình 23 inch, phải cài đặt như sau: 



Sao lưu dữ liệu 

Lưu dữ liệu đã cài đặt vào hệ thống 
(1)Lưu trữ dữ liệu trong thời gian cài đặt, 

[MAINTENANCE] > [BACKUP] > [SETUP SAVE] > [GO] và nhấn ENT. 

 

(2) Khôi phục lại dữ liệu đã lưu, 

[MAINTENANCE] > [BACKUP] > [SETUP LOAD] > [GO] và nhấn ENT. 

 

Cảnh báo: không thể thực hiện trong lúc phát tín hiệu. 
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Sao lưu dữ liệu 

Lưu dữ liệu cài đặt vào thiết bị bên ngoài 
Dùng thẻ nhớ SD. 

(1) Lưu dữ liệu vào thể SD, 

    [MAINTENANCE] > [BACKUP] > [SD CARD] >  

    [XXX SAVE] > [GO] và nhấn ENT. 

(2) Khôi phục dữ liệu từ thẻ SD, 

    [MAINTENANCE] > [BACKUP] > [SD CARD] >  

    [XXX LOAD] > [GO] và nhấn ENT. 

Khi chưa cắm thẻ SD vào, [SD 

CARD] menu được tô xám và 

không dùng được. 

Dự liệu MARK được lưu bao gồm 

COAST LINE, NAV LINE, 

ROUTE, EVENT MKR, AREA 

hoặc tất cả. 

Bỏ thẻ SD vào khe thẻ SD ở mặt 

sau bên trên của máy. 
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Khi không có dữ liệu nào được 

tìm thấy, [XXX LOAD] menu được 

tô xám, và không dùng được.  

Dữ liệu MAP được lưu theo từng 

lô. 



Bảo dưỡng hệ thống  
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• Nâng cấp Firmware 

1.5 phút sau sẽ xuất hiện màn hình bên dưới. 

Bật radar lên sau khi cắm thẻ SD card chứa phần mềm nâng cấp 

(radar.mot). 

Hệ thống sẽ tự động nâng cấp. 

Sau khi lấy thẻ SD ra, thiết bị hoạt động bình thường lại. 

Bỏ thẻ SD vào khe thẻ SD ở mặt 

sau bên trên của máy. 



MRD-108 

MRM-108 
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Power 

supply 

circuit 

DCIN 

+21.6～41.6V 

E63-600* 

FUSE 

15A 

Power 

supply 

for 

backlight 

E63-610* 

CPU 

E63-700* 

+12V 

LCD I/F 

LCD module 

Monitor 

SD card 

USB 

Panel 

E63-910* 

E63-900* 

Digital interface 

Video/Trigger 

HM/Azimuth 

I/F data 

FUSE 

0.8A 

FUSE 

10A 

Signal 

processor 

-12V 

+5V 

DC-DC 
3.3V,2.5V,1.8V, 

1.2V,0.9V,-5V 

High Voltage 

Motor drive voltage 

Track 

ball 

+12V 

+24V 

Sơ đồ kết nối 

Graphic 

controller 



Bảo dưỡng màn hình 
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1) Tháo 10 con ốc phía sau. 

    (5mm screw ×10pcs) 

2) Kéo cái khung nhẹ nhàng ra để kéo bẹ dây 

bên trong ra. 

Tháo bo (kết nối) logic PCB và bo nguồn Power PCB 



Bảo dưỡng màn hình 
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3) Tháo J721 và J728 trên bo Logic PCB (E63-700*). 

Sau đó, tháo ốc (3mm) on the LCD bẹ dây, và tháo J704 sau khi cắt dây gút. 

J721,J728 



Bảo dưỡng màn hình 

47 

4) Tháo 4 con ốc ngay cổng kết nối anten (3mm×4pcs), và sau đó tháo nắp/ron ra. 

 

Tháo jack nối với bo logic PCB (E63-700*) và sau đó tháo (3mm×12pcs) 

 



Bảo dưỡng màn hình 
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5) Tháo jack nối (J709, J710) với bo logic PCB. 

 

Logic PCB có thể thao ra. 

6) Tháo jack nối (J601, J602, J603, J604). 

Tháo những con ốc để cố định thiết bị giải nhiệt 

(3mm×5pcs) và ốc cố định bo PCB 

(3mm×10pcs). 

 

Power PCB có thể tháo ra. 

J710,J709 



RB808(P) 12kW Khối quét  

RB809(P) 25kW Khối quét 
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Limiter 

Front-End 

Module 

Video 

Buffer 

Log IF Amplifier 

A/D 

Converter 

Control 

NJS6930 

Band Width 

Tuning 

Trigger 

Trigger / Video 

Azimuth Pulse 

/ Heading 

Control Signal 

Tune Monitor 
Mag.curr. 

H.V 

Gear 

Trigger 

Motor 

Heading 

FCX68 

12kW:MAF1565V 

25kW:M1568BS 

Performance 

Monitor 

PM cont. 

PM. 

（RB808P/809P) 

RFM-100 

Filter Circulator 

Antenna 

Rotary 

Joint 

Circulator 

Brushless 

Motor 

Dummy 

Load 

Pulse 

Modulator 
Magnetron 

Heading 

Pulse 

Detector 

E61-120* 

FCX68 

E61-500* 

Motor 

Driver 



Bảo dưỡng khối quét 
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Lắp đặt cáp kết nối CW-845-xxM  

1) Vặn lỏng 4 con ốc cố định để tháo nắp đậy 

phía sau.  

  (Dụng cụ: Cờ lê 13mm) 

2)  Tháo jack nối P3 và P4 từ J3 và J4 

[E61-120X].  

  Tháo 2 con ốc cố định. 

  (Dụng cụ: Cờ lê13mm) 

PCB: E61-120X 

P3 <- J3 

P4 <- J4 

RB808P RB809P 



Bảo dưỡng khối quét 
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4) Tháo jack nối P2 từ J2 [E61-

110X]. 

3)  Kéo bộ TR ra. 

TR unit 

P2 <- J2 

PCB: E61-110X 



Bảo dưỡng khối quét 
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5) Bên trong khối quét. 

(a) Tấm định hướng cáp 

(b) Nẹp cáp-b  

(c) Nẹp cáp-c 

(d) Nẹp cáp-d 

6) Tháo 2 ốc cố định. 

   (Dụng cụ: Cờ lê 8mm) 

Tháo tấm định hướng cáp và 

cục cao su giữ cáp. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

 Tấm định hướng cáp 

 
 Ốc cố định (8mm) 

 

 
 Cao su giữ cáp 

 

 

 



Đánh dấu bằng 

băng keo xanh 

Đánh dấu bằng 

băng keo xanh 

Đánh dấu bằng 

băng keo xanh 
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7) Cáp nối CW-845-xxM 

Đánh dấu bằng băng keo màu 

xanh được quấn tròn. 

8) Đưa cáp qua lỗ và luồng 

qua tấm cố định cáp. 

Lỗ đưa cáp vào 

Bảo dưỡng khối quét 
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9) Quấn băng keo màu xanh 

vào vị trí miếng cao su cố định 

dây cáp. 

10) Cố định tấm định hướng 

cáp bằng 2 con ốc. 

(Dụng cụ: Cờ lê 8mm) 

Đánh dấu bằng băng keo màu xanh 

Cao su giữ 

cáp 

Tấm định hướng 

cáp 

Bảo dưỡng khối quét 
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11) Gắn lõi phe rít và vị trí 

băng keo xanh. 
12) Siết chặt lõi phe rít bằng nẹp. 

 

Lõi phe rít 
Băng keo xanh 

Lõi phe rít 

Nẹp 

Nẹp 

Bảo dưỡng khối quét 
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13) Đưa cáp và lõi phe rít vào 

Nẹp cáp-b. 
14) Kẹp dây cáp bằng 

Nẹp cáp-b. 

Nẹp cáp-b 

 

Lõi phe rít 

Nẹp cáp-b 

 

Bảo dưỡng khối quét 
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15) Cách bố tri dây cáp. 

Cố định dây cáp tại vi trí có quấn băng keo xanh lá cây 

bằng cái nẹp cáp-c 

Nép cáp-b 

Nẹp cáp-c 

Băng keo xanh 

Nẹp cáp-d 

Cố định dây cáp tại vi 

trí có quấn băng keo 

xanh lá cây bằng Nẹp 

cáp-c. 

Bảo dưỡng khối quét 
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16) Kết nối jack nối P2 vào J2  

[PCB 61-110X]. 
17) Đẩy TR vào. 

P2 -> J2 

TR unit 

PCB: E61-110X 

Bảo dưỡng khối quét 
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18) Kết nối jack nối P3 và P4 vào J3 và J4 [PCB 

E61-120X]   

Cố định 2 ốc. 

(Dụng cụ: Cờ lê 13mm) 

PCB: E61-120X 

P4 -> J4 

P3-> J3 

Bảo dưỡng khối quét 
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19) Nới lỏng 2 con ốc cố định 

miếng nẹp. 
20) Siết đầu bảo vệ bằng miếng 

nẹp. 

Nẹp 

Cáp kết nôi 

Đầu bảo vệ 

Nẹp 

Bảo dưỡng khối quét 
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21) Kết nối jack nối P2 vào J2 [PCB 

E61-120x]. 

Kết nối jack nối P1 và P3 vào J1 và 

J3 [PCB E61-110X/E62-110X]. 

22) Đậy nắp phía sau, và siết 4 ốc lại.  

(Dụng cụ: Cờ lê 13mm) 

P2 -> J2 

P2 -> J2 

PCB: E61-120X 

P1 -> J1 
PCB: E61-110X(RB808) 

E62-110X(RB809) 

RB808P RB809P 

Bảo dưỡng khối quét 
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Cách thay đèn magnetron  

1) Tháo 8 con ốc đã siết nắp bảo vệ. 

       Lấy nắp bảo vệ ra từ bo PCB [E61-110X/E62-110X].  

Tháo 8 con ốc ra. 

Nắp bảo vệ 
Nắp bảo vệ 

Tháo 6 con ốc ra. 

RB808P RB809P 

Bảo dưỡng khối quét 
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2) Hình ảnh của đèn Magnetron 

[MAF1565N] và cầu chì [KCT-373]. 

 

 

Cầu chì KCT-373 Cầu chìKCT-374 

Magnetron M1568BS 

Magnetron MAF1565N 

2) Hình ảnh của đèn Magnetron [M1568BS] và 

cầu chì [KCT-374]. 

RB808P RB809P 

Bảo dưỡng khối quét 
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3) Gỡ mối hàng giữa 2 dây màu xanh và vàng với cầu chì. 

       Tháo 4 con ốc siết đèn Magnetron. 

       Tháo đèn Magnetron từ khung. 

Dây xanh 

 

Tháo 4 con ốc. 

 
Gỡ mối hàn của 2 dây. 

 

Terminal-6 

Terminal-8 

Dây vàng 

Tháo 4 con ốc 
Gỡ mối hàng 2 dây 

Dây vàng 

Terminal-6 

Dây xanh 
Terminal-8 

RB808P RB809P 

Bảo dưỡng khối quét 



65 

4) Hình ảnh khi tháo đèn magnetron ra.  

 4 lỗ để gắn đèn Magnetron. 

Terminal-6 

Terminal-8 

Khung 

Khung 

 4 lỗ để gắn đèn magnetron. 

Terminal-6 

Terminal-8 

RB808P RB809P 

Bảo dưỡng khối quét 
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5)Cắt bớt dây thừa từ đèn magnetron.  

50mm 

Dây vàng 

Dây xanh 

60mm 

Đèn magnetron mới 

MAF1565N 

10mm: Tháo lớp vỏ cách ly ra 

70mm 

60mm 

Dây vàng 

Dây xanh 

10mm: Tháo lớp vỏ cách ly ra 

Đèn magnetron 

mới 

M1568BS 

RB808P 

RB809P 

Bảo dưỡng khối quét 
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6) Lắp đèn Magnetron mới vào khung.  

Khung 

RB808P RB809P 

Bảo dưỡng khối quét 
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7) Siết 4 con ốc bằng tuốt lê vít không nhiễm từ.  

 

Cảnh báo: 

Dùng tuốt lê vít không nhiễm từ. 

Vì dụng cụ kim loại có thể làm hư hỏng hay giảm công suất của đèn magnetron. 

 Dùng tuốt lê vít không nhiễm từ  Dùng tuốt lê vít không nhiễm từ 

Ốc: PWSM 4x10B 

Vòng đệm: 2W4B 
Ốc: PWSM 4x12B 

Ốc: PWSM 4x12B (Số lượng 4) 

Ốc: PWSM 4x12B 

RB808P RB809P 

Scanner maintenance 
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8) Hàn dây vàng và xanh vào cầu chì mới. 

      Đậy nắp bảo vệ lại PCB [E61-110X/E62-110X]. 

 

Dây vàng 

 

Dây xanh 

 

Terminal-6 

 
Terminal-8 

 

Hàn 2 dây. 
Dây vàng 

Dây xanh 

Terminal-6 

Terminal-8 

Hàn 2 dây 

Bảo dưỡng khối quét 
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Cảm ơn quý khách hàng đã quan 

tâm đến sản phẩm của chúng tôi! 
 


