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GIỚI THIỆU 

 

GX1400E là máy bộ đàm VHF DSC class D dành cho hàng hải được thiết kế nhỏ 

gọn của hãng STANDARD HORIZON được sản xuất bởi YAESU MUSEN CO. ,LTD 

– Japan. 

Thiết bị có những tính năng chính như sau: 

1) Gọi chọn số, gọi đơn lẻ, gọi nhóm, gọi tất cả các tàu, báo cáo và yêu cầu báo vị 

trí tọa độ, kiểm tra gọi DSC. 

2) Có các nhóm kênh: USA, CAN, INT. 

3) Điều chỉnh được công suất phát H/L. 

4) Mic tích hợp bộ lọc giảm nhiễu tạp âm. 

5) Cấp độ bảo vệ IPX8 đối với mặt điều khiển (ngâm nước ở độ sâu 1,5m trong 

30 phút). 

6) Tự động chuyển kênh liên lạc khi gọi DSC. 

7) Có thể thực hiện quét kênh ưu tiên theo cài đặt riêng, có thể trực canh 2 kênh 

hoặc 3 kênh luôn phiên nhau hoạt động. 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thông số chung 

Kênh hoạt động USA (United States of America), 
CAN (Canada), INT (Quốc tế) 

Điện áp 13.8 VDC ±20% (11 – 16 VDC) 

Dòng tiêu thụ 

Chờ 0.3 A 

Nhận 1.2 A 

Phát 5.0 A (Hi) – 1.0 A (Lo) 

Bộ nhớ số DSC cá nhân 60 

Bộ nhớ số DSC nhóm 30 

Bộ nhớ phát DSC 30 

Bộ nhớ DSC khẩn cấp 30 

Bộ nhớ nhận DSC 50 

Kích thước (WxHxD) 156 x 61 x 100 mm 

Trọng lượng 800g 

Thông số phát 

Dải tần số phát 156.025 – 161.600 MHz 

Công suất phát 25W (Hi) – 1W (Lo) 

Nhiệt độ -20oC đến 60oC 

Thông số thu 

Dải tần số thu 156.050 – 163.275 MHz 

Độ nhạy thu 0.3 µV 

Công suất ra loa 4.5 W 

Khoảng cách kênh 25 Hz 
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CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN 

 

 

Kết nối thiết bị ngoại vi với GX1400E 

 

 

 Kết nối GX1400E với thiết bị GPS / hải đồ 

 

Do GX1400E không tích hợp sẵn GPS nên cần phải kết nối GPS từ bên ngoài sử 

dụng một trong hai dây NMEA IN màu vàng (Yellow) hoặc xanh lá (Green) theo sơ 

đồ dưới đây. 
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 Cấu tạo mặt trước của GX1400E 

 

Chức năng các thành phần của GX1400E 

STT Chức năng 

1 Nút nguồn, nhấn giữ để bật tắt thiết bị. 

2 Đèn báo khi nhận cuộc gọi. 

3 Di chuyển lên/xuống để chọn kênh và chọn mục trong DSC và 

thiết lập menu. 

4 Điều chỉnh âm lượng. 

5 Núm chỉnh khử nhiễu SQL. 

6 Phím menu. 

7 Phím CLR để mở lại các kênh trước đó. 

8 Di chuyển trái/phải để chọn mục trong DSC và thiết lập menu. 

9 3 phím “mềm” lập trình có thể tùy chỉnh trong cài đặt menu. 

10 16/S để gọi nhanh kênh 16, nhấn và giữ để gọi kênh thay thế. 

11 Nút DSC gọi khi sự cố khẩn cấp 
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Bảng điều khiển mặt sau 

1 Kết nối ăng-ten VHF 50Ω. 

2 Nối mát (GND). 

3 Cấp nguồn 13.8 VDC. 

4 Kết nối với biểu đồ hoặc GPS. 

5 Kết nối loa ngoài. 

6 
Kết nối ăng-ten GPS (không cần nối khi đã gắn GPS bên 

ngoài). 

 

 

1 Nhấn để thực hiện cuộc gọi. 

2 
Di chuyển lên/xuống để chọn kênh và 

chọn mục trong DSC và thiết lập menu. 

3 Mic để nói. 

4 Phím H/L để chọn công xuất phát. 

5 
Phím 16/S để gọi nhanh kênh 16, nhấn 

và giữ để gọi kênh thay thế. 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

I. CÁC MENU HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:  

DSC  
GX1400E có các loại DSC có sẵn: cá 
nhân, nhóm, tất cả các tàu, yêu cầu báo 
vị trí, báo cáo vị trí, thăm dò, tự động 
thăm dò vị trí, tính năng tiện ích của DSC, 
đặt trạng thái của gọi sự cố (DIST ALERT 
MSG),  

 
duyệt thông tin của nhận cuộc gọi DSC (DSC LOG), phát một cuộc gọi kiểm tra 
(DSC TEST) 
GPS 
Bạn có thể kiểm tra được mức độ tín hiệu của thiết bị thu được từ các vệ tinh 
MMSI/POS INFO 
Trong tính năng này, cần phải nhập số MMSI (Maritime Mobile Service Identity_ Mã 
nhận dạng dịch vụ di động hàng hải) trước khi sử dụng DSC 
SETUP 
Menu cho phép điều chỉnh cấu hình thu phát, độ sáng màn hình, âm bấm… của thiết 
bị phù hợp với hoạt động của người sử dụng. 

II. Tắt / Mở nguồn: Nhấn giữ phím  để tắt mở nguồn.  

III. Cài đặt số MMSI: (cho lần sử dụng đầu tiên) 

Cảnh báo: Số MMSI có thể chỉ nhập một lần duy nhất. Vì thế, hãy cẩn thận không 

nhập sai số MMSI. Nếu cần thay đổi số MMSI sau khi đã nhập, phải liên hệ với hãng 

Standard Horizon để được cung cấp mã thiết lập lại. 

 Nhấn phím [MENU] để hiển thị menu. 

 Nhấn phím  lựa chọn 

“MMSI/POS INFO” bằng cách bấm phím 

mềm. 

 

 Màn hình sẽ hiện “MMSI INPUT”. 

 Nhấn phím để thay đổi số từ 0-

9; bấm phím “mềm” chọn “SELECT” khi đã 

chọn xong 1 số và chuyển qua số tiếp theo. 
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 Nếu nhập sai số MMSI ở vị trí nào đó thì  

nhấn phím  để di chuyển con 

trỏ tới vị trí đó  sau đó, nhấn phím 

 để thay đổi số tại vị trí đó cho 

đúng  nhấn phím “SELECT / ENTER” 

để tiếp tục. 
 

 

 

IV. THU TÍN HIỆU: 

1) Sau khi hoàn thành lắp, chắc chắn rằng nguồn cung cấp và ăng-ten đã được 

kết nối. 

2) Mở nguồn: Nhấn giữ phím  để bật chế độ thu. 

3) Điều chỉnh âm lượng: Vặn núm [VOL] để chỉnh âm lượng loa vừa đủ để nghe. 

4) Điều chỉnh khử nhiễu: Vặn núm [SQL] theo chiều kim đồng hồ từ từ tới khi 

mất tiếng sồ mà nghe được tiếng tín hiệu thu được thì dừng lại. 

5) Lựa chọn kênh cần thu: Nhấn phím  hoặc  để lựa chọn kênh thu.  

6) Khi nghe tín hiệu thu, vặn núm VOL để điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe. 

 

V. PHÁT TÍN HIỆU: 

1) Đảm bảo kênh cần phát đang không có người liên lạc. 

2) Lựa chon kênh cần phát: Nhấn phím  hoặc  để lựa chọn kênh cần 

phát. 

3) Phát tín hiệu: Nhấn và giữ nút PTT trên mic cầm tay, khi nhấn nút PTT trên 

màn hình sẽ xuất hiện chữ “TX”. 

4) Sau đó nói chậm và rõ ràng vào mic. 

5) Khi nói xong thì thả tay khỏi nút PTT trên mic. 
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VI. PHÁT BÁO ĐỘNG CẤP CỨU: 

1) Bật nắp bảo vệ có chữ “DISTRESS”, nhấn giữ phím “DISTRESS” 3 giây. 

Màn hình “DISTRESS” xuất hiện và chờ cho đến khi nào có tín hiệu từ tàu 

khác trả lời. 

Ghi chú: tín hiệu cấp cứu được gửi đi trên kênh 70 

2) Nếu không nhận được xác nhận phản hồi, tín hiệu cấp cứu sẽ phát lặp lại 

sau 4 phút cho đến khi nhận được phản hồi. 

Nếu có tín hiệu phản hồi, GX1400E sẽ tự động chuyển qua kênh 16 và 

hiển thị số MMSI của tàu trả lời. 

3) Bấm PTT trên mic để cập nhật tình hình. 

------------ HẾT ------------ 


