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NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
MÁY ĐỊNH VỊ HẢI ĐỒ MÀU HAIYANG HD-1000CFA/ HD-1200CFA
Để đảm bảo cho máy hoạt động tốt, kéo dài tuổi thọ cũng như phục vụ tốt cho công tác
đánh bắt và an toàn trên biển. Chúng tôi mong quí khách hàng trong quá trình sử dụng máy
cần lưu ý những điểm sau:
 Sử dụng nguồn điện một chiều (DC) ổn định điện áp phải đủ 12VDC hoặc 24VDC.
Nên dùng bộ nguồn của MECOM để bảo vệ máy khi sử dụng.
 Tuyệt đối không được sử dụng máy khi bình điện đang sạc. Nên làm công tắc hay
Áp-tô-mát để ngắt hoàn toàn máy khỏi nguồn điện khi bình Ắc quy đang sạc hay
khi không dùng máy.
 Khi đấu nối vào bộ nguồn điện phải đấu đúng:
Dây MÀU ĐỎ vào cực DƯƠNG(+),
Dây MÀU ĐEN vào cực ÂM(-).
 Phải đảm bảo các đầu nối điện được tiếp xúc tốt, không bị mất điện đột ngột khi
đang sử dụng máy.
 Khi cầu chì bị đứt phải tìm nguyên nhân và khắc phục trước khi thay cầu chì mới.
Cầu chì thay thế phải có trị số Ampe bằng với cầu chì của máy. Tuyệt đối không
dùng cầu chì có trị số Ampe lớn hơn.
 Đối với ANTEN của máy định vị, vị trí lắp đặt phải cách xa vị trí của ANTEN máy
thông tin từ 3 - 4 mét và phải nằm ngoài góc quét của RADAR gắn trên tàu.
 Màn hình máy phải được đặt nơi thoáng mát và cách xa các vật có từ tính như la
bàn ….
 Khi vận chuyển máy đi/về trong chuyến biển tránh va chạm gây hư hỏng máy.
Rất mong quý khách hàng lưu ý những khuyến cáo trên trong quá trình sử dụng máy.
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CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY
1.Màn hình:
HD-1000CFA: 10” LCD Màu
HD-1200CFA: 12” LCD Màu
2. Bộ nhớ điểm và dấu:
30.000 điểm
4. Bộ nhớ vết:
50.000 điểm
5. Bản đồ:
Sử dụng bản đồ HY-MAP / C-MAP
6. Tần số dò cá:
50kHz và 200kHz
7. Công xuất phát:
600W : 2.5m ~ 600m
Máy định vị HAIYANG HD-1000CFA và HD-1200CFA có hải đồ tất cả các vùng
biển trên thế giới và hải đồ chi tiết khu vực biển Việt Nam và biển Đông Nam Á.
Máy có [MENU] sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt rất tiện lợi cho người sử dụng máy.
LẮP ĐẶT VÀ KẾT NỐI
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CHƯƠNG I: CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN MẶT MÁY
VỊ TRÍ PHÍM

PHÍM

CHỨC NĂNG
- Lựa chọn các chức năng trong menu, di chuyển
dấu cộng trên hải đồ.
- Xoay để lựa chọn các chức năng trong menu.
Chọn GAIN/STC trong chức năng dò cá.
- ENTER: Ấn để chấp nhận các mục đã lựa chọn
và chấp nhận các giá trị cài đặt.
- Tăng và giảm tỷ lệ của Hải đồ.

MENU
MENU GOTO
PAGE

ACTIVE

WPT

TRACK

CANCEL PWR

GOTO
PAGE

- Phím chức năng MENU.
- Lựa chọn chức năng đi đến điểm.
- Lựa chọn các kiểu màn hình.

ACTIVE

- Lựa chọn sự ưu tiên giữa các màn hình.

WPT

- Ấn để nhập điểm vị trí hiện tại hoặc vị trí dấu
cộng.
- Ấn giữ trong 3 giây nhập và đánh dấu vị trí
điểm MOB.

TRACK

- Lựa chọn chức năng lưu vết.

CANCEL

- Thoát các chức năng đã chọn.

PWR

- Tắt mở nguồn, chỉnh sáng tối hoặc ngày đêm.
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CHƯƠNG II: SỬ DỤNG CƠ BẢN
MỞ MÁY

II.1
- Ấn phím
- Ấn phím

để tiếp tục.
TẮT MÁY

II.2

- Ấn phím
PWR

để mở máy. Máy sẽ hiện bảng thông báo chú ý về Hải đồ.

PWR

giữ trong 3 giây cho đến khi màn hình tắt và thả tay ra khỏi phím

PWR

.

TẮT MÁY

3 GIÂY
[◄][►]=Độ sáng [PWR] Thoát.
[▲]= Ngày [▼]= Đêm

CHỈNH ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH - CHỌN KIỂU NGÀY - ĐÊM

II.3
- Ấn phím

PWR

- Xoay núm
để chỉnh độ sáng màn hình sao cho phù hợp với nhu cầu của người sử
dụng. Nếu ta mở độ sáng màn hình quá sáng sẽ làm giảm tuổi thọ của màn hình.
- Ấn phím

(lên – xuống) để chọn chế độ hoạt động ban ngày hay ban đêm.
CÁC KIỂU MÀN HÌNH

II.4

Máy định vị đo sâu dò cá Hải đồ màu HAIYANG HD-1200CF có rất nhiều kiểu
màn hình bao gồm các màn hình chính và các màn hình kết hợp như sau:
II.4.1

Nhấn

Màn hình Định vị Hải đồ toàn màn hình

PAGE

=>
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II.4.2

Nhấn

II.4.3

Nhấn

II.4.4

Nhấn

II.4.5

Nhấn

Màn hình dò cá

PAGE

=>

Màn hình hải đồ kết hợp dò cá.

PAGE

=>

Màn hình hải đồ kết hợp thông tin

PAGE

=>

Màn hình hải đồ kết hợp xa lộ

PAGE

=>
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II.4.6

Nhấn

II.4.7

Nhấn

II.4.8

Nhấn

II.4.9

Nhấn

Màn hình hải đồ kết hợp la bàn

PAGE

=>

Màn hình dò cá kết hợp thông số

PAGE

=>

Màn hình dò cá kết hợp xa lộ

PAGE

=>

Màn hình dò cá kết hợp la bàn

PAGE

=>
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II.4.10
Màn hình Thông số Hải hành
Kiểu 1

Nhấn

PAGE =>

Kiểu 2

Nhấn

PAGE =>

II.4.11

Nhấn

PAGE

II.4.12

Nhấn

PAGE

Màn hình Thông số Xa lộ

=>

Màn hình Thông số La bàn

=>
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Màn hình Thông số Vệ tinh

II.4.13

Nhấn

PAGE

Màn hình Thông số Hiện tại

II.4.14

Nhấn

=>

PAGE

=>

MÀN HÌNH ĐỊNH VỊ HẢI ĐỒ MÀU

II.5

3

1

2

5

6

4

1
2
3
4
5
6

Vị trí tàu
Dấu cộng
Biểu tượng AIS
Thanh ngang
Tọa độ dấu cộng
Thông tin Điểm

Vị trí hiện tại của tàu
Hiển thị vị trí của dấu cộng trên hải đồ
Hiển thị các mục tiêu AIS nhận được
Hiển thị các số liệu đã chọn ở trên hoặc dưới màn hình
Hiển thị các số liệu của dấu cộng
Hiển thị các thông tin điểm, tọa độ, khoảng cách và hướng
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II.6

Nhấn

II.7

MÀN HÌNH XA LỘ

PAGE

=>

1

Tên điểm

Tên của điểm đang đi đến

2

Hướng lái tàu

Hướng lái tàu cần đến điểm đến

3

Biểu tượng điểm

Khoảng cách còn lại của điểm

4

Tàu

Vị trí lệch của tàu khi đang hành trình

5

Khoảng lệch

Khoảng cách cài đặt báo động lệch

6

Thông số hải hành

Các thông số của tàu khi đang hành trình

MÀN HÌNH LA BÀN LÁI TÀU

4

Nhấn

PAGE

3

1

2

=>

1

Tên điểm

Tên của điểm

2

Hướng lái tàu

Hướng lái tàu cần đến điểm đến

3

Biểu tượng điểm

Khoảng cách và Hướng của điểm

4

Thông số hải hành

Các thông số của tàu khi đang hành trình
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II.8

MÀN HÌNH VỆ TINH

1

2

4

Nhấn

PAGE

3

=>

Tình trang thu GPS hiện tại
1
Tình trạng thu
Vị trí hiện tại của các Vệ tinh
2
Vị trí của Vệ tinh
Hiển thị vị trí, hướng và cường độ thu của Vệ tinh
3
Biểu đồ SNB
Các thông số của vệ tinh
4
Thông số
* Màu của trạng thái vệ tinh (3)
Đen: Đang theo dõi, chưa có tín hiệu.
Xanh biển: Đang theo dõi, nhưng không sử dụng.
Xanh lá: vệ tinh đang dùng.
Xanh nhạt: dùng vệ tinh SBAS
II.9

MÀN HÌNH THÔNG SỐ HẢI HÀNH

Màn hình thông số Hải hành có thể tùy chọn kiểu 1 và kiểu 2 . Kiểu 1 ưu tiên nữa
màn hình phía trên để trình bày số tọa độ hiện tại được to hơn. Kiểu 2 sẽ ưu tiên trình bày
nhiều thông số.
Tất cả các thông số trong màn hình Thông số Hải hành có thể thay đổi tùy chọn phù
hợp cho từng người sử dụng.
Chọn trình bày màn hình Thông Số Hải hành là kiểu 1 hoặc kiểu 2:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Cài đặt . Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Tùy chọn . Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Thông tin Dẫn đường. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Loại. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng 1 hoặc 2. Ấn phím

- Ấn phím

CANCEL

.

nhiều lần để trở lại màn hình chính.
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KIỂU 1

KIỂU 2

II.10 PHÓNG TO THU NHỎ HẢI ĐỒ
II.10.1 Tại vị trí tàu
PAGE

Ấn phím
để về màn hình định vị hải đồ (nếu chọn màn hình kết hợp thì
nhấn ACTIVE để khung màu đỏ chuyển sang Hải đồ).
- Ấn phím
để phóng to hải đồ
- Ấn phím
để thu nhỏ hải đồ.
II.10.2

Tại vị trí dấu cộng
PAGE

Ấn phím
để về màn hình định vị hải đồ (nếu chọn màn hình kết hợp thì
nhấn ACTIVE để khung màu đỏ chuyển sang Hải đồ).
- Dùng phím
- Ấn phím
- Ấn phím

để đưa dấu cộng đến vị trí cần phóng to hay thu nhỏ hải đồ.
để phóng to hải đồ tại vị trí dấu cộng.
để thu nhỏ hải đồ tại vị trí dấu cộng.
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II.11

NHẬP NHANH ĐIỂM ĐÍCH VÀO MÁY
Có 3 cách nhập điểm vào bộ nhớ máy như sau:
 Nhập ngay vị trí hiện tại của tàu.
 Nhập điểm bằng dấu cộng trên hải đồ.
 Nhập điểm do tàu khác cho.
Nhập ngay vị trí tàu

II.11.1

- Khi có dấu cộng trên màn hình (Ấn phím

CANCEL

để tắt dấu cộng).

- Ấn phím WPT .
(Xem trên màn hình hải đồ để biết số thứ tự cũng là tên của điểm vừa nhập vào bộ
nhớ điểm trong danh sách điểm)
Để chỉnh sửa tên, biểu tượng, màu và các thông tin khác của điểm vào danh sách
điểm tìm số thứ tự điểm vừa nhập vào và tiến hành kiểm tra sửa chữa.
II.11.2
Nhập điểm đích bằng dấu cộng
để di chuyển dấu cộng đến vị trí muốn nhập điểm vào bộ nhớ

- Dùng phím

CANCEL

- Ấn phím WPT . Ấn
để tắt dấu cộng.
(Xem trên màn hình hải đồ để biết số thứ tự cũng là tên của điểm vừa nhập vào bộ
nhớ điểm trong danh sách điểm).
II.11.3
Nhập điểm theo toa độ vị trí
MENU

- Ấn phím
. Ấn phím
3 lần
- Ấn phím
(dấu +) máy sẽ nhập một điểm mới vào danh sách điểm có các thông số
tọa độ là vị trí hiện tại của tàu.
- Xoay phím

chọn các số vĩ độ cần nhập. Ấn phím

(mũi tên qua) chuyển dấu

qua vị trí tiếp theo, làm tương tự cho hết phần vĩ độ, chú ý xoay phím
[N] hay Nam [S].
- Ấn phím

(xuống) chuyển xuống dòng kinh độ. Xoay phím

độ, ấn phím

chọn vĩ độ Bắc
chọn nhập số kinh

(qua – lại) chuyển dấu qua vị trí tiếp theo, làm tương tự cho hết phần

kinh độ, chú ý xoay phím

chọn kinh độ Đông [E] hay kinh độ Tây [W].

- Ấn phím
để chấp nhận số vĩ độ và kinh độ của điểm nhớ (khung kinh độ, vĩ độ
chuyển sang màu xanh).
- Xoay phím
phím
- Ấn phím

tới khung tên điểm, nhấn

, xoay phím

chọn các chữ cái, ấn

(mũi tên qua) chọn vị trí chữ cái tiếp theo.
chấp nhận tên sau khi đặt tên xong.
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chọn Symbol (ký hiệu điểm). Ấn phím

- Xoay phím

để vào bảng Symbol, xoay

chọn ký hiệu cầu lưu.

phím
- Ấn phím

chấp nhận ký hiệu đã chọn.
chọn ô Màu cho điểm. Ấn phím

- Xoay phím

để chọn bảng màu, xoay phím

chọn màu cầu lưu cho điểm.
- Ấn phím
- Ấn phím

chấp nhận màu điểm đã chọn.
CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình chính.

II.11.4
Chức năng người rơi xuống biển MOB: Man Over Board
Khi có người hay đồ vật rơi xuống biển ta có thể ghi lại vị trí này ngay lập tức để có
thể cho tàu quay lại để cứu người hay vớt đồ vật lên, cách thực hiện như sau:
- Ấn và giữ phím

WPT

đến khi xuất hiện màn hình sau:

- Máy thông báo vị trí của điểm MOB đồng thời chỉ hướng và khoảng cách từ tàu đi đến
điểm MOB.
CANCEL

- Ấn phím
, để tắt báo động và tiến hành hải hành đến điểm MOB.
Khi đã hoàn thành công việc thì dừng đi đến điểm MOB như sau:
- Ấn phím

WPT

. Máy thông báo:
Xóa điểm MOB?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím

để xóa.

II.12 GỌI ĐIỂM ĐÍCH ĐỂ ĐI
II.12.1 Gọi Điểm đến trong danh sách [CÁCH 1]
- Ở màn hình hải đồ Ấn phím
- Xoay núm

MENU

. Ấn phím

3 lần

chọn điểm cần đi. Ấn phím GOTO .
Nếu máy đang đi đến một điểm đích khác thì máy sẽ thông báo
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Bạn muốn đổi điểm Đích?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím
để chấp nhận.
Máy sẽ hiển thị tên, tọa độ điểm đích, hướng và khoảng cách tới điểm đích và thời
gian đến đích trong khung thông số WPT.
II.12.2 Gọi Điểm đến trong danh sách điểm [CÁCH 2]
- Ấn phím

GOTO

.
Nếu máy đang đi đến một điểm đích khác thì máy sẽ thông báo
Dừng Dẫn đường?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím

để dừng.

- Ấn phím

CANCEL

. Để thoát ra ngoài.

- Ấn phím

GOTO

. Ấn phím

để chọn [ Điểm].

- Xoay núm
chọn điểm trong danh sách cần đi. Ấn phím GOTO .
Máy sẽ hiển thị tên, tọa độ điểm đích, hướng và khoảng cách tới điểm đích và thời
gian đến đích trong khung thông số WPT.
II.12.3 Gọi điểm đến trên hải đồ
- Dịch chuyển dấu cộng đến đúng vị trí điểm cần đến đã lưu trên hải đồ.
- Sau đó ấn phím
2 lần.
Nếu máy đang đi đến một điểm đích thì máy sẽ thông báo
Bạn muốn đổi điểm Đích?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím
để chấp nhận / Hoặc Ấn CANCEL để thoát
Máy sẽ hiển thị tên, tọa độ điểm đích, hướng và khoảng cách tới điểm đích và thời
gian đến đích trong khung thông số WPT.
II.12.4

Đi đến điểm bất kỳ

Nếu muốn đi đến điểm bất kỳ trên màn hình hải đồ mà điểm đó chưa được nhập vào
danh sách điểm, cách thực hiện.
“Dừng đi đến điểm trước khi thực hiện chức năng này”.
- Dịch chuyển dấu cộng đến điểm bất kỳ trên màn hình hải đồ cần đi đến.
- Ấn phím
- Ấn phím

GOTO

máy sẽ đánh một dấu CỜ tại vị trí dấu cộng trên màn hình hải đồ.

để đi đến điểm đã đánh dấu.
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II.12.5 Dừng đi đến điểm
Nếu đang đi đến điểm và muốn dừng hải hành đến điểm thực hiện:
- Ấn phím

CANCEL

- Ấn phím

GOTO

để thoát con trỏ trên hải đồ nếu con trỏ đang hiển thị.
Nếu đang đi đến điểm có trong bộ nhớ
Dừng Dẫn đường?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím

để dừng dẫn đường.
Nếu đang đi đến điểm không có trong bộ nhớ
ẤN ENT ĐỂ LƯU ĐIỂM
TÊN ĐIỂM: [00102]
[ENTER]=Lưu [MENU]=Xóa [CANCEL]=Hủy

- Ấn phím

để lưu điểm vào bộ nhớ điểm và dừng hải hành.

- Ấn phím

MENU

- Ấn phím

CANCEL

không lưu và dừng hải hành.
để đi tiếp.

II.13
XÓA ĐIỂM ĐÍCH
II.13.1 Xóa từng điểm (Không xóa được điểm trong tuyến đường):
Lưu ý: Những điểm nằm trong tuyến đường đã lập trước đó thì không thể xóa được. Muốn
xóa thì phải xóa tuyến đường trước.
MENU

- Ấn phím

. Ấn phím

3 lần.

chọn điểm cần xóa. Ấn phím

- Xoay núm

máy thông báo

Xóa Số liệu?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím

để xóa điểm.

- Ấn phím
II.13.2

CANCEL

- Ấn phím

MENU

. Ấn phím

- Ấn phím

PAGE

. Máy thông báo

nhiều lần để không xóa và thoát ra màn hình hải đồ.
Xóa tất cả các điểm:
3 lần

Xóa tất cả Số liệu?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không
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- Ấn phím

để xóa tất cả các điểm.
CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để không xóa và thoát ra màn hình hải đồ.
Chú ý: Khi chọn chức năng xóa tất cả các điểm đích thì máy sẽ xóa toàn bộ điểm
mà bạn đã lưu vào trong máy.
Chú ý rằng khi đã xóa xong thì sẽ không khôi phục lại được mà phải nhập lại tất cả
từ đầu.
II.13.3 Xóa điểm trực tiếp trên màn hình hải đồ
Dịch chuyển dấu cộng đến đúng vị trí điểm cần xóa trên màn hình hải đồ.
- Ấn phím

, xoay núm

chọn Xóa . Ấn phím

máy thông báo

Xóa Số liệu?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím
- Ấn phím
II.14

điểm đó sẽ bị xóa.
CANCEL

để không xóa và tắt dấu cộng.

ĐO KHOẢNG CÁCH 2 VỊ TRÍ TRÊN HẢI ĐỒ
Ở màn hình hải đồ

- Dùng phím
- Xoay núm

đưa dấu cộng đến vị trí thứ nhất. Ấn phím
chọn dòng K-Cách/Hướng. Ấn phím

- Dùng phím
đưa dấu cộng đến vị trí thứ hai cần đo.
Đọc khoảng cách và hướng của 2 điểm cần đo trên màn hình trong cửa sổ thông
tin dấu cộng.
- Ấn phím

CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
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CHƯƠNG III: SỬ DỤNG NÂNG CAO
III.1

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 2 MÀN HÌNH KẾT HỢP HẢI ĐỒ VÀ DÒ CÁ.

Khi sử dụng kiểu màn hình vừa kết hợp hải đồ và màn hình dò cá, ta có thể chọn bỏ thanh
số liệu dò cá nằm ngang không cần thiết, nhằm tăng diện tích màn hình đứng để quan sát
cá và hải đồ được rộng hơn. Những thông tin cần thiết vẫn thể hiện đầy đủ trên màn hình
cho người sử dụng.
-

Bước 1: Ấn phím MENU . xoay núm
hoặc nhấn phím
chọn. và thực hiện
theo thứ tự MENU như sau: 9.Vào MENU chính  2.Cài đặt  7.Tùy chọn 
1.Thanh số liệu  1.Hiển thị = “ẩn” Ấn ENTER để chọn ẩn thanh số liệu ngang
ngay dưới màn hình.

-

Bước 2: Ấn phím MENU . xoay núm
hoặc nhấn phím
chọn. và thực hiện
theo thứ tự MENU như sau: 9.Vào MENU chính  5.Khác  6.Cửa sổ phụ 
8.GPS INFO3. Ấn ENTER để chọn thông tin hiển thị trên hải đồ thay cho thang số
liệu ngang đã tắt ở bước 1.

Khi ở kiểu màn hình này ta cần lưu ý các điểm sau:
ACTIVE

Khi ấn nút
để chọn ưu tiên màn hình dò cá thì thanh ngang sẽ hiện ra để người
sử dụng thay đổi Thang đo, độ lợi, STC, khử nhiễu,….. cho phép người sử dụng vào
MENU dò cá.
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ACTIVE

Khi ấn nút
để chọn ưu tiên màn hình hải đồ thì thanh ngang sẽ ẩn đi, và phần
không gian màn hình dò cá và hải đồ sẽ mở rộng toàn màn hình. (xem hình dưới đây)

Lưu ý: Khi không muốn sử dụng kiểu cài đặt này thì phải thực hiện lại tương tự các bước
trên nhưng cần chọn như sau để mở lại thanh số liệu.
- Thanh số liệu = “Hiện”
- Cửa sổ phụ = “Không hiển thị”

III.2

DỊCH CHUYỂN HẢI ĐỒ
Muốn dịch chuyển Hải đồ cho đúng với thực tế ta làm như sau:
đưa dấu cộng đến vị trí được xem là chính xác giữa hải đồ và thực tế

- Dùng phím
bên ngoài.
- Ấn phím

. Xoay núm

chọn dòng Hiệu chỉnh Bản đồ.

- Ấn phím

2 lần Hải đồ sẽ được dịch chuyển sang vị trí mới.

Lưu ý: Cần phải xác định thật chính xác vị trí hiện tại để dịch chuyển hải đồ cho đúng với
thực địa. Khi hiệu chỉnh sai hoặc không đúng với thực tế cần phải khởi động lại cài đặt
để máy tự động nhận lại đúng vị trí ban đầu.
III.3

THAY ĐỔI CÁC KIỂU MÀN HÌNH
Mặt định của phím

PAGE

trang. Ta có thể tùy chọn phím
lật trang như sau:
Cài đặt phím
- Ấn phím

MENU

PAGE

khi xuất xưởng là chọn kiểu màn hình theo kiểu lật

PAGE

là chọn các kiểu màn hình theo kiểu MENU hoặc

cho chức năng chọn kiểu màn hình như sau:

. Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Cài đặt. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Tùy chọn . Ấn phím
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- Xoay núm
chọn dòng Kiểu chuyển Màn hình. Ấn phím
+ Nếu muốn chọn theo kiểu MENU thì ta chọn: Tiêu Chuẩn.
+ Nếu muốn chọn theo kiểu lật trang thì ta chọn: Lật.
- Ấn phím

hoặc

- Ấn phím

CANCEL

- Ấn phím

PAGE

để chọn.

nhiều lần để trở lại màn hình chính.
để chọn các kiểu màn hình mong muốn.

III.4 CHỨC NĂNG LƯU VẾT
III.4.1 Tắt mở chức năng vết
Để tận dụng tối đa bộ nhớ vết của máy người sử dụng máy có thể tắt hay mở chức
năng lưu vết của máy. Cách thực hiện như sau:
Cách 1:
* Mở lưu vết trong MENU:
MENU

- Ấn phím

. Xoay núm

chọn dòng Vết. Ấn phím

chọn dòng Mở. Máy thông báo

- Xoay núm

Bắt đầu vẽ Vết

* Tắt lưu vết trong MENU:
MENU

- Ấn phím
- Xoay núm

. Xoay núm

chọn dòng Vết. Ấn phím

chọn dòng Tắt. Máy thông báo
Dừng vẽ Vết

CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
Cách 2:
* Mở lưu vết bằng phím TRACK:
TRACK

- Ấn phím
.
- Máy thông báo
Bắt đầu vẽ Vết

* Tắt lưu vết bằng phím TRACK:
TRACK

- Ấn phím
.
- Máy thông báo
Dừng vẽ Vết
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III.4.2 Chọn màu vết
Việc chọn màu vết để người sử dụng có thể lưu vết theo màu để phân biệt trong quá
trình sử dụng và khai thác.
MENU

- Ấn phím

chọn dòng Màu vết . Ấn phím

. Xoay núm

chọn ô màu mong muốn cho vết.

- Xoay núm
- Ấn phím

.
CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
III.5 LẬP TUYẾN ĐƯỜNG
Để thuận tiện cho các chuyến hải hành an toàn cần phải lập các tuyến đường đi cố
định cho tàu. Cách thực hiện:
III.5.1 Lập tuyến đường mới
MENU

- Ấn phím

. Ấn phím
chọn dòng Tuyến đường. Ấn phím

- Xoay núm
- Ấn phím
- Ấn phím

. Ấn phím
MENU

- Ấn phím

PAGE

2 lần

để vào nhập điểm cho tuyến đường.

để lập tuyến đường với các điểm có trong danh sách điểm.
và xoay phím

để chọn các điểm nhớ có trong danh sách điểm

muốn lặp tuyến đường theo thứ tự từ điểm gần đến xa. Ấn phím
MENU

- Ấn phím
, ấn phím
và xoay phím
tục đến khi hoàn thành tuyến đường cần lập.

chấp nhận điểm.

để chọn các điểm tiếp theo, và tiếp

- Nếu muốn xóa điểm đã chọn trong danh sách tuyến đường. Xoay phím
điểm cần xóa khỏi danh sách.
- Ấn phím

để chọn các

để xóa điểm ra khỏi danh sách. Máy thông báo
Xóa Số liệu?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím
- Ấn phím

để xóa điểm đã chọn ra khỏi danh sách điểm của tuyến đường.
CANCEL

để quay lại danh sách tuyến đường.

- Xoay núm
chọn tuyến đường cần hải hành. Ấn phím GOTO bắt đầu hải hành theo
tuyến đường đã chọn.
III.5.2 Cài đặt tuyến đường
Khi các tuyến đường đã được lập để thuận tiện cho việc quản lý và không bị rối trên
màn hình hải hành có thể đặt tên, ẩn và hiện các tuyến đường đã lập.
- Ấn phím

MENU

. Ấn phím
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- Xoay núm

chọn dòng Tuyến đường. Ấn phím

2 lần

- Xoay núm

chọn tên tuyến đường cần cài đặt. Ấn phím

- Xoay núm

và ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Chỉ báo. Ấn phím

2 lần

để đặt tên cho tuyến đường. Ấn phím

+ Xoay núm

chọn dòng Ẩn. Ấn phím

để ẩn tuyến đường

+ Xoay núm

chọn dòng Hiện. Ấn phím

để hiển thị tuyến đường.

CANCEL

- Ấn phím
để quay lại danh sách tuyến đường.
III.5.3 Hải hành theo tuyến đường
Khi đã có các tuyến đường cần lập trong danh sách tuyến đường, có thể hải hành
theo tuyến đường đã lập
MENU

- Ấn phím

. Ấn phím
chọn dòng Tuyến đường. Ấn phím

- Xoay núm

2 lần

- Xoay núm
chọn tên tuyến đường cần hải hành. Ấn phím GOTO
Máy sẽ tự động dẫn tàu hải hành theo tuyến đường đã lập. Trên màn hình hiển thị
tuyến đường đi qua các điểm bao gồm hướng hải hành và khoảng cách giữa các điểm.
MENU

- Ấn phím

.

- Xoay núm

chọn dòng Dẫn đường. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Chiều Tuyến đường. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Thuận. Ấn phím

hải hành theo chiều thuận.

- Xoay núm

chọn dòng Nghịch. Ấn phím

hải hành theo chiều ngược.

- Xoay núm

chọn dòng Thời gian Hải hành. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng TTG. Ấn phím

tổng thời gian hải hành.

- Xoay núm

chọn dòng ETA. Ấn phím

thời gian dự kiến đến.

CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
III.5.4 Xóa tuyến đường đã lập
Khi các tuyến đường đã lập trở nên không cần thiết và quá nhiều có thể xóa các
tuyến đường không cần thiết ra khỏi danh sách.
- Ấn phím

MENU

. Ấn phím
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- Xoay núm

chọn dòng Tuyến đường. Ấn phím

- Xoay núm

chọn tên tuyến đường cần xóa. Ấn phím

2 lần

Xóa số liệu?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím

để xóa.
CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
III.6 ĐƯỜNG VẼ
Đường vẽ là các đường mà máy cho phép người sử dụng vẽ lên hải đồ để ghi nhớ
các vùng cần lưu ý như: Vùng rạn, vùng có tàu đắm, vùng cạn, hoặc vùng có Cá. . . Cách
thực hiện.
III.6.1
Vẽ Đường Vẽ
- Ấn phím
Xoay núm
chọn dòng Đường vẽ riêng. Ấn phím
Máy sẽ thoát ra màn hình hải đồ và tiến hành vẽ các đường vẽ.
- Ấn phím

để di chuyển dấu cộng đến vị trí đầu tiên của Đường vẽ riêng cần vẽ. Ấn

phím
- Ấn phím
phím

để di chuyển dấu cộng đến vị trí kế tiếp của Đường vẽ riêng cần vẽ. Ấn

và tiếp tục cho đến khi hoàn thành Đường vẽ riêng cần vẽ.
Máy sẽ nối các điểm đã chọn vẽ lại với nhau thành các Đường vẽ riêng.
CANCEL

- Ấn phím
để hoàn thành và kết thúc Đường vẽ riêng.
III.6.2
Cài đặt Đường vẽ riêng
Các Đường vẽ riêng khi đã hoàn thành ở trong Danh sách Đường vẽ riêng, có thể
cài đặt lại Tên, loại đường vẽ, màu đường vẽ và cho ẩn hoặc hiện Đường vẽ riêng trên màn
hình hải đồ.
- Ấn phím
- Xoay núm

MENU

. Ấn phím
chọn dòng Đường vẽ riêng. Ấn phím

2 lần

Đường vẽ riêng Danh sách

[ENTER]=Sửa [GOTO]=Xóa [PAGE]=Xóa tất cả [◄][►]=Di chuyển
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- Xoay núm

chọn tên Đường vẽ cần cài đặt. Ấn phím

- Xoay núm

và ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Hiển thị. Ấn phím

để đặt tên cho tuyến đường. Ấn phím

.

+ Xoay núm

chọn dòng Ẩn. Ấn phím

+ Xoay núm

chọn dòng Hiện. Ấn phím

để ẩn Đường vẽ riêng.

chọn dòng LOẠI. Ấn phím

- Xoay núm

2 lần

để hiện Đường vẽ riêng.

.

+ Xoay núm

chọn dòng LINE. Ấn phím

kiểu Đường vẽ riêng.

+ Xoay núm

chọn dòng FILL. Ấn phím

kiểu dữ liệu.

+ Xoay núm

chọn dòng ALARM. Ấn phím

chọn dòng Màu. Ấn phím

- Xoay núm

+ Xoay núm

kiểu báo động.

.

chọn màu cho đường vẽ, có 16 màu để chọn. Ấn phím

.

CANCEL

- Ấn phím
để hoàn thành cài đặt và quay lại danh sách Đường vẽ riêng. Tiếp tục
cho các đường vẽ khác cần cài đặt.
CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình ngoài.
III.6.3
Xóa Đường vẽ riêng
Khi các Đường vẽ riêng đã lập trở nên không cần thiết và quá nhiều có thể xóa các
Đường vẽ riêng không cần thiết ra khỏi danh sách.
MENU

- Ấn phím

. Ấn phím

.

- Xoay núm

chọn dòng Đường vẽ riêng. Ấn phím

- Xoay núm

chọn tên đường vẽ cần xóa. Ấn phím

2 lần
GOTO

Xóa số liệu?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím
- Ấn phím

để xóa.
PAGE

để xóa tất cả Đường Vẽ
Xóa tất cả số liệu?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím
- Ấn phím

để xóa tất cả.
CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
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III.6.4
Đặt tên riêng
Để phân biệt các đường vẽ sau khi đã tạo ra ta có thể ứng dụng Tên riêng để đặt cho
vùng mà đường vẽ tạo ra.
- Ấn phím
để di chuyển dấu cộng đến vị trí cần đặt tên riêng. Nếu không có dấu cộng
thì tên riêng là vị trí hiện tại của tàu.
- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Tên riêng. Ấn phím

- Xoay núm

và ấn phím

để đặt tên cho Tên riêng. Ấn phím

- Xoay núm

chọn màu của Tên riêng. Ấn phím

.

- Xoay núm

chọn màu cho tên đã đặt. Ấn phím

.

2 lần.
.

CANCEL

- Ấn phím
hoàn thành đặt tên riêng và thoát ra màn hình hải đồ.
III.6.5
Xóa tên riêng
Khi không muốn sử dụng tên riêng trên hải đồ nữa thì hãy xóa bằng cách sau:
Cách 1: Xóa từng tên riêng:
MENU

- Ấn phím

. Ấn phím

.

- Xoay núm

chọn dòng Tên riêng. Ấn phím

2 lần

- Xoay núm

chọn tên đường vẽ cần xóa. Ấn phím

GOTO

Xóa số liệu?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím

để xóa.
CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
Cách 2: Xóa tất cả tên riêng:
MENU

- Ấn phím

.

chọn dòng Tên riêng. Ấn phím

- Xoay núm
Ấn phím

. Ấn phím

PAGE

2 lần

để xóa tất cả Tên riêng

Xóa tất cả số liệu?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím
- Ấn phím

để xóa tất cả.
CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
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III.7

LƯU ĐIỂM, TUYẾN ĐƯỜNG, VẾT VÀO THẺ NHỚ Micro SD
- Đối với máy HAIYANG HD-1000CFA, HD-1200CFA cho phép người dùng lưu

lại Vết, Điểm nhớ, Tuyến đường của riêng mình vào thẻ nhớ Micro SD để lưu giữ bảo
quản tốt hơn. Cách thực hiện: (Chú ý chiều cắm thẻ cho từng loại máy dưới đây)
Hướng dẫn cắm thẻ microSD và SD vào máy HD-1200CFA.

Hướng dẫn cắm thẻ microSD và SD vào máy HD-1000CFA.
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MENU

- Ấn phím

. Ấn phím

.

chọn dòng Lưu số liệu riêng. Ấn phím

- Xoay núm

- Xoay núm
chọn dòng Điểm, hoặc Tuyến đường, hoặc Vết, hoặc Đường vẽ riêng,
hoặc Tên riêng.
- Ấn phím

máy hiện thông báo
Lưu vào thẻ SD Card1
Tên Tập tin: [WPT

]

[ENTER]=Lưu [CANCEL]=Thoát [▲][▼][◄][►]=Sửa

Ghi chú:
Cần phải đặt “Tên Tập tin: [. . . . . . .]” là các tên riêng biệt không được trùng với
các Tập tin đã có tên trong máy.
Nếu đăt tên giống nhau thì máy sẽ lưu tập tin mới đè lên tập tin cũ và các thông tin
điểm của tập tin cũ sẽ bị mất.
Ví dụ: Diem bac bo, Diem Thai Lan, Diem tau 1, Diem tau 2, . . . . .
- Xoay núm
và ấn phím
để đặt tên cho tập tin. Ấn phím
chấp nhận và lưu
điểm vào thẻ SD.
- Nếu lưu điểm vào thẻ SD với tên điểm đã có trong thẻ SD thì máy thông báo
Có Danh sách Điểm/T-đường trong thẻ nhớ.
Muốn chép đè lên?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím
chập nhận và lưu điểm vào thẻ SD.
- Thực hiện các bước tượng tự như trên cho các số liệu khác:
Tuyến đường
Vết
Đường vẽ riêng
Tên riêng
CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
III.8 LẤY ĐIỂM, TUYẾN ĐƯỜNG, VẾT TỪ THẺ NHỚ Micro SD
Khi cần sử dụng lại các số liệu đã lưu vào thẻ Micro SD có thể lấy số liệu ra để sử
dụng. Cách thực hiện:
- Cấm thẻ nhớ Micro SD vào khe cấm thẻ phía trước mặt máy.
- Ấn phím

MENU

. Ấn phím

.

- Xoay núm

chọn dòng Tải số liệu riêng. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Điểm, Vết, Tuyến đường, Đường vẽ riêng, Tên riêng

- Ấn phím

máy hiện thông báo
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Chép từ SD Card1

WPT1
WPT2
WPT3

Tên Tập tin
[WPT1.mrk
Mốc
WGS84
Số lượng dữ liệu
6

[ENTER]=Tải [CANCEL]=Thoát [▲][▼]=Di chuyển
[PAGE]=Xóa [MENU]=Xóa tất cả

chọn tên cho tập tin cần tải vào máy. Ấn phím

- Xoay núm
thông báo

chấp nhận máy

Tải Danh sách Điểm/T-đường lưu trong thẻ nhớ.
[ENTER]=Chép đè [MENU]=Chép thêm [CANCEL]=Thoát ra

 Ấn phím
máy sẽ chép đè danh sách điểm mới vào máy và danh sách cũ hiện có
trong máy sẽ bị mất.
MENU

 Ấn phím
để chép thêm các danh sách điểm trong thẻ vào danh sách điểm trong
máy. Lúc này danh sách điểm trong máy bao gồm danh sách trong thẻ và danh sách cũ
trong máy.
- Ấn phím

CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

III.9 CÀI ĐẶT ĐƠN VỊ
III.9.1 Cài đặt đơn vị tốc độ
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính . Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Cài đặt . Ấn phím

3 lần

- Xoay núm

chọn dòng Nm/Kt hay Km/Kmh hay Yd/Kt . Ấn phím

CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
III.9.2 Cài đơn vị đo sâu
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

để chọndòng Cài đặt. Ấn phím

2 lần.

- Xoay núm

chọn dòng Độ sâu. Ấn phím

- Xoay núm

chọn m ( mét ) hoặc ft ( feet, 1ft=0,3 mét ) hoặc fm (sải, 1 sải=1,8 mét).

Ấn phím
.
Khi đó số độ sâu trên hải đồ cũng thay đổi theo.
- Ấn phím

CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
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III.9.3

Cài đơn vị nhiệt độ
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

để chọndòng Cài đặt. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng N-ĐỘ. Ấn phím

- Xoay núm

chọn 0C hoặc 0F. Ấn phím

- Ấn phím

CANCEL

.

2 lần.
.
.

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

III.10 CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG
III.10.1 Cài báo động đến
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Báo động. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Tắt hay Mở. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Bán kính Đến. Ấn phím

- Ấn phím

3 lần

cài đặt bán kính báo động đến. Ấn phím
CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
Khi đó tàu vừa đến đích và chạm vào vòng khoảng cách báo động đến thì máy sẽ
phát ra tiếng kêu để báo tàu đến đích.
III.10.2 Cài báo động lệch
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Báo động. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Báo động lệch. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Tắt hay Mở. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Bán kính lệch. Ấn phím

- Ấn phím

2 lần

cài đặt bán kính báo động đến. Ấn phím
CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
Khi tàu chạy ra khỏi đường đi lớn hơn khoảng cách cài đặt báo động thì máy sẽ
phát ra tiếng kêu để báo tàu đang chạy lệch đường.
III.10.3 Cài báo động rê neo
- Ấn phím

MENU

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím
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- Xoay núm

chọn dòng Báo động. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Neo. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Tắt hay Mở. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Bán kính neo. Ấn phím

- Ấn phím

2 lần

cài đặt bán kính báo động đến. Ấn phím
CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
Khi tàu bị rê neo ra xa lớn hơn khoảng cách cài đặt báo động thì máy sẽ phát ra
tiếng kêu để báo tàu đang rê neo.
III.11

HIỆU CHỈNH HẢI ĐỒ
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Cài đặt Hải đồ. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Hiệu Chỉnh VĐ và Hiệu Chỉnh KĐ. Ấn phím

- Ấn phím
- Ấn phím
III.12

để hiệu chỉnh vĩ độ hay kinh độ theo ý muốn. Ấn phím
CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

HIỆU CHỈNH KINH VĨ ĐỘ VỊ TRÍ HIỆN TẠI
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng GPS. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Hiệu Chỉnh VĐ và Hiệu Chỉnh KĐ. Ấn phím

- Ấn phím
- Ấn phím
III.13

để hiệu chỉnh vĩ độ và kinh độ theo ý muốn. Ấn phím
CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

CÀI ĐẶT BIỂU TƯỢNG VỊ TRÍ TÀU

- Ấn phím

MENU

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Tàu. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Kích cỡ ký hiệu Tàu. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn từ 0-9. Ấn phím
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- Xoay núm

để chọn dòng Vạch mũi Tàu. Ấn phím

- Xoay núm

và phím

- Xoay núm

để chọn dòng Loại Tàu. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Vòng tròn, hay Mũi tàu, hay Tàu. Ấn phím

- Ấn phím

CANCEL

chọn từ 50-300. Ấn phím

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

III.14 XEM LỊCH THỦY TRIỀU
- Máy HD-1200CF cho biết được lịch thủy triều tại các vùng sông rạch, cảng. Cách xem
lịch thủy triều như sau:
- Ấn phím
- Xoay núm

chọn dòng Tìm. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Thủy triều. Ấn phím

.
.

+ Ấn phím GOTO , Máy sẽ hiện lên danh sách tất cả các điểm thủy triều hiện có trên
hải đồ theo thứ tự khoảng cách từ tàu đến điểm thủy triều đó.
TÌM THỦY TRIỀU
TÊM
Khoản cách
Song Saigon: HCM
1nm
Song Saigon: Đèn Đỏ
11nm
Song Nha Be
22nm
....
....
MENU

+ Hoặc ấn phím
, Máy sẽ hiện lên danh sách tất cả các điểm thủy triều hiện có
trên hải đồ theo Tên (A – B - C)
- Xoay núm
chọn dòng tên khu vực cần xem thủy triều. Ấn phím
. Máy sẽ thoát
ra màn hình hải đồ và tự động di chuyển đến vị trí có hình chử T màu đỏ tại khu vực đã
chọn.
- Ấn phím
2 lần
- Máy sẽ hiện lên lịch thủy triều tại khu vực và lân cận, giờ mặt trời, mặt trăng mọc và lặn.
- Dùng phím
- Ấn phím

CANCEL

thay đổi ngày,

thay đổi tháng cần xem thủy triều.

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
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III.15

XEM LỊCH TRONG MÁY
MENU

- Ấn phím
- Xoay núm

- Dùng phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

để chọn dòng Lịch. Ấn phím
để chọn năm và tháng cần xem trong năm

Trong đó cho ta biết:
- Ngày dương lịch, tháng dương lịch.
- Ngày âm lịch và tháng âm lịch.
- Những ngày trăng tròn. Ngày triều cường và
triều kiệt.

- Ấn phím

CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
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CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NGHỈ
Ta có thể cài đặt cho phép máy tự động tắt đèn màn hình sau một khoảng thời gian
nhất định. Khi máy nằm ở chế độ nghỉ thì không ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động
hiện tại của máy. Giúp giảm tiêu hao điện năng và tăng tuổi thọ của máy. Cài đặt chế độ
nghỉ như sau:

III.16

MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

.

- Xoay núm

chọn dòng Cài đặt. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Khoảng TG mở đèn. Ấn phím

- Xoay núm

chọn theo Tắt hay 1 Phút hay 3 Phút hay 5 Phút hay 10 Phút. Ấn

phím
- Ấn phím

.
.

.
CANCEL

nhiều lần để trở lại màn hình chính.
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CHƯƠNG IV: CHỨC NĂNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG AIS
Quy định về thời gian phát cho chuẩn AIS ClassB (sử dụng cho tàu cá):
Trạng thái tàu

Thời gian phát

Tàu chạy tốc độ nhỏ hơn 2 hải lý (< 2kt)

3 phút/1 lần

Tàu chạy tốc độ lớn hơn 2 hải lý ( > 2kt)

30 giây/ 1 lần

Tàu đứng yên

6 phút / 1 lần

Các tàu được phân biệt theo số nhận dạng MMSI gồm có 9 số.
Trong đó 3 số đầu là mã quốc gia gồm
574: Việt nam
567: Thái Lan
525: In đô nê xi a
477: Hồng Kong
533: Mã lai xi a
431 và 432: Nhật bản
563 và 564: Singapore
412 và 413: Trung Quốc
548: Philippin
514 và 516: Cam phu chia
440 và 441: Hàn Quốc
IV.1 XEM THÔNG TIN AIS TRÊN MÀN HÌNH HẢI ĐỒ
Các biểu tượng AIS trên màn hình hải đồ
được hiển thị với đầy đủ các thông tin của tàu, các
thông tin này có thể tắt để thông thoáng trên màn
hình hoặc mở để theo dỗi các mục tiêu AIS.
Khi di chuyển dấu cộng đến mục tiêu AIS
thì sẽ có cửa sổ hiển thị tất cả các thông số của tàu
trên màn hình.
Đường chấm chấm ở đầu hình tam giác là
vạch chỉ hướng tàu đó chạy.
(Các thông tin của trang dấu cộng phải được mở
cho tất cả các thông tin. Mở các thông tin cho dấu
cộng trong MENU).

- Muốn cho hiển thị hoặc tắt hiển thị các thông số của mục tiêu AIS trên màn hình hải đồ
thực hiện. Di chuyển dấu cộng đến vị trí có mục tiêu AIS trên màn hình hải đồ, Ấn phím
để vào trang cửa số thông tin.
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- Xoay núm
và ấn phím
để tô màu đỏ cho các ô trong cửa sổ thông tin của tàu.
Các thông số được tô đỏ sẽ tự động hiển thị ngay bên cạnh mục tiêu AIS.
- Ấn phím

CANCEL

để tắt cửa sổ thông tin AIS.

IV.2 TẮT MỞ NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG AIS
Các mục tiêu AIS khi thu được sẽ được thể hiện trên màn hình hải đồ. Ta có thể tắt
hay mở hiển thị các mục tiêu AIS, cách thực hiện như sau:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng AIS. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng AIS Mở/Tắt. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Tắt hay Mở. Ấn phím

- Ấn phím

CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

IV.3 XEM DANH SÁCH CÁC TÀU AIS THU ĐƯỢC
Ta có thể xem danh sách các tàu là mục tiêu AIS đã được máy nhận dạng thu được,
cách thực hiện như sau:
- Ấn phím
- Xoay núm

MENU

Xoay núm

chọn dòng AIS. Ấn phím

để chọn dòng Danh sách. Ấn phím

Danh sách các mục tiêu AIS gồm các thông tin: Tên tàu, số MMSI, khoảng cách từ
mục tiêu AIS đến tàu RNG và hướng từ mục tiêu AIS đến tàu BRG. Muốn xem chi tiết các
thông tin của một tàu nào đó trong danh sách tàu thì thực hiện như sau:.
- Xoay núm
để chọn tàu mục tiêu cần xem chi tiết.
Lưu ý: Muốn xem danh sách các mục tiêu AIS theo thứ tự thực hiện như sau:
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MENU

- Ấn phím

. Sau đó chọn một trong các cách xem danh sách như sau bằng cách Ấn:
GOTO

+ Muốn liệt kê danh sách theo số MMSI ấn phím
+ Muốn liệt kê danh sách theo K-Cách ấn phím

PAGE

+ Muốn liệt kê danh sách theo hướng BRG ấn phím
- Ấn phím

CANCEL

ACTIVE

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

IV.4 HIỆN VÒNG ĐO KHOẢNG CÁCH
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng AIS. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Hiện vòng đo. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Tắt hay Mở. Ấn phím

CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
- Lúc đó có 4 vòng đo khoảng cách hiện ra cách đều nhau, tâm của vòng tròn là tâm tàu.
Khoảng cách giữa các vòng cũng được hiển thị tùy theo tỷ lệ hải đồ đang hiển thị từ đó có
thể tín được khoảng cách từ tàu đến mục tiêu AIS.
IV.5

KÍCH CỠ MỤC TIÊU AIS
Thay đổi kích cỡ mục tiêu hiển thị trên màn hình để phù hợp với nhu cầu và tầm mắt
của người sử dụng. Cách thực hiện như sau:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

- Xoay núm

để chọn dòng Kích cỡ mục tiêu AIS. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Lớn hay Trung bình hay Nhỏ. Ấn phím

(lớn)
- Ấn phím
IV.6

chọn dòng AIS. Ấn phím

CANCEL

(Trung bình)

(Nhỏ)

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

HIỆN TÀU THEO MÀU
Để thuận lợi trong quá trình quan sát và phân biệt giữa các loại tàu, ta có thể cài đặt màu
cho từng loại tàu riêng biệt. Cách thực hiện như sau:
- Ấn phím

MENU

Xoay núm

chọn dòng AIS. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Hiện tàu theo màu. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn tàu cần phân biệt. Ấn và xoay phím

để chọn màu phù hợp.
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Danh sách các tàu gồm có 10 loại tàu:

- Ấn phím
IV.7

CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

HIỆN TÀU THEO LOẠI
Để thuận lợi phân biệt giữa các loại tàu với nhau, ta có thể cài đặt biểu tượng cho từng
loại AIS riêng biệt. Cách thực hiện như sau:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng AIS. Ấn phím

để chọn dòng Hiện tàu theo Loại. Ấn phím

- Xoay núm

- Xoay núm
để chọn Loại tàu sử dụng AIS. Ấn và xoay phím
phù hợp.
Danh sách các Loại tàu gồm có 6 loại:

- Ấn phím
IV.8

CANCEL

để chọn ký hiệu

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

CHỌN HIỂN THỊ THEO LOẠI AIS
Để thuận lợi trong quá trình quan sát và phân biệt giữa các loại AIS, ta có thể cài đặt
hiển thị hoặc tắt biểu tượng cho từng loại AIS riêng biệt. Cách thực hiện như sau:
- Ấn phím

MENU

Xoay núm

chọn dòng AIS. Ấn phím

.
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- Xoay núm

để chọn dòng Tắt-mở hiển thị theo loại tàu. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn loại tàu cần Hiển thị.

- Ấn và xoay phím
- Ấn phím
IV.9

CANCEL

.

để chọn Hiện hay Ẩn.
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

CÀI BÁO ĐỘNG MỤC TIÊU AIS
Máy có 4 kểu báo động cho các mục tiêu AIS. Cách thực hiện như sau:

IV.9.1. Báo động khoảng cách tiếp cận:
Khi chức năng này được mở thì các tàu nào có khoảng cách trong khoảng giới hạn mà
người sử dụng đã cài đặt thì máy sẽ báo động bằng thông báo hiển thị trên màn hình.
- Ấn phím

MENU

Xoay núm

chọn dòng AIS. Ấn phím

.

- Xoay núm

để chọn dòng Báo động. Ấn phím

- Xoay núm
Mở.

để chọn 1.Báo động K-Cách tiếp cận. Ấn phím

để chọn Tắt hay

- Xoay núm
để chọn 2.Bán kính tiếp cận. Ấn và xoay phím
cách cần báo động [00.01 nm ~ 10.00 nm].

để chọn khoảng

.
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- Ấn phím

CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

CPA: Khoảng cách tiếp cận gần nhất (đơn vị là NM).
(Bán kính báo động CPA sẽ không nhìn thấy)
TCPA: Thời gian đến điểm tiếp cận gần nhất (đơn vị là phút).
- Máy sẽ báo động khi khoảng cách tiếp cận gần nhất CPA nhỏ hơn khoảng cách tiếp cận
đã cài đặt cho máy.
- Máy sẽ báo động khi thời gian đến điểm tiếp cận gần nhất TCPA nhỏ hơn thời gian tiếp
cận đã cài đặt cho máy.
- Khi cùng lúc mở 2 báo động CPA và TCPA thì máy sẽ báo động khi cả hai giá trị của
mục tiêu nhỏ hơn giá trị đã cài đặt cho máy.
IV.9.2. Báo động thời gian tiếp cận:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng AIS. Ấn phím

.

- Xoay núm

để chọn dòng Báo động. Ấn phím

- Xoay núm
Mở.

để chọn 3.Báo động thời gian tiếp cận. Ấn phím

.
để chọn Tắt hay

- Xoay núm
để chọn 4.thời gian giới hạn tiếp cận. Ấn và xoay phím
thời gian cần báo động [1 phút ~ 60 phút].
- Ấn phím

CANCEL

để chọn

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

IV.9.3. Bán kính báo động:
Khi chức năng này được mở thì các tàu nào nằm trong bán kính mà người sử dụng đã cài
đặt thì máy sẽ báo động bằng thông báo hiển thị trên màn hình.
- Ấn phím
- Xoay núm

MENU

Xoay núm

chọn dòng AIS. Ấn phím

để chọn dòng Báo động. Ấn phím

.

.
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để chọn 5.Bán kính báo động. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn Tắt hay Mở.

- Xoay núm
để chọn 6.Bán kính. Ấn và xoay phím
động [00.01 nm ~ 10.00 nm].
- Ấn phím

CANCEL

để chọn bán kính cần báo

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

IV.9.4. Bỏ qua tàu chạy chậm hơn:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng AIS. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Báo động. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn 7.Bỏ qua tàu chạy chậm hơn. Ấn phím

.

.
để chọn Tắt hay Mở.

- Xoay núm
để chọn 8. Cài tốc độ tàu chạy chậm hơn. Ấn và xoay phím
chọn tốc độ tàu cần báo động [ 01 kt ~ 9.0kt].
- Ấn phím

IV.10

CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

CÀI ĐẶT XUẤT AIS
- Ấn phím

MENU

chọn dòng AIS. Ấn phím

.

- Xoay núm

để chọn dòng Cài đặt xuất AIS. Ấn phím

.

- Xoay núm

để chọn một trong các thông số cần cài đặt như dưới đây. Mặc định là:

Xoay núm
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- Xoay và ấn phím

để thay đổi thiết lập các cài đặt khi cần thiết.

CANCEL

- Ấn phím
nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.
IV.11 KHÁC
Ngoài các tính năng phổ biến trên thì máy HD-1200CFA còn có một số cài đặt đặc biệt
khác giúp người sử dụng khai thác máy hiệu quả hơn.

IV.11.1 Chọn thông số hiển thị của mục tiêu trên màn hình hải đồ
Chức năng này giúp người sử dụng tùy chọn hiển thị thông tin các mục tiêu trên màn hình
hải đồ bao gồm các thông số như sau.

MENU

- Ấn phím
phím
- Xoay núm

chọn dòng AIS. Ấn

Xoay núm

.
để chọn dòng Khác. Ấn phím

.

- Xoay núm
để chọn Tên tàu. Ấn và xoay phím
chọn các thông số cần hiển thị trên màn hình hải đồ:

để

IV.11.2 Chọn thông số hiển thị của thông tin con trỏ
Chức năng này giúp người sử dụng tùy chọn hiển thị thông tin các mục tiêu bằng con trỏ
trên màn hình hải đồ bao gồm các thông số như sau.
- Ấn phím

MENU

Xoay núm

chọn dòng AIS. Ấn phím

.
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- Xoay núm

để chọn dòng Khác. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn một trong các thông số cần hiển thị như dưới đây. Mặc định là:

.

IV.11.3 Theo dõi phao lưới
Tính năng đặt biệt này được ứng dụng cho một số nghề khai thác cá rất hiệu quả như:
- Nghề Lưới Cản.
- Nghề Câu Vàng.
Để sử dụng được tính năng này thì người sử dụng cần phải trang bị thêm các Phao AIS và
gắn các phao trên cờ lưới cản hoặc vàng câu và theo dõi trên màn hình hải đồ.
Hãy liên hệ với MECOM để biết thêm thông tin về tính năng đặc biệt này.
IV.11.4 Cửa sổ kéo xuống
Khi tính năng này được mở. Người sử dụng chỉ cần di chuyển con trỏ đến mục tiêu cần
quan sát trên màn hình hải đồ thì máy sẽ tự động hiển thị các thông tin của tàu đó trên màn
hình hải đồ mà không cần ấn [ENTER].
MENU

- Ấn phím

chọn dòng AIS. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Khác. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn 7. Cửa số kéo xuống . Ấn phím

- Ấn phím

IV.12

Xoay núm

CANCEL

.

.
để chọn Tắt hay Mở.

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

RESET MÁY – KHỞI ĐỘNG LẠI XUẤT XƯỞNG
Máy định vị hải đồ màu HD-1200CF hoạt động rất ổn định nhưng đôi khi vì lý do
nào đó làm cho máy bị treo hoặc hoạt động không ổn định mà người sử dụng muốn
RESET máy thì ta thực hiện như sau:
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MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Bảo trì. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Khởi động. Ấn phím

- Xoay núm
báo

để chọn dòng Khởi động lại số liệu riêng. Ấn phím

máy thông

Hệ thống sẽ quay lại cài đặt trước.
Bạn chắc chưa?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

để chọn dòng Khởi động lại Cài đặt. Ấn phím

- Xoay núm

máy thông báo

Bạn muốn khởi động lại hệ thống?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

để chọn dòng Khởi động lại Xuất Xưởng. Ấn phím

- Xoay núm
báo

máy thông

Khởi động lại tất cả số liệu?
Bạn chắc chưa?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

- Ấn phím

để chấp nhận.
CANCEL

- Ấn phím
thoát ra ngoài.
Ghi chú:
Khi chọn Khởi động lại số liệu riêng thì các cài đặt riêng của người dùng vừa thay
đổi sẽ quay lại trước lúc cài đặt.
Khi chọn Khởi động lại cài đặt thì các cài đặt trong hệ thống của người dùng vừa
thay đổi sẽ quay lại trước lúc cài đặt.
Khi chọn Khởi động lại xuất xưởng thì tất cả các cài đặt và tất cả các số liệu lưu
trong bộ nhớ sẽ quay về mặc định.
IV.13

CHỌN KIỂU SỬ DỤNG MENU
Máy HAIYANG HD-1000CFA, HD-1200CFA là thiết bị thông minh được cài đặt
các ứng dụng tiên tiến của khoa học công nghệ hiện đại nhất hiện nay.
Tuy nhiên để tạo điều kiện cho người sử dụng không quá khó khăn khi tiếp cận các
ông nghệ mới với các giao diện của máy hoàn toàn mới. Vì vậy máy HAIYANG HD1200CF được thiết kế đặt biệt bao gồm có 2 giao diện trong một là
1. Giao diện mới thông minh Smart.
2. Giao diện theo kiểu truyền thống HGP.
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CÁCH CHUYỂN ĐỔI
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Cài đặt. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Cài đặt. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Menu. Ấn phím

 Xoay núm
kiểu thông minh.

để chọn dòng Smart. Ấn phím

 Xoay núm
để chọn dòng HGP. Ấn phím
truyền thống HGP-320.
- Ấn phím

CANCEL

2 lần
nếu muốn sử dụng giao diện
nếu muốn sử dụng giao diện kiểu

để hoàn thành và thoát ra màn hình hải đồ.
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CHƯƠNG V: ĐO SÂU DÒ CÁ
CHỌN CÁC KIỂU MÀN HÌNH
Máy đo sâu dò cá Haiyang HD-1000CF có rất nhiều màn hình trong đó có tất cả 8
màn hình dùng cho đo sâu dò cá, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quan sát các tín hiệu và
đàn cá phù hợp cho nhiều nghề khai thác khác nhau.
Bao gồm:
1. Màn hình Bình thường (200KHz)
2. Màn hình Phóng đại đáy (200KHz)
3. Màn hình Khóa đáy (200KHz)
4. Màn hình Phần phóng đại ( 200KHz)
5. Màn hình Bình thường (50KHz)
6. Màn hình Phóng đại đáy (50KHz)
7. Màn hình Khóa đáy (50KHz)
8. Màn hình Phần phóng đại (50KHz)
9. Màn hình Bình thường (200/50KHz)
10. Màn hình Phóng đại đáy (200/50KHz)
Tùy theo từng nghề khai thác khác nhau mà ta chọn các kiểu màn hình sao cho phù
hợp nhất. Cách chọn như sau:
V.1.

- Ấn phím

PAGE

chọn kiểu màn hình dò cá.

- Ấn phím

MENU

Xoay núm

- Xoay núm

chọn dòng Kiểu chia Màn hình. Ấn phím

chọn dòng các kiểu màn mong muốn. Ấn phím

.

Chú ý:
- Thường chọn màn hình Hai tần số để có thể quan sát rộng tín hiệu cá ở tần số thấp 50kHz và
quan sát tín hiệu cá chi tiết, quan sát rõ các loài cá nhỏ và dễ phân biệt cá và đáy ở tần số cao
200kHz.
- Muốn quan sát phóng đại khu vực sát đáy thì chọn các màn hình Phóng đại tần số 50 kHz hay
200kHz.
V.1.1.
Giải thích tần số sóng âm
Hình ảnh đo sâu – dò cá với Tần số cao 200kHz và tần số thấp 50kHz
Tần số thấp (50 kHz) có độ rộng chùm tia là lớn, có thể quan sát được vùng nước rộng lớn
hơn và thích hợp đo ở độ sâu lớn.
Tần số cao (200 kHz) có độ rộng chùm tia là nhỏ hẹp, ít bị ảnh hưởng bởi bọt khí và cho
hình ảnh tín hiệu Cá có độ phân giải cao. Dùng phù hợp phát hiện các loài Cá nhỏ. Độ sâu đo
được kém hơn tần số 50kHz.
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Trong màn hình 2 tần số, hình ảnh của tần số cao được trình bày nữa bên phải màn hình và
hình ảnh tần số thấp được trình bày nữa bên trái màn hình. Do độ rộng chùm tia của hai tần số là
khác nhau nên hình ảnh về tín hiệu Cá và Đáy biển cũng khác nhau.

V.1.2.

Màn hình bình thường 200 KHz

V.1.3.
Màn hình Phóng đại đáy 200 KHz
Các tín hiệu cá ở vùng nước tự chọn được phóng đại theo các mức phóng đại đã
được cài đặt cần thiết giúp người sử dụng quan sát rõ hơn, mức phóng đại do người sử
dụng cài đặt trong MENU của máy.

V.1.4.
Màn hình Khóa đáy 200 KHz
Các tín hiệu cá ở vùng nước sát đáy được phóng đại theo các mức phóng đại cần
thiết giúp người sử dụng quan sát rõ hơn, mức phóng đại do người sử dụng cài đặt trong
máy. Cách chọn như sau:
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V.1.5.
Màn hình Bình thường 50 KHz
Phù hợp cho các nghề như lưới vây giúp phát hiện tín hiệu hay đàn cá ở phạm vi
rộng hơn so với tần so với 200KHz.

V.1.6.
Màn hình Phóng đại đáy 50 KHz
Các tín hiệu cá ở vùng nước tự chọn được phóng đại theo các mức cần thiết giúp
người sử dụng quan sát rõ hơn, mức phóng đại do người sử dụng cài đặt trong máy.

V.1.7.
Màn hình Khóa đáy 50 KHz
Các tín hiệu cá ở vùng nước sát đáy được phóng đại theo các mức cần thiết giúp
người sử dụng quan sát rõ hơn, mức phóng đại do người sử dụng cài đặt.
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V.1.8.

Màn hình Bình thường 200/50 KHz

Giúp người sử dụng quan sát đồng thời trên 2 tần số 200 KHz và 50 KHz để vừa
quan sát tổng thể, chi tiết hơn các tín hiệu đàn cá.

V.1.9.

Màn hình Phóng đại đáy 200/50 KHz

Giúp người sử dụng quan sát đồng thời trên 2 tần số 200 KHz và 50 KHz để vừa
quan sát tổng thể và chi tiết hơn các tín hiệu và đàn cá.

V.2.

CHỌN ĐỘ NHẠY GAIN
V.2.1. Chọn độ nhạy tự động
Việc chọn độ lợi tự động cho tần số cao và tần số thấp như sau:

- Dùng

để chọn tần số cao [HF] hoặc tần số thấp [LF]. Khi tần số nào được chọn thì

dòng chữ của tần số đó sẽ chuyển sang màu ĐỎ.
- Dùng

để chọn độ nhạy GAIN [G:50] hoặc chọn khử nhiễu bề mặt [STC]. Chọn

chữ [G:50] khi đó chữ [G:50] sẽ chuyển sang màu ĐỎ.
- Ấn nút

Lúc này chữ A sẽ xuất hiện sau chữ [G:A(0)] tức là gain đang ở chế độ tự

động. Nếu sau chữ G không có chữ A [G:3] là gain đang ở chế độ chỉnh tay.
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HF R:40m màu đỏ

G:A(3) chuyển sang màu
đỏ

V.2.2. Chọn độ nhạy bằng tay
Việc chọn độ lợi bằng tay thực hiện như sau:
- Dùng nút

chọn dòng tần số nào cần điều chỉnh độ nhạy.

- Dùng
để chọn độ nhạy [G:(3)]. Ấn nút
gain đang ở chế độ chỉnh tay.

HF R:40m màu đỏ

để tắt chữ A sau chữ G, [G:(3)] là

G:33 màu đỏ

- Xoay nút
sang phải để tăng độ nhạy, xoay nút
sang trái để giảm độ nhạy.
Chỉnh độ nhạy sao cho tín hiệu đàn cá và đáy biển rõ nhất, nếu độ nhạy quá lớn sẽ thu
được tín hiệu cá đồng thời thu cả các tín hiệu yếu sẽ bị nhiễu cho màn hình. Nếu chỉnh độ
nhạy quá thấp sẽ không thu được tín hiệu cá tốt nhất.
Độ nhạy bằng tay được chọn từ 0-50.
V.2.3. Khử nhiễu bề mặt STC
Khử nhiễu bề mặt STC giúp loại bỏ các tín hiệu nhiễu do bọt khí trôi qua bề mặt
đầu dò làm nhiễu với các tín hiệu đàn cá. Nếu chọn ở mức khử nhiễu bề mặt quá cao có thể
sẽ khử các tín hiệu cá bị yếu. Thực hiện khử nhiễu STC như sau:
- Dùng nút
chọn dòng tần số nào cần điều chỉnh nhiễu bề mặt STC, lúc đó dòng chữ
được chọn sẽ chuyển sang màu ĐỎ.
- Dùng
- Xoay nút

chọn sang phần chữ STC (khử nhiễu bề mặt).
sang phải tăng khử nhiễu, xoay nút

sang trái để giảm độ nhiễu.
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Khoảng khử nhiễu bề mặt STC có thể tăng giảm từ 0-20

Vệt màu đỏ tần số

Vệt màu đỏ STC

CHỌN THANG ĐO SÂU
V.3.1. Chọn thang đo sâu tự động
Việc chọn thang đo sâu tự động giúp người sử dụng lần đầu tiên sử dụng máy
không bỡ ngỡ, khi đó máy sẽ tự động điều chỉnh thang đo sâu tùy vào độ sâu vùng biển
đang khai thác.
V.3.

MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Thang Báo độ sâu. Ấn phím

chọn dòng Tự động. Ấn phím

- Xoay núm
CANCEL

- Ấn phím
để thoát ra màn hình ngoài.
V.3.2. Chọn thang đo sâu bằng tay
Sau khi thành thạo người sử dụng có thể chọn thang đo sâu bằng tay, chọn thang đo
bao nhiêu là phụ thuộc vào độ sâu đáy biển sao cho đáy biển ở gần sát đáy màn hình và
quan sát được tín hiệu cá hiển thị cân đối trên màn hình.
MENU

- Ấn phím

chọn dòng Thang Báo độ sâu. Ấn phím

chọn dòng Chỉnh tay. Ấn phím

- Xoay núm
- Ấn phím

Xoay núm

CANCEL

để thoát ra màn hình ngoài.

CHỌN MỨC BẮT ĐẦU MÀN HÌNH
Trong qua trình khai thác nếu không cần quan sát vùng nước phía trên gần mặt biển
thì có thể bỏ bớt phần độ sâu phía trên không cần thiết, áp dụng cho các nghề khai thác Cá
tầng giữa hoặc tần đáy.
V.4.

- Ấn phím
- Ấn phím
- Ấn phím

MENU

Xoay núm

kết hợp xoay nút
CANCEL

chọn dòng Mức số 0. Ấn phím
để chọn mức bắt đầu màn hình. Ấn phím

để thoát ra màn hình ngoài.
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V.5. KHỬ NHIỄU DÒ CÁ
Có 3 chế độ khử nhiễu sau:
- Khử nhiễu dò cá.
- Khử nhiễu.
- DSTC
V.5.1. Cài đặt khử nhiễu máy dò cá
Tín hiệu thu được trên máy có thể bị gây nhiễu bởi các máy dò cá trên các tàu khác
xung quanh tàu của mình, sự gây nhiễu này hoàn toàn có thể được khử bớt đi. Cách thực
hiện như sau:
MENU

- Ấn phím

2 lần

chọn dòng Khử nhiễu dò cá. Ấn phím

chọn dòng Tắt, hoặc 1, hoặc 2. Ấn phím

- Xoay núm

Kiểu
Tắt
1
2

Xoay núm

Mức độ khử
Tính năng không hoạt động
Khử mức nhiễu máy dò mức trung bình
Khử mạnh

Chi chú
Thường sử dụng

CANCEL

- Ấn phím
để thoát ra màn hình ngoài.
V.5.2. Khử nhiễu
Tín hiệu thu được trên máy có thể bị gây nhiễu bởi máy thủy hay các thiết bị khác
trên tàu qua hệ thống điện, sự gây nhiễu này có thể được khử bớt đi để nhận được tín hiệu
tốt hơn. Cách thực hiện như sau:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Khử nhiễu dò cá. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Khử nhiễu. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Tắt, hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3. Ấn phím

CANCEL

- Ấn phím
để thoát ra màn hình ngoài.
V.5.3. DSTC
DSTC là tính năng khử tín hiệu bề mặt.
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Khử nhiễu dò cá. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng DSTC. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Tắt, hoặc Mở. Ấn phím

CANCEL

- Ấn phím
để thoát ra màn hình ngoài.
Lưu ý: Một số nghề khai thác đánh bắt cá nổi ở Việt Nam nên tắt tính năng này để tín hiệu
bề mặt không bị mất.
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V.6.

CHỌN MÀU
V.6.1.
Chọn mức màu đáy
Có thể tăng độ đậm của đáy biển lên bằng cách thực hiện như sau:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Màu. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Mức độ màu. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Tắt, hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3. Ấn phím

CANCEL

- Ấn phím

.

.
.
.

để thoát ra màn hình ngoài.

V.6.2.
Loại màu
Tín hiệu cá yếu hay một số tín hiệu yếu không cần thiết có thể được loại bỏ, cách
thực hiện như sau:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Màu. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Loại màu. Ấn phím

- Xoay núm

sang phải để loại bở màu, Xoay

phím

.

.
.
sang trái để lấy lại màu đã bỏ. Ấn

.
CANCEL

- Ấn phím
để thoát ra màn hình ngoài.
Thanh màu có 16 màu, có thể loại bỏ 15 màu.

Một số màu
bị loại bỏ

V.6.3.
Chọn màu nền
Màu nền có thể tự chọn phù hợp với người sử dụng và phục vụ việc quan sát tín
hiệu cá, cách thực hiện như sau:
- Ấn phím

MENU

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Màu. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Màu nền. Ấn phím

.

.
.
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để chọn màu nền mong muốn. Ấn phím

- Xoay núm
- Ấn phím

CANCEL

.

để thoát ra màn hình ngoài.

V.7.

Xung phát
Có thể chọn xung phát cho đầu dò: Thấp, Trung bình, Cao.
Xung phát Cao sẽ đo sâu được xa hơn nhưng tín hiệu sẽ không được nét. Thông
thường để dò cá ta chọn Trung bình, cần đo sâu thì chọn Cao. Cách thực hiện như sau:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Khác (ở mục dò cá). Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Xung. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Thấp, hoặc Trung bình, hoặc Cao. Ấn phím

- Ấn phím

CANCEL

.

.

.
.

để thoát ra màn hình ngoài.

Công suất phát
Có thể chọn công suất phát cho phù hợp với độ sâu của ngư trường, nếu ở độ sâu
nhỏ mà để công suất cao thì màn hình trở nên quá đỏ rất khó phân biệt được tín hiệu cá.
Cách thực hiện như sau:
V.8.

MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Công suất phát. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Tắt, hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3. Ấn phím

- Ấn phím

CANCEL

.

.
.

để thoát ra màn hình ngoài.

V.9. Cài đặt hiển thị cho máy
V.9.1. Cài đặt chức năng lọc hình ảnh
Khi chức năng này được mở thì nó sẽ lọc đi các tín hiệu đáy và cá gần đáy, dẫn đến
hình ảnh hiển thị trên màn hình không trung thực. Vì vậy một số nghề khai thác cần đáy
biển nên tắt chức năng này để quan sát đáy và cá sát đáy được tốt hơn.
Mặc định xuất xưởng Mở
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng 9. Vào MENU chính. Ấn núm

- Xoay núm

chọn dòng 6. Hiển thị. Ấn núm

- Xoay núm

chọn dòng 9. Lọc hình ảnh. Ấn núm

- Xoay núm

chọn dòng Tắt, hoặc Mở. Ấn núm

.

.
.
.

CANCEL

- Ấn phím
để thoát ra màn hình ngoài.
Lưu ý: Một số nghề như Lặn, Giã Cào,… Nên tắt chức năng này.
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V.9.2. Cài đặt tín hiệu tức thời
Có thể quan sát tín hiệu ngay dưới đáy tàu bằng việc quan sát tín hiệu tức thời trên
màn hình. Cách mở tín hiệu tức thời như sau:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Hiển thị. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Tín hiệu tức thời. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Tắt, hoặc Mở. Ấn phím

- Ấn phím

CANCEL

.

.
.
.

để thoát ra màn hình ngoài.

Tín hiệu tức thời

V.9.3. Cài đặt tốc độ dịch chuyển tín hiệu
Chọn tốc độ dịch chuyển ảnh tùy theo độ nông sâu của ngư trường để tín hiệu đáy
biển hiển thị kịp thời trên màn hình. Cách thực hiện như sau:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

.

- Xoay núm

chọn dòng Hiển thị. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Tốc độ ảnh. Ấn phím

- Xoay núm

chọn một trong các tốc độ [4X], [2X], [1X], [1/2], [1/4], [1/8], [1/32]

hay [Dừng]. Ấn phím

.
.

.

CANCEL

- Ấn phím
để thoát ra màn hình ngoài.
Thông thường chọn 1X. (Một xung phát thu được sẽ cho 1 tín hiệu trên màn hình).
V.9.4. Cài đặt Lằn trắng
Lằn trắng giúp phân biệt đáy biển và tín hiệu sát đáy sẽ được tách ra bằng 1 vệt
trắng hay đen, lúc đó ta có thể phân biệt, quan sát được đàn cá nằm sát đáy biển dễ dàng
hơn. Cách thực hiện như sau:
- Ấn phím

MENU

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

.
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- Xoay núm

chọn dòng Hiển thị. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Đường trắng. Ấn phím

- Xoay núm

chọn [Tắt], hay [Đen], hay [Trắng]. Ấn phím

- Ấn phím

CANCEL

.
.
.

để thoát ra màn hình ngoài.

Vệt đường trắng
(màu đen)

V.9.5. Cài đặt thang phóng đại đáy
Có thể chọn thang phóng đại đáy theo các mức 2,5 mét; 5 mét; 10 mét; 20 mét tính
từ đáy biển lên phía trên tùy theo nhu cầu phóng đại của người dùng. Cách thực hiện như
sau:
MENU

- Ấn phím

chọn dòng Thang Phóng đại Đáy. Ấn phím

chọn [2.5m], hay [5m], hay [10m], hay [20m]. Ấn phím

- Xoay núm
- Ấn phím

Xoay núm

CANCEL

.
.

để thoát ra màn hình ngoài.

Thang phóng đại 5m

V.9.6. Cài đặt hiển thị số độ sâu
- Ấn phím

MENU

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Hiển thị. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Độ sâu. Ấn phím

- Xoay núm

chọn [Tắt], hay [Mở]. Ấn phím

.

.
.
.
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CANCEL

- Ấn phím
để thoát ra màn hình ngoài.
V.9.7. Cài đặt hiển thị số nhiệt độ
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Hiển thị. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng N-Độ. Ấn phím

- Xoay núm

chọn [Tắt], hay [Mở]. Ấn phím

.

.
.
.

CANCEL

- Ấn phím
để thoát ra màn hình ngoài.
V.9.8. Báo động
Máy có rất nhiều chức năng báo động, việc cài đặt các chức năng báo động là giống
nhau. Cách chọn báo động độ sâu và báo động cá được thực hiện như sau:
a. Báo động sâu, cạn:
Báo động sâu có tác dụng cảnh báo tàu đã đi vào vùng nước sâu hơn mức độ sâu mà
đã cài đặt cho máy. Cách thự hiện như sau:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Báo động. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Độ sâu. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Báo động Sâu. Ấn phím

- Xoay núm

chọn [Tắt], hay [Mở]. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Thang Báo động Sâu. Ấn phím

- Ấn phím

kết hợp xoay núm

.
.
.
.

chọn dòng Báo động Cạn. Ấn phím

- Xoay núm

chọn [Tắt], hay [Mở]. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Thang Báo động Cạn. Ấn phím
kết hợp xoay núm

.

chọn độ sâu cần báo động sâu. Ấn phím

- Xoay núm

- Ấn phím

.

.

.
.
.

chọn độ sâu cần báo động sâu. Ấn phím

.

CANCEL

- Ấn phím
để thoát ra màn hình ngoài.
Khi tàu đi vào vùng nước có độ sâu sâu hơn hay vùng nước có độ sâu cạn hơn vùng
nước đã cài đặt cho máy thì máy sẽ phát ra âm thanh báo động.
- Để tắt âm thanh báo động: Ấn nút
b. Báo động cá

CANCEL
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Có thể chọn báo động có Cá phụ thuộc vào 2 yếu tố là Độ sâu đàn cá và Độ cao
đàn cá, việc cài đặt thực hiện như sau:
- Ấn phím

MENU

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Báo động. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Đàn Cá. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Báo động Cá. Ấn phím

- Xoay núm

chọn [Tắt], hay [Mở]. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Độ sâu đàn cá. Ấn phím

- Ấn phím
- Xoay núm
- Ấn phím

kết hợp xoay núm

.
.
.
.
.

chọn độ sâu cần báo động Cá. Ấn phím

chọn dòng Độ cao Đàn cá. Ấn phím
kết hợp xoay núm

.

.

.

chọn độ cao đàn cá. Ấn phím

.

Độ sâu bắt đầu
báo động

Độ rộng thang
báo động

- Xoay núm

chọn dòng Thời gian Báo động. Ấn phím

- Xoay núm

chọn [Ngắn], hay [Trung bình], hay [Dài]. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Mức độ Màu. Ấn phím

- Xoay núm

sang trái để lấy lại các mức màu tín hiệu yếu, xoay sang phải để loại bỏ

các mức màu tín hiệu yếu. Ấn phím

.
.

.

.
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- Ấn phím

CANCEL

để thoát ra màn hình ngoài.

Khi tàu phát hiện tín hiệu cá trong phạm vi thang đo đã cài đặt báo động Cá thì máy
sẽ phát ra âm thanh báo động.
Khi tàu phát hiện tín hiệu cá nhưng ngoài phạm vi thang đo đã cài báo động Cá thì
máy sẽ không báo động.
- Để tắt âm thanh báo động: Ấn nút

CANCEL
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CHƯƠNG VI: CÀI ĐẶT MÁY
TẮT MỞ CÒI

VI.1.

MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Cài đặt. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Còi. Ấn phím

- Xoay núm

chọn [Tắt], hay [Mở]. Ấn phím

- Ấn phím

CANCEL

.

.
.
.

để thoát ra màn hình ngoài.

VI.2.
TẮT MỞ MÔ PHỎNG
Máy có chương trình mô phỏng để thực tập trên bờ, ta có thể tắt hay mở chức năng
này. Khi đi đánh bắt thì phải tắt mô phỏng. Cách thực hiện như sau:
MENU

- Ấn phím

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Bảo trì. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Mô phỏng. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng GPS để mô phỏng định vị. Ấn phím

- Xoay núm

chọn [Tắt], hay [Mở]. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Dò Cá để mô phỏng dò cá. Ấn phím

- Xoay núm

chọn [Tắt], hay [Mở]. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng AIS để mô phỏng AIS. Ấn phím

- Xoay núm

chọn [Tắt], hay [Mở]. Ấn phím

- Ấn phím

CANCEL

.

.
.
.

.
.

.
.

.

để thoát ra màn hình ngoài.

VI.3. CHỨC NĂNG CHỤP HÌNH VÀ GHI HÌNH
VI.3.1. Lưu hình ảnh vào thẻ nhớ
Khi cần lưu lại các tín hiệu Cá đã phát hiện để sử dụng vào các chuyến biển sau thì
có thể lưu lại trong thẻ nhớ SD. Cách thực hiện như sau:
- Cắm thẻ nhớ SD vào khe cắm trước mặt máy.
- Ấn phím
- Xoay núm

MENU

Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

chọn dòng Khác trong Menu chính. Ấn phím

.

.
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- Xoay núm
chọn dòng Chụp hình trong Menu chính. Ấn phím
.
- Máy tự động chụp lại các hình ảnh đang lưu lại trên màn hình vào thẻ nhớ.
CANCEL

- Ấn phím
để thoát ra màn hình ngoài.
VI.3.2. Xem lại hình ảnh đã chụp
- Cắm thẻ nhớ SD vào khe cắm trước mặt máy.
MENU

- Ấn phím

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

Xoay núm

- Xoay núm

chọn dòng Khác. Ấn phím

- Xoay núm

chọn dòng Danh mục hình. Ấn phím

- Xoay núm

chọn hình cần xem trong danh sách hình.

- Ấn phím
- Ấn phím

- Ấn phím

.
.

để chọn hình ảnh.
MENU

để sửa tên của hình ảnh.

+ Xoay núm
- Ấn phím

.

GOTO
PAGE

và ấn phím

để xem hình ảnh. Ấn phím

để chọn tên hình ảnh. Ấn
CANCEL

.

để thoát.

để xóa hình ảnh. Máy sẽ thông báo:
Xóa số liệu?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

+ Ấn phím
- Ấn phím

ACTIVE

đề xóa. Ấn phím

CANCEL

để thoát.

để xóa tất cả hình ảnh.
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Xóa tất cả số liệu?
[ENTER]=Có [CANCEL]=Không

+ Ấn phím
- Ấn phím

WPT

CANCEL

để thoát.

để liệt kê hình ảnh.

+ Ấn
+ Ấn
CANCEL

MENU
GOTO

+ Ấn
- Ấn phím

đề xóa tất cả. Ấn phím

PAGE

liệt kê theo tên.
liệt kê theo hình ảnh gần đây.
liệt kê hình ảnh củ.

để thoát ra màn hình ngoài.

VI.4. CÀI THANH SỐ LIỆU
Nếu muốn quan sát màn hình rộng hơn ta có thể tắt mở thanh số liệu cung cấp các
thông tin về vị trí hướng đi và tốc độ…., cách thực hiện như sau:

* Hiển thị
- Ấn phím

MENU

, Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Cài đặt. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Tùy chọn. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Thanh số liệu. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Hiển thị. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng ẩn hay Hiện. Ấn phím

.

.
.
.
.
.

* Vị trí
Thanh số liệu có thể chi hiển thị ở trên hoặc ở dưới của màn hình.
- Xoay núm

để chọn dòng Tọa độ. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Lên hay Xuống. Ấn phím

.
.

* Cài đặt
Ta có thể thay đổi thông số cần biết hiển thị trong thanh số liệu để phù hợp với từng
nghề và từng thời điểm khác nhau, tùy đang ở màn hình nào mà chọn các thông số hiện ra
trong phần đó, cách thực hiện như sau:
- Xoay núm
để chọn dòng Sửa. Ấn phím
.
Máy sẽ thoát ra màn hình ngoài và hiển thị ô chọn thông tin hiển thị trong thanh số
liệu:

- Ấn phím

chọn số ô số liệu cần hiển thị từ 2 ô đến 4 ô.
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- Ấn phím
. Máy sẽ chuyển vào thanh số liệu để thay đổi các thông số trong các ô
trong thanh số liệu.
- Ấn phím

chọn 1 ô trong các ô của thanh số liệu cần thay đổi thông số. Ấn phím

- Ấn phím

chọn các thông tin cần hiển thị như: tốc độ, thời gian, hướng đi, điện áp

bình, thời gian đến, giờ đến, nhiệt độ. Ấn phím
- Ấn phím

.

CANCEL

.

để thoát ra màn hình ngoài.

*Làm mờ nền
Có thể làm mờ nền màn của thanh số liệu để có thể qua sát được hình ảnh của màn
hình được rộng hơn:
MENU

- Ấn phím

, Xoay núm

chọn dòng Vào MENU chính. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Cài đặt. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Tùy chọn. Ấn phím

- Xoay núm

để chọn dòng Mờ hình nền. Ấn phím

.

.
.
.

- Xoay núm
để độ trong suốt của nền thanh số liệu từ 0% đến 100%.
+ Nếu chọn 0% nền thanh số liệu là trong suốt.
+ Nếu chọn 100% nền thanh số liệu màu trắng.
- Ấn phím

CANCEL

nhiều lần để thoát ra màn hình hải đồ.

- - - HẾT - - -
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