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GIỚI THIỆU 

 

1- Màn hình: LCD – 800 x 480 pixel. 

2- Công suất loa: 600mW @750Hz 

3- Điện áp cung cấp: 10.8 VDC đến 31.2 VDC 

4- Công suất tiêu thụ: dưới 12W 

5- Nhiệt độ hoạt động: -15oC đến +55oC 

6- Tiêu chuẩn chống nước: IPX6, IPX7 

GNSS Antenna 

7- Thu GPS: 32 kênh và có thêm định vị GLONASS 

8- Thời gian khởi động GPS: 26 giây 

9- Độ chính xác vị trí: 2 mét 

10- Độ nhạy thu: trên 15dB 

Thu/Phát TDMA 

11- Tần số hoạt động: 156.025 MHz đến 162.025 MHz 

12- Công suất phát: 1W hoặc 12,5W 

13- Tốc độ truyền dữ liệu: 9600 bits/s 

14- Số kênh thu: 2 kênh 

15-  Độ nhạy:  <-107dBm 

Thu DSC 

16- Số kênh thu: 1 kênh 

17- Tần số: 156.525 MHz (kênh 70) 

18- Độ rộng băng thông: 25kHz 

19- Độ nhạy: -107 dBm 
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU ÝTRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG 

 

 

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 24VDC. Nên dùng 

bộ nguồn PS-20A-II của MECOM để bảo vệ máy khi quá tải hoặc quá điện áp. 

+ 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.  

+ Khi không dùng máy, phải tắt các nguồn điện cung cấp cho máy. 

+ Màn hình máy phải được đặt nơi thoáng mát và cách xa các vật có từ tính như  

la bàn …. 

Rất mong quý khách hàng lưu ý những khuyến cáo trên trong quá trình sử dụng máy. 
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I. MÀN HÌNH VÀ ĐIỀU KHIỂN 

I.1. TẮT MỞ MÁY 

➢ Máy KODEN KAT-330 sẽ tự khởi động khi được cấp nguồn. 

Sau khi khởi động KAT-330 sẽ hiển thị 2 thông báo như bên dưới: 

 

 

 

Nhấn phím  để tắt 2 thông báo trên. 

➢ Tắt máy KODEN KAT-330 bằng cách ngắt nguồn điện cung cấp. 
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I.2. MÀN HÌNH 

 

*Chức năng hải đồ (Chart) chỉ có khi KAT-330 đang hoạt động ở chế độ non-SOLAS 

hoặc chế độ dành cho tàu sông (inland vessel). 

 

Lọc: khi biểu tượng sáng bộ lọc mục tiêu AIS được áp dụng. 

Blue sign: chỉ hoạt động trong chế độ Inland AIS. Kích hoạt dành cho những tàu 

chạy đường thủy nội địa. 

Tin nhắn: Hiển thị báo có tin nhắn và số lượng tin nhắn. 
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Biểu tượng Diễn Giải 

INLAND Hiển thị khi AIS hoạt  động ở chế độ ‘Inland Waterways’ 

1W Hiển thị khi công suất phát cài 1W 

INT GNSS Hiển thị khi GNSSnội bộ hoạt động thu được vị trí. 

EXT GNSS Hiển thị khi được kết nối với GNSS ngoài nhận được vị trí từ 

bên ngoài cung cấp. 

NO GNSS Hiển thị khi không nhận được vị trí từ GNSS nội bộ và GNSS 

ngoài. 

INT DGNSS Hiển thị khi GNSS nội bộ hoạt động thu được vị trí vi sai. 

EXT DGNSS Hiển thị khi được kết nối với GNSS ngoài nhận được vị trí vi 

sai từ bên ngoài cung cấp. 

 

I.3. PHÍM CHỨC NĂNG 

 

Núm xoay:  Sử dụng để làm nổi bật các thông tin ở trên màn hình. 

dùng để xác nhận dữ liệu nhập hoặc chọn thông tin. 

Phím trạng thái hải hành/ độ sáng màn hình: 
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 Nhấn phím  để hiển thị trạng thái hải hành. 

 Nhấn và giữ phím  để mở màn hình điều chỉnh độ sáng màn hình. 

Phím MENU: Nhấn phím để mở MENU . 

Phím trở lại/ Về trang chính: 

 Nhấn phím  để quay trở lại lựa chọn trước đó. 

 Nhấn và giữ phím  để trở về màn hình chính. 

Phím Lựa chọn: Nhấn phím để chấp nhận các lựa chọn. 

Phím di chuyển lên, xuống, trái, phải: nhấn phím , , , để thay 

đổi các lựa chọn. 

Loa: loa được đặt phía sau núm xoay và phát ra âm thanh khi nhấn phím, thông báo 

tin nhắn đến hoặc âm báo thức. Cài đặt âm thanh có thể được bật hoặc tắt trong 

MENU. 

I.4. THAY ĐỔI ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH 

Nhấn và giữ phím để mở màn hình DISPLAY AND UNIT SETTINGS 

➔ Xoay núm  để chọn Colour scheme➔ nhấn núm  1 lần ➔ xoay núm 

 để chọn Night (đêm) hoặc Day (ngày) ➔ nhấn phím  1 lần để trở lại  

➔ Xoay núm  chọn Measurementunit➔ nhấn núm  1 lần ➔ xoay núm 

 chọn Metric (hệ mét) hoặc Nautical (hải lý)➔ nhấn phím  1 lần để 

trở lại  

➔xoay núm  chọn Displaybrightness➔ nhấn núm  1 lần ➔ xoay núm 

 để điều chỉnh độ sáng phù hợp ➔ nhấn phím  nhiều lần để trở lại màn 

hình chính. 
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I.5. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI HẢI HÀNH 

Nhấn phím  để mở màn hình trạng thái hải hành ➔Xoay núm  lựa 

chọn biểu tượng trạng thái hải hành ➔ nhấn núm  để chọn trạng thái hải 

hành➔ nhấn phím  1 lần để trở lại. 

I.6. BÁO ĐỘNG 

KAT-330 thực hiện các chức năng tự kiểm tra liên tục. Nếu tự kiểm tra thất bại, trên 

màn hình sẽ xuất hiện một thông báo cho người sử dụng điều này. Thông báo luôn đi 

kèm với một âm thanh báo động. Báo động có thể hiển thị dưới dạng tin nhắn. Danh 

sách các Báo động AIS hiện đang hoạt động có thể xem bằng cách: nhấn giữ phím 

 để về HOME → chọn Alarms → nhấn phím  để xem các báo động 

AIS đang hoạt động. 

Báo động Diễn giải 

TX Malfunction 

Báo động này xuất hiện nếu chưa cài đặt số MMSI. 

Báo động này cũng có thể xảy ra nếu phần cứng của thiết bị 

không chọn đúng tần số, công suất đầu ra quá thấp hoặc thiết 

bị không phát. 

Trong tình huống này, ALR 001 sẽ xuất hiện trên màn hình 

cảnh báo. 

Báo động sẽ tắt sau khi khắc phục lỗi. 

RX Channel x 

malfunction 

Báo động này xuất hiện nếu phần cứng của phần thu bị trục 

trặc. Phần thu được xác định bởi giá trị của x (xem bên dưới). 

Các báo động sau sẽ xuất hiện trên màn hình cảnh báo như 

sau: 

ALR 003 - Kênh Rx 1 

ALR 004 - Kênh Rx 2 

ALR 005 - DSC (Kênh 70) 

Nếu phần thu hoạt động bình thường, báo động này sẽ tắt. 

Antenna VSWR 

exceeds limit 

Báo động này xuất hiện nếu có vấn đề kết nối vớiăng-ten hoặc 

ăng-ten. 

External EPFS 

lost 

Báo động này xảy ra khi mất hoặc không có kết nối GPS đang 

sử dụng trên tàu. 

No valid COG 

information 

Báo động này xuất hiện nếu KAT-330 không có thông tin 

hướng tàu COG từ bất kỳ cảm biến được kết nối nào. 

No valid SOG Báo động này xuất hiện nếu KAT-330 không có thông tin tốc 
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information độ tàu SOG từ bất kỳ cảm biến được kết nối nào. 

Heading lost or 

invalid 

Báo động này xuất hiện nếu KAT-330 không có thông tin 

hướng mũi tàu từ bất kỳ cảm biến được kết nối nào hoặc 

hướng mũi tàu không rõ ràng. 

No valid ROT 

information 

Báo động này xuất hiện nếu KAT-330 không có thông tin Tốc 

độ quay từ các cảm biến được kết nối hoặc thông qua tính toán 

bên trong. 

No sensor 

position in use 

Báo động này xuất hiện nếu KAT-330 không có thông tin vị trí 

từ bất kỳ cảm biến được kết nối nào 

UTC Sync invalid 

Báo động này cho biết rằng phần phát không còn được đồng 

bộ hóa trực tiếp với phần thu GNSS. Điều này có thể là do 

phần thu GNSS không thu đủ vệ tinh. 

Nav Status 

Incorrect 

Trạng thái hải hành sai 

Báo động này sẽ xuất hiện nếu trạng thái điều hướng xung đột 

với tốc độ hiện tại của tàu. Ví dụ: báo thức sẽ kích hoạt nếu 

trạng thái hải hành được đặt thành neo, nhưng tốc độ tàu lớn 

hơn 3 hải lý. 

Sửa trạng thái hải hành để tắt báo động này. 

Active AIS 

SART 

Một thông báo AIS SART (AIS tìm kiếm vàcứu hộ) đang hoạt 

động đã nhận. SART sẽ được hiển thị ở mục đầu tiên trong 

danh sách mục tiêu. Chọn mục này để xem vị trí của SART. 

Internal/ External 

GNSS mismatch 

Báo động này xảy ra nếu chênh lệch vị trí quá lớn giữa vị trí 

của GNSS so với vị trí nhận từ bên ngoài.  Kiểm tra kích thước 

tàu và vị trí ăng ten GNSS đã được nhập chính xác chưa. 

Heading sensor 

offset 

Báo động này xảy ra nếu chênh lệch giữa hướng tàu và và 

hướng mũi tàu lớn hơn 45 ° trong hơn 5 phút.  

Báo động này chỉ xảy ra nếu tốc độ tàu lớn hơn 5 hải lý. 

 

I.7. TIN NHẮN 

Tin nhắn AIS dạng văn bản và Tin nhắn liên quan đến an toàn (SRM) có thể được 

nhận từ các tàu được trang bị AIS khác và cũng gửi được đến các tàu cụ thể (tin nhắn 

địa chỉ) hoặc gửi đến tất cả các tàu trong phạm vi (tin nhắn quảng bá). 

Việc nhận tin nhắn văn bản AIS được biểu thị bằng biểu tượng tin nhắn ở phía trên 

màn hình. Biểu tượng này luôn hiển thị khi còn tin nhắn văn bản AIS chưa đọc. Tin 

nhắn có thể được xem và trả lời qua Hộp thư đến. 

KAT-330 có thể lưu trữ tối đa 20 tin nhắn trong Hộp thư đến và 20 tin nhắn trong thư 

mục Đã gửi. Nếu số lượng tin nhắn vượt quá 20 thì tin nhắn cũ nhất sẽ bị ghi đè. 



 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KODEN KAT-330 

Trang 12/23 

 

Khi nhận được Thông báo liên quan đến an toàn, người dùng sẽ thấy thông báo ngay 

lập tức trên màn hình. Tin nhắn văn bản tiêu chuẩn không được hiển thị khi nhận, tuy 

nhiên biểu tượng tin nhắn sẽ được hiển thị ở trên cùng bên phải của màn hình. 

Tin nhắn AIS có thể được xem, tạo và truyền từ mục ‘Message’ trong Menu: nhấn 

giữ phím để về Home → chọn Message → nhấn phím  để vào mục tin 

nhắn. 

Các tùy chọn có sẵn là: 

Compose- Soạn thảo - đưa bạn đến màn hình soạn tin nhắn 

Inbox- Hộp thư đến - đưa bạn đến chế độ xem danh sách tin nhắn đã nhận 

Sent- Đã gửi - hiển thị danh sách các tin nhắn được gửi gần đây. 

Để soạn tin nhắn mới, chọn loại tin nhắn từ danh sách lựa chọn và đích đến. Điều này 

có thể bằng cách nhập trực tiếp MMSI hoặc bằng cách chọn từ danh sách các mục 

tiêu hiển thị. 

Sử dụng các phím  hoặc núm để thực hiện soạn thảo văn bản. 

Văn bản tin nhắn được nhập bằng bàn phím trên màn hình. Tin nhắn được giới hạn 

trong 80 ký tự. 

Chú ý:KAT-330 loại B được phép nhận SRM quảng bá và tin nhắn văn bản quảng 

bá, tuy nhiên chức năng này không bắt buộc. Một số KAT-330 loại B không thể nhận 

được địa chỉ SRM hoặc tin nhắn văn bản. Do đó, không có gì đảm bảo rằng các tin 

nhắn văn bản hoặc SRM được thiết bị này gửi đến KAT-330 loại B sẽ được nhận. 

I.8. TIN NHẮN TẦM XA 

Nếu KAT-330 được kết nối với hệ thống liên lạc tầm xa thông qua cổng giao tiếp 

tầm xa thì có thể nhận được các tin nhắn tầm xa. Đây là những yêu cầu thông tin từ 

một trạm gốc ở xa ngoài phạm vi hoạt động AIS bình thường. 

KAT-330 có thể được cấu hình để tự động trả lời các tin nhắn tầm xa (LR) hoặc 

người sử dụng có thể chọn trả lời bất kỳ tin nhắn nào nào bằng tay. Trả lời tự động là 

cài đặt mặc định, nhưng điều này có thể được thay đổi trong Menu: nhấn giữ phím 

để về Home →System settings → Advanced → Radio and Long range 

settings. 

Khi nhận được một tin nhắn tầm xa, người sử dụng sẽ được thông báo tin nhắn đến 

ởmục tin nhắn trên màn hình. 

Trong chế độ phản hồi tự động, chỉ cần xem lại và xác nhận thông báo trên màn hình 

bằng cách chọn ‘Acknowledge’. Trong chế độ phản hồi thủ công, bạn nên xem lại 

yêu cầu và tùy chọn ‘Respond’ (‘Phản hồi’), hoặc‘Decline’(‘Từ chối’) cho phù hợp. 

I.9. HẢI ĐỒ 

Tính năng Hải đồ chỉ được bật khi KAT-330 Class A này hoạt động khi máy hoạt 

động ở chế độ dành cho tàu không tuân thủ theo SOLAS (non-SOLAS) hoặc chế độ 

nội địa (Inland vessel). 
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Trên hải đồ sẽ hiển thị các mục tiêu AIS thu được cùng với vị trí của tàu. 

Hải đồ có thể được cuộn lên / xuống, sang trái / phải bằng cách sử dụng các phím di 

chuyển . Sử dụng núm xoay  để phóng to và thunhỏ. 

Có thể chọn các mục tiêu AIS bằng cách di chuyển con trỏ tròn tới mục tiêu và nhấn 

phím Lựa chọn . 

Menu ‘Options- Tùy chọn’ cũng có sẵn cho các tính năng nâng cao hơn. 

Trong Hải đồ, nhấn phím Menu   để mở tùy chọn: 

• Enter North up mode –cố định hướng Bắc luôn ở phía trên. 

• Enter Heading up mode – cố định hướng mũi tàuluôn ở phía trên. 

• Center own vessel -vị trí tàu luôn ở giữa màn hình. 

• Toggle filters on/off – bật hoặc tắt bộ lọc. 

• Show SOG vevtors – hiển thị vector vận tốc của các mục tiêu AIS. 

• Show vessel names – hiển thị tên tàu. 

Tính năng biểu đồ là một trợ giúp chỉ hiển thị thông tin và không nên được sử dụng 

để điều điều hướng tàu. 

II. CẤU HÌNH THÔNG TIN TÀU 

II.1. CẤU HÌNH THÔNG TIN NHẬN DẠNG TÀU 

KAT-330 phải được cấu hình thông tin tàu được lắp đặt trước khi vận hành. Để nhập 

các thông tin vào: Home →System settings → Vessel data settings: 

Sử dụng phím  hoặc núm  để cài đặt cho các thông tin sau: 

• MMSI –Mã nhận dạng của tàu(số này thường có thể được tìm thấy trên giấy 

phép radio VHF của tàu và giống số MMSI được sử dụng cho radio VHF / 

DSC). 

• Ship name-Tên tàu (giới hạn 20 ký tự). 

• Callsign - Hô hiệu trong cuộc gọi vô tuyến của tàu (giới hạn trong 7 ký tự). 

• IMO - Số nhận dạng IMO Tàu thuyền (nếu có). 

• Ship type-Loại tàu: được chọn từ menu được cung cấp. 

• Kích thước bên trong của vị trí của ăng ten GNSS được kết nối trực tiếp đến 

KAT-330 (GNSS nội bộ). 

• Kích thước bên ngoài của vị trí của ăng ten GNSS tùy chọnđược kết nối với 

KAT-330 thông qua giao tiếp NMEA. 

Password mặc định của KODEN KAT-330 là: 0000 

II.2. CẤU HÌNH BỘ THU GNSS NỘI BỘ 

Bộ thu GNSS nội bộ có thể được cấu hình để hoạt động ở một trong ba chế độ: 

• GLONASS và GPS - trong chế độ này, sửa lỗi vị trí được lấy từ cả mạng 

GLONASS và GPS song song. Chế độ này là cài đặt mặc định và cho hiệu 

suất tốt nhất. 
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• GPS - trong chế độ này, chỉ các vệ tinh GPS được sử dụng để sửa vị trí. 

• GLONASS - trong chế độ này, chỉ các vệ tinh GLONASS được sử dụng để 

sửa vị trí. 

Có thể tùy chọn cầu hình bộ thu GNSS nội bộ như sau: Home→ System settings → 

Advanced → GNSS sourse → GPS, GLONASS hoặc GPS+GLONASS. 

Kích thước ăng ten phải được nhập theo hệ mét theo sơ đồ như hình bên dưới. 

 

 

III. NHẬP DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CHUYẾN ĐI 

KAT-330 phải được cài đặt thông tin hành trình của nó trước khi vận hành. Để nhập 

thông tin nhận dạng tàu thực hiện như sau: Home → Voyage Data settings 

Sử dụng phím hoặc núm  để cài đặt cho các thông tin bên dưới. 

Các thông tin sau là bắt buộc: 

• Destination-Điểm đến:Tên cảng sắp đến (giới hạn 20 ký tự). 

• ETA - Thời gian dự kiến / ngày đến nơi đến (sử dụng thời gian UTC). 

• Static draught- Mớn nước:Mớn nước lớn nhất của tàu được khai báo tới độ 

chính xác 1/10 của một mét. 

• Navigation status -Trạng thái hải hành: Trạng thái hải hành được chọn từ các 

biểu tượng trên màn hình. 

• Persons on board- Người trên tàu: Số thuyền viên trên tàu (tùy chọn). 

IV. XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG CHÍNH XÁC 

Sau khi nhập tàu và thông tin hành trình, KAT-330 sẽ bắt đầu hoạt động. Xác nhận 

hoạt động chính xác cần được xác minh như sau: 

1. Chọn Home→ Own dynamic data để mở thông tin. 

2. Kiểm tra xem vị trí, hướng tàu, tốc độ và hướng mũi tàu hiển thị có chính xác 

không bằng cách so sánh với màn hình được liên kết với nguồn vị trí được kết nối và 

các nguồn dữ liệu khác. 

3. Kiểm tra xem biểu tượng TX, nhấp nháy định kỳ. 
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4. Nếu tàu đang ở trong khu vực có các tàu được trang bị AIS khác, nhấn giữ phím 

 để về HOME → chọn Target list- Danh sách mục tiêu, để kiểm tra hiển thị 

dữ liệu từ các tàu được trang bị AIS khác. 

5. Nhấn giữ phím  để về HOME→ System settings → System Information 

→ chọn Hardware status kiểm tra xem điện áp cung cấp, công suất phát và VHF 

antenna VSWR có được chấp nhận hay không. Chỉ số VSWR tốt là 3: 1. Công suất 

phát tốt là 41dBm. 

Hoạt động của KAT-330 hiện đang hoạt động và sẽ vẫn hoạt động trừ khi được ủy 

quyền bởi cơ quan hàng hải địa phương. Hồ sơ cài đặt phải được hoàn thành và để lại 

trên tàu. 

V. KIỂM TRA GIAO TIẾP 

Có thể tiến hành kiểm tra giao tiếp AIS với một tàu khác được trang bị AIS. Thử gửi 

tin nhắn AIS đến một tàu khác và kiểm tra phản hồi. KAT-330 sẽ hiển thị danh sách 

các tàu mà từ đó một tàu có thể được chọn để kiểm tra giao tiếp. 

Tiến hành kiểm tra giao tiếp như sau: Nhấn giữ phím  để về HOME → 

System settings → Advanced → Installation & AIS SART test 

Từ màn hình này, bạn cũng có thể bật hoặc tắt hiển thị các thông báo kiểm tra từ Bộ 

thu phát tìm kiếm và cứu hộ của AIS. Nếu ‘Display AIS SART Test messages’ được 

đặt thành On, các thông báo từ AIS SARTs ở chế độ Kiểm tra sẽ được hiển thị. 

VI. HIỂN THỊ MỤC TIÊU AIS 

VI.1. DANH SÁCH MỤC TIÊU AIS 

Màn hình list Danh sách mục tiêu là màn hình chính để hiển thị các mục tiêu AIS 

nhận được. Khi khởi động máy sẽ luôn hiển thị màn hình danh sách mục tiêu AIS, 

người sử dụng cũng có thể mở danh sách mục tiêu từ Menu: nhấn giữ phím  

để về HOME → chọn Target list→ nhấn phím  để mở danh sách mục tiêu AIS. 
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 Mặc định danh sách mục tiêu AIS sắp xếp theokhoảng cách, nhưng có thể 

được sắp xếp trên bất kỳ cột nào bằng cách sử dụng các phím trái  và phải

để chọn một cột và nhấn phím Lựa chọn để sắp xếp theo thứ tự tăng 

dần hoặc giảm dần. 

 Nhấn phím lên  và xuống  hoặc xoay núm  để xem danh 

sách. 

 Chọn mục tiêu được tô sáng sau đó nhấn phím lựa chọn  sẽ hiển thị thêm 

chi tiết về mục tiêu đó. 

 Nhấn phím  để trở về lựa chọn trước đó. 

Menu Tùy chọn trên màn hình này cung cấp các hành động bổ sung có thể được thực 

hiện trong Danh sách mục tiêu. 

Các biểu tượng khác nhau được hiển thị cho mục tiêu AIS tùy thuộc vào loại mục 

tiêu và trạng thái của nó: 

 

Những biểu tượng này phổ biến cho Danh sách mục tiêu và hiển thị mục tiêu 



 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KODEN KAT-330 

Trang 17/23 

 

VI.2. LỌC MỤC TIÊU AIS 

Từ menu trong Danh sách mục tiêu, nếu 'Hiển thị Cài đặt bộ lọc' được chọn, một màn 

hình được hiển thị cho biết có thể đặt tham số bộ lọc để ẩn bớt mục tiêu AIS hiển thị 

trên màn hình. Hoặc có thể mở bộ lọc mục tiêu AIS bằng cách: nhấn giữ phím 

 để về HOME → System settings → User settings→ Filter and CPA/TCPA 

settings → chọn ON- Mở hoặc OFF- Tắt các bộ lọc: 

➔ All enabled filters- Tất cả các bộ lọc 

➔ CPA Filtering- Lọc theo khoảng cách tiếp cận, ẩn khi các mục tiêu lớn hơn giá 

trị cài đặt. 

➔ TCPA Filtering- Lọc theo thời gian tiếp cận, ẩn khi các mục tiêu lớn hơn giá 

trị cài đặt. 

➔ SOG Filtering- Lọc theo tốc độ, ẩn khi các mục tiêu nhỏ hơn giá trị cài đặt. 

➔ Range Filtering- Lọc theo khoảng cách, ẩn khi các mục tiêu lớn hơn giá trị cài 

đặt. 

Khi các bộ lọc CPA, TCPA, SOG và Range được ON-Mở, người sử dụng nhập giá 

trị cho mỗi bộ lọc để lọc các mục tiêu AIS. 

 

Bộ lọc có thể được bật và tắt trên Target list- Danh sách mục tiêu, bằng 

cách nhấn phím Menu → chọn Toggle Filter On / Off. Dòng dưới 

cùng của list Danh sách mục tiêu, hiển thị có bao nhiêu mục tiêu được 

hiển thị hoặc đã được lọc ra. Nếu bộ lọc được đặt, biểu tượng bộ lọc được hiển thị ở 

trên cùng của màn hình. 

Biểu tượng bộ lọc không diễn tả cài đặt CPA / TCPA. 
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VI.3. CÀI ĐẶT CPA/TCPA 

KAT-330 có thể cài đặt để xác định các tàu tiếp cận nằm trong giới hạn nhất định. 

Điểm tiếp cận gần nhất (CPA) xác định một ranh giới xung quanh con tàu mà trên 

đó, nếu bị vi phạm, sẽ kích hoạt cảnh báo. 

Thời gian đến điểm tiếp cận gần nhất (TCPA) chỉ có thể được đặt nếu CPA được đặt 

và sẽ kích hoạt cảnh báo nếu thời gian đến giới hạn CPA bị vi phạm.  

Cài đặt CPA/TCPA như sau: nhấn giữ phím  để về HOME → System 

settings → User settings → Filtering and CPA/TCPA Settings. 

Danh sách mục tiêu hiển thị các mục tiêu kích hoạt cảnh báo CPA / TCPA màu đỏ. 

Các số liệu CPA / TCPA này chỉ được tính trên dữ liệu AIS và không được sử dụng 

cho mục đích chống va chạm. 

VI.4. SƠ ĐỒ MỤC TIÊU AIS 

Màn hình hiển thị vị trí của các tàu và trạm bờ được trang bị AIS mà thiết bị KAT-

330 thu được. Màn hình plot Target cung cấp một cái nhìn tổng quan cơ bản về các 

mục tiêu AIS và không được coi việc hiển thị thông tin trên màn hình Plot Target 

thay thế cho việc hiển thị thông tin AIS trên hệ thống hiển thị hải đồ điện tử chuyên 

dụng (ECDIS). 

Thay đổi tỉ lệ hải hồ bằng cách xoay núm để điều chỉnh tỉ lệ từ 0,1NM đến 

100NM. Thay đổi tỉ lệ làm thay đổi bán kính của vòng phạm vi ngoài được hiển thị 

trên màn hình. 

Các mục tiêu riêng lẻ có thể được chọn bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Khi 

được chọn, một khung vuông sẽ xuất hiện xung quanh mục tiêu và các chi tiết về tàu 

sẽ được hiển thị ở phía bên trái màn hình. 

Bằng cách nhấn phím menu  tùy chọn, các tính năng hiển thị bổ sung có thể 

được chọn. Nếu tùy chọn Chi tiết Tàu riêng được chọn, phía bên trái màn hình sẽ 

thay đổi để hiển thị dữ liệu động của tàu. 

Nếu tùy chọn Hiển thị chi tiết MOB được chọn, các mục tiêu AIS sẽ thay đổi để chỉ 

hiển thị các thiết bị AIS-MOB, AIS-SART và AIS-EPIRB. Phía bên trái của màn 

hình sẽ hiển thị khoảng cách và hướng tới cho bất kỳ mục tiêu nào hiện đang được tô 

sáng bằng các phím mũi tên. 

VII. GẮN THẺ DỮ LIỆU MICRO SD 

Ở mặt trước của KAT-330, dưới nắp ở phía dưới bên trái là khe cắm cho thẻ nhớ 

Micro SD. Được sử dụng để nâng cấp phần mềm, hiển thị hải đồ chi tiết hoặc để ghi 

nhật ký dữ liệu cổng. Lưu ý hướng của thẻ Micro SD, điều rất quan trọng để đảm bảo 

thiết bị không bị hỏng. 



 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KODEN KAT-330 

Trang 19/23 

 

 

VII.1. CẬP NHẬT HẢI ĐỒ 

KAT-330 luôn chứa một hải đồ thế giới cơ bản có độ phân giải thấp. 

Để có hải đồ độ phân giải chi tiết hơn, người sử dụng có thể được mua thẻ hải đồ 

Micro SD để gắn vào máy sử dụng. 

KAT-330 chỉ đọc các thẻ Micro SD định dạng Jeppesen C-MAP MAX. Vui lòng hỏi 

các công ty cung cấp các hải đồ để mua loại đúng hải đồ theokhu vực của tàu hoạt 

động. 

Lắp thẻ C-MAP micro SD vào ổ cắm thẻ Micro SD. KAT-330 sau đó sẽ tự động hiển 

thị vùng hải đồ có độ phân giải cao hơn tại khu vực tàu hoạt động mà thẻ hải đồ cung 

cấp. 

Tháo thẻ Micro SD thì khu vực thẻ hải đồ chi tiết sẽ trở lại hải đồ thế giới cơ bản. 

VII.2. CẬP NHẬT FIRMWARE 

Nếu thẻ micro SD có phần mềm nâng cấp hợp lệ được cắm vào khe cắm thẻ Micro 

SD, thiết bị sẽ nhận ra firmware mới và sẽ hiển thị thông báo hỏi bạn có muốn cài đặt 

nó không. Hệ thống sẽ hướng dẫn bạn đến màn hình menu thích hợp, nơi để cập nhật 

firmware. 
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VII.3. CHÉP NHẬT KÝ VÀO THẺ MICRO SD 

Nếu thẻ Micro SD được cắm vào khe cắm thẻ, KAT-330 có thể được cấu hình để 

xuất dữ liệu cụ thể vào thẻ. Thực hiện như sau: nhấn giữ phím  để về 

HOME→ System settings → Interfaces 

Nếu tùy chọn port Đăng nhập cổng vào SD, được đặt thành ‘On, dữ liệu sẽ được xuất 

từ cổng đó sang thẻ Micro SD, nếu một cổng được cắm vào ổ cắm thẻ. Mỗi lần chỉ có 

thể đăng nhập một cổng vào thẻ Micro SD. Cũng có thể lưu một bản sao của màn 

hình hiện tại vào Thẻ Micro SD cho mục đích chẩn đoán bằng cách nhấn và giữ bộ 

điều khiển quay trong ít nhất 3 giây. 

VII.4. CÀI ĐẶT LƯU VÀ CHÉP 

Nhấn giữ phím  để về HOME → System settings → Advanced → Save / 

Restore & Reset settings → 

 Store system settings to SD card- lưu cài đặt hệ thống vào thẻ nhớ. 

 Load System settings from SD card- Tải cài đặt hệ thống từ thẻ nhớ. 

 Reset all setting- Đưa về mặc định nhà sản xuất. 

Password để thực hiện mặc định là: 0000 

VIII. CHẾ ĐỘ NỘI ĐỊA 

KAT-330 hỗ trợ cả hoạt động tiêu chuẩn ngoài khơi và hoạt động AIS nội địa. AIS 

nội địa là một phần mở rộng của AIS dự định sử dụng trên các tàu thuyền hành hải 

các tuyến đường thủy nội địa. 

Chú ý: Thông tin được nhập và phát ở chế độ Nội địa không giống với thông tin được 

truyền ở chế độ SOLAS. Sau khi chuyển đổi chế độ, vui lòng kiểm tra cài đặt dữ liệu 

hành trình và thông tin tàu để đảm bảo cấu hình chính xác. 

VIII.1.1. Chuyển đổi giữa chế độ Class A và chế độ AIS nội địa 

Để chuyển đổi giữa các chế độ vận hành, Nhấn giữ phím  để về HOME → 

System settings → Operating mode → nhấn phím → chọn Inland AIS hoặc 

ClassA/SOLAS→ nhấn phím  1 lần → chọn OK → nhấn phím  để hoàn 

thành chuyển đổi. 

Sau khi lựa chọn xong chế độ, phải hoàn thành cấu hình cài đặt thông tin AIS và 

thông tin tàu trước khi sử dụng. 

Khi chọn chế độ AIS nội địa, trên thanh trạng thái luôn hiển thị chữ INLAND. 

VIII.1.2. Nhập thông tin Cài đặt nhận dạng tàu nội địa 

Thông tin nhận dạng tàu bổ sung là cần thiết cho hoạt động nội địa cùng với một số 

thay đổi đối với cấu hình AIS tiêu chuẩn. Thông tin bổ sung sau đây phải được nhập 

vào KAT-330: 

Cài đặt cácdữ liệu tốc độ, hướng tàu và hướng mũi tàutừ các thiết bị chuẩn 

nhất kết nối với AIS. Cài đặt chất lượng có thể là ’mức cao hoặc’ mức thấp 

cho mỗi nguồn dữ liệu. Nên sử dụng cài đặt thấp trừ khi cảm biến có Type 
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Approved(ví dụ: con quay hồi chuyển cung cấp thông tin hướng mũi tàu) 

được kết nối với KAT-330. 

Thông tin nhận dạng bổ sung được nhập thông qua menu menu Vessel data settings-

Cài đặt dữ liệu Tàu thuyền. 

Thông tin nhận dạng tàu AIS tiêu chuẩn sau đây phải được cập nhật cho AIS nội địa: 

• Các tàu ENI- Số nhận dạng tàu Châu Âu, đây là một số gồm 8 chữ số được 

cung cấp cho mỗi tàu. 

• Loại tàu và đoàn tàu dưới dạng mã ERI-báo cáo điện tử quốc tế, được chọn từ 

menu. 

• Chiều dài và chiều rộng của tàu  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Hết .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


