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GIỚI THIỆU 

MÁY ĐO SÂU - DÒ CÁ MÀU 

KODEN CVS-126 
 

 Máy CVS-126 là máy dò cá hoạt động trên hai tần số (50 kHz và 200 kHz) được hiển thị trên màn 

hình LCD.  

 Máy CVS-126 ứng dụng kỹ thuật dò cá kỹ thuật số hiển thị hình ảnh rỏ nét trên màn hình 5,7 inch 

có độ phân giải cao.  

 Một số ưu điểm của tính năng kỹ thuật số:  

 - Máy CVS-126 dùng phương phát kỹ thuật số cho hình ảnh rỏ nét, độ phân giải hình ảnh cao. 

Loại bỏ nhiễu rất tốt, tự động cho hình ảnh rỏ nét.  

 - Phân biệt rõ tín hiệu đáy và cá trên đáy. 

- Chức năng tự động thay đổi thang đo không làm hình ảnh đáy bị gẫy khúc, giúp cho quan sát đáy 

biển, dò rạn được chính xác. 

 - Thiết bị được thiết kế với độ kín nước cao. 

 - Chụp và lưu được 10 hình ảnh.  

- Khi kết nối với định vị GPS thì chức năng dẫn đường được tự động chỉ dẫn tàu dễ dàng đến điểm 

mong muốn.  

 - Được thiết kế tiết kiện năng lượng, màn hình LCD sử dụng công nghệ đèn LED tiết kiệm năng 

lượng và không phát nhiệt.  

 - Có nhiều ngôn ngữ để lựa chọn, có sẵn ngôn ngữ tiếng Việt giúp dễ sử dụng. 

 - Dễ dàng lắp đặt và bảo quản trên tàu.  
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LƢU Ý  

TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG MÁY 

 
  

- Để đảm bảo cho máy hoạt động tốt, tăng tuổi thọ máy và phục vụ tốt cho công tác đánh bắt cũng 

như an toàn trên biển. Chúng tôi mong khách hàng trong quá trình sử dụng máy cần lưu ý những 

điểm sau:  

- Sử dụng nguồn điện một chiều ổn định điện áp phải đủ. Với máy ĐO SÂU – DÒ CÁ MÀU 

KODEN CVS-126 nên dùng bộ nguồn MECOM để ổn định điện cho máy.  

- Tuyện đối không sử dụng máy khi bình Ăc quy đang nạp. Nên làm công tắc hay Aptômát để ngắc 

hoàn toàn máy khỏi nguồn dđiện khi bình Ắc quy đang sạc hay khi không dùng máy.  

- Đảm bảo máy đã được nối với anten một cách chắc chắn. 

- Khi cầu chì đứt phải tìm nguyên nhân và khắc phụ trước khi thay cầu chì mới. Cầu chì thay thế 

phải có đặt tính kỹ thuật tương đương với cầu chì của máy. Tuyệt đối không dùng cầu chì có trị số 

Ampe lớn hơn.  

- Khi nối nguồn vào máy phải kiểm tra và biết chắc nguồn được dùng là nguồn một chiều, có điện 

áp phù hợp với máy thì mới được sử dụng.  

- Phải xác định chính xác dậy nguồn nào nối với cực dương MÀU ĐỎ (+), dây nguồn nào nối với 

cực âm MÀU ĐEN (-).  

- Phải đảm bảo các đầu nối điện được tiếp xúc tốt, đảm bảo không bị mất điện đột ngột khi đang sử 

dụng máy.  

- Bảo quản máy ở nơi thoáng mát, thường xuyên vệ sinh máy sạch sẽ.  

- Anten phải đảm bảo độ cao để chùm tia sóng phát ra không ảnh hưởng đến người trên tàu.  

- Khi máy hư hỏng cần thông báo cho chúng tôi biết, tuyệt đối không tự mở máy ra sửa chữa. 
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I. SỬ DỤNG CƠ BẢN 

I.1 CHỨC NĂNG CÁC PHÍM VÀ NÚM CHỈNH 

 

 TT PHÍM GIẢI THÍCH 

1 [DISP] Chọn các kiểu màn hình:  

2 [EVENT] 
Thông báo cho GPS kết nối ngoài, ghi lại điểm hiện tại và chuyển chức 

năng dẫn đường quay về điểm đã ghi. 

3 [▲▼◄ ►] 
Phím lên – xuống – trái – phải. Dùng để lựa chọn các menu. Thay đổi 

các giá trị cài đặt. Di chuyển điểm đánh dấu VRM.  

4 [FUNC] Phím chức năng được chọn trong MENU 

5 [MENU] 
Đóng và mở MENU 

Ấn nút MENU để thoát ra khỏi màn hình MENU đang chọn. 

6 [RANCE] Thay đổi các cài đặt thang đo sâu 

7 
Núm chỉnh và Phím 

[GAIN  SEL] 

Ấn Phím này để chọn chức năng chỉnh định Độ nhạy GAIN. 

Xoay: Thay đổi giá trị của độ nhạy GAIN.  
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Lựa chọn các mục trong MENU.  

8 [BRILL] 

Ấn: mở máy.  

Ấn nhanh: Chỉnh độ sáng tối.  

Ấn + giữ: tắt máy.  

Chú ý:  

Cách vào chức năng menu và chỉnh chức năng như sau: 

- Ấn [MENU] để vào menu chính. 

- Dùng phím [▲, ▼] hoặc xoay núm [GAIN SEL] để chỉnh lên xuống chọn chức năng muốn dùng.  

- Dùng phím [ ►] hoặc ấn núm [GAIN SEL] để vào các menu tiếp theo.  

- Dùng nút [◄ ] để quay lại menu trước đó.  

- Sau khi chỉnh xong menu thì ấn [MENU] để thoát ra và chấp nhận các chỉnh sửa.  

 

I.2 TẮT VÀ MỞ MÁY 

MỞ MÁY 

Ấn phím [BRILL] để mở máy. Máy sẽ tự động khởi động và kiểm tra ROM, RAM trong vài giây và vào 

màn hình chính.  

 

TẮT MÁY 

Để tắt máy ấn và giữ phím [BRILL] trong 3 giây (thời gian được đếm ngược trên màn hình).  

 

PHÍA TRÊN MÀN HÌNH CÓ CHỈ BÁO ĐIỆN ÁP CẤP CHO MÁY 

Báo động điện áp. Nếu điện áp giảm xuống đến một mức nhất định đã được cài đặt thì biểu tượng 

 nhấp nháy và có tiếng bip báo động. 
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I.3 CHỈNH ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH, ĐỘ SÁNG BÀN PHÍM 

 ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH  

1. Ấn phím [BRILL] 1 hay 2 lần để mở menu [Chỉnh Độ sáng] 

2. Ấn phím ,  để chọn độ sáng màn hình LCD. Từ 1 là tối nhất đến 10 sáng nhất.  

3. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và đóng menu.  

 

 

ĐỘ SÁNG PHÍM  

1. Ấn phím [BRILL] 1 hay 2 lần để mở menu [Chỉnh sáng Phím] 

2. Ấn phím ,  để chọn độ sáng của các phím. Từ 1 tối nhất đến 10 sáng nhất.  

3. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu.  

 

 

I.4 LỰA CHỌN KIỂU MÀN HÌNH CHÍNH 

 Có 7 kiểu màn hình để chọn. 

1. Ấn phím [DISP]  
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2. Dùng phím [DISP] hoặc phím [▲, ▼] hoặc xoay [GAIN SEL] để chọn kiểu màn hình mong muốn.  

 

Màn hình chính  

NAV1/Dò Cá (200) 
Màn hình dò cá tần số cao 200kHz, kết hợp 

thông số Dẫn đường NAV1 

Dò cá 200kHz Màn hình dò cá tần số cao 200kHz 

Phóng đại 200 
Màn hình dò cá tần số cao 200kHz phóng đại 

vùng nước trên đáy 

Hai tần số  
Màn hình dò cá 2 tần số cao 200kHz và thấp 

50kHz 

Phóng đại 50 
Màn hình dò cá tần số thấp 50kHz phóng đại 

vùng nước trên đáy 

Dò cá (50kHz) Màn hình dò cá tần số thấp 50kHz 

NAV2/Dò cá (50) 
Màn hình dò cá tần số cao, kết hợp thông số 

Dẫn đường NAV2 

3. Ấn phím [MENU] để tắt menu chọn màn hình sử dụng. 

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. 
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- Muốn quan sát phóng đại khu vực sát đáy thì chọn các màn hình Phóng đại tần số 50 kHz hay 

200kHz. 

GIẢI THÍCH TẦN SỐ SÓNG SIÊU 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.  

 

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.  
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MÀN HÌNH DÒ CÁ TẦN SỐ CAO, KẾT HỢP THÔNG SỐ DẪN ĐƢỜNG NAV1 

NAV1/Dò Cá (200)  

Yêu cầu phải kết nối với máy Định vị GPS 

 

 

Vết tàu 

 

 

 

Tọa độ từ Định vị chuyển 

sang 

 

 

 

Độ sâu 
 

Điện áp nguồn 

 

Hình ảnh Cá tần số  200kHz 

 

 

 

 

Đáy 

 

 

 

Thang đo sâu 
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MÀN HÌNH DÒ CÁ THÔNG THƢỜNG TẦN SỐ CAO 200kHz 

Dò cá 200kHz 

 

 

Tín hiệu cá 

 

 

 

 

 

 

 

Độ sâu 

 

Điện áp nguồn 

 

Hình ảnh Cá  

tần số 200kHz 

 

 

 

Đáy 

 

 

 

Thang đo sâu 
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MÀN HÌNH PHÓNG ĐẠI TẦN SỐ 200kHz 

Phóng đại 200 

  

 

 

 

 

Phóng đại đáy tần số 200kHz 

 

 

 

Độ sâu 

 

 

 

 

Hình ảnh Cá thông 

thường ở 

tần số 200kHz 

 

 

 

 

Đáy tần số 200kHz 
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MÀN HÌNH 2 TẦN SỐ  

Hai tần số 

  

 

Hình ảnh Cá tần số 50kHz 

 

Đáy tần số 50kHz 

 

 

 

Độ sâu 

 

Điện áp nguồn 

 

Hình ảnh Cá  

tần số 200kHz 

 

 

 

 

Đáy tần số 200kHz 

 

 

Thang đo sâu 

 

Chú ý: 

Ý nghĩa Ký hiệu khác trên màn hình  

 

 

Khoảng cách ngang  

có thể dò cá 

 

Khoảng cách ngang trên  

đáy tần số 50kHz có thể phát hiện 

(13m ngang tại độ sâu hiện tại 

31.7m)  

 

 

Khoảng cách ngang  

có thể dò cá 

Khoảng cách ngang trên 

đáy tần số 200kHz có thể 

phát hiện 

(2.7m ngang tại độ sâu 

hiện tại 31.7m) 
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MÀN HÌNH PHÓNG ĐẠI ĐÁY CỦA TẦN SỐ THẤP 50kHz 

Phóng đại 50 

  

 

Cá phóng đại sát đáy  

tần số 50kHz 

 

 

 

Độ sâu 

 

Điện áp nguồn 

 

Hình ảnh Cá thông 

thường ở 

tần số 50kHz 

 

 

 

Đáy tần số 50kHz 

 

 
 

Thang đo sâu 

MÀN HÌNH DÒ CÁ THÔNG THƢỜNG TẦN SỐ THẤP 50kHz 

Dò cá (50kHz) 

 

 

Tín hiệu cá 

 

 

 

Độ sâu 

 

Điện áp nguồn 

 

Hình ảnh Cá  

tần số 50kHz 

 

 

 

 

Đáy 

 

 

Thang đo sâu 
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MÀN HÌNH DÒ CÁ TẦN SỐ THẤP, KẾT HỢP THÔNG SỐ DẪN ĐƢỜNG NAV2 

NAV2/DÒ CÁ (50) 

 Yêu cầu phải kết nối với máy Định vị GPS 

 
 

Hướng La bàn và khoảng cách 

đến đích 

 

Hướng thực đến đích 

 

Độ lệch so với đường ngắn nhất 

đến đích 

Tọa độ từ Định vị chuyển sang 

 

 

Điện áp nguồn 

 

Hình ảnh Cá  

tần số 50kHz 

 

 

 

Đáy 

 

 
 

Thang đo sâu 

I.5 ĐIỀU CHỈNH THANG ĐO SÂU 

 I.5.1 ĐIỀU CHỈNH THANG ĐO TỰ ĐỘNG.  

1. Ấn phím [▲ RANGE ▼] để hiển thị menu THANG ĐO.  

2. Ấn phím [▲ RANGE ▼]  lựa chọn [Thang đo TĐ].  

3. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. Khi thang đo tự động được thiết lập thì chữ [R:A] 

được hiển thị trên màn hình.  

Máy sẽ tự động chọn thang đo sâu sao cho thang đo luôn lớn hơn độ sâu hiện tại. 

Thang đo 

Thang đo TĐ 

5.0 

10.0 

20.0 

50.0 

100.0 

160.0 

300 

500 

TĐ mức số 0 
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Chú ý: 

Máy dò cá CVS-126 là máy dò Kỹ thuật số nên khi tự động thay đổi thang đo hình ảnh đáy không 

bị gẫy khúc như các máy dò cá thông thường. Do vậy chức năng tự động thay đổi thang đo hoạt động cho 

hình ảnh đáy liên tục giúp việc theo dõi hình ảnh đáy và rạn được chính xác. 

I.5.2 ĐIỀU CHỈNH THANG ĐO BẰNG TAY 

1. Ấn phím [▲ RANGE ▼] để chỉnh thang đo. Ấn [▲ RANGE ▼] chọn thang đo muốn sử dụng.  

2. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. Khi chỉnh thang đo bằng tay được thiết lập thì chữ  

[R:M] được hiển thị trên màn hình. 

 

 

Thang đo sâu 

 

 

Điện áp nguồn 

 

 

I.6 ĐIỀU CHỈNH ĐỘ NHẠY 

Chỉnh độ nhạy của máy dò Cá sao cho tín hiệu đáy lên màu đỏ đủ để máy báo độ sâu, chỉnh sao 

cho tín hiệu Đáy và Cá rõ, ít bị nhiễu.  

Độ nhạy có thể được điều chỉnh theo 3 kiểu trong menu khi ấn phím [GAIN SEL] vài lần (tùy 

theo màn hình dò cá đang chọn). 

 

 

Chọn chỉnh Độ nhạy thủ công 

 

Chọn tự động chỉnh Độ nhạy ưu tiên đo sâu 

 

Chọn tự động chỉnh Độ nhạy ưu tiên dò cá 

Tùy theo chọn kiểu độ nhạy được chọn thì trên góc trái của màn hình có các ký hiệu 

H:10  Độ nhạy thủ công 
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H:AC  Độ nhạy ưu tiên đo sâu 

H:AF  Độ nhạy ưu tiên dò cá 

CHỌN CHỈNH ĐỘ NHẠY CHỈNH TAY  

Khi chọn chỉnh độ nhạy chỉnh tay, ấn phím [GAIN SEL] chọn màn hình chỉnh mức độ nhạy như 

sau: 

 

   Xoay núm [GAIN SEL] Chỉnh độ nhạy cho  

    tần số cao 200kHz 

 

 

   Xoay núm [GAIN SEL] Chỉnh độ nhạy cho  

   tần số thấp 50kHz 

CHỌN CHỈNH ĐỘ NHẠY TỰ ĐỘNG  

Độ nhạy ưu tiên Đo sâu hay Dò Cá 

Khi muốn tăng hay giảm mức Tự động có thể ấn phím [GAIN SEL] chọn màn hình chỉnh mức độ 

nhạy như sau: 

 

   Xoay núm [GAIN SEL] Chỉnh tăng hay giảm thêm độ 

nhạy Tự động cho tần số cao 200kHz 

 

   Xoay núm [GAIN SEL] Chỉnh tăng hay giảm thêm độ 

nhạy Tự động cho tần số thấp 50kHz 

Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu.  

Chú ý: 

Nên chọn Chuyên Dò cá để máy tự động chỉnh độ nhạy phù hợp nhất và dò cá chính xác. 

 

I.7 KHỬ NHIỄU 

 Tín hiệu của các sinh vật phù du hoặc của bọt khí có thể tạo ra nhiễu trên màn hình làm ảnh hưỡng 

đến hình ảnh. 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu. 

2. Chọn [Đ-chỉnh] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 
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3. Chọn [Khử nhiễu] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

4. Chọn mức khử nhiễu giao thoa bằng phím , .  

 

5. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 

 

I.8 KHỬ NHIỄU GIAO THOA 

 Khi hai máy dò Cá hoạt động gần nhau sẽ có nhiễu giao thoa tạo ra trên màn hình làm ảnh hưỡng 

đến hình ảnh.  

 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu. 

2. Chọn [Đ-chỉnh] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Khử nhiễu máy dò] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

4. Chọn mức khử nhiễu giao thoa [Tắt], [Yếu], [Mạnh] bằng phím , .  

 

5. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 

 

I.9 CHỌN TỐC ĐỘ DỊCH CHUYỂN HÌNH 
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1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Đ-chỉnh] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Tốc độ Kéo hình] bằng phím , . Chọn tốc độ dịch chuyển hình mong muốn.  

4. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu.  

 

I.10 LOẠI BỎ MÀU 

 Loại bỏ các màu của tín hiệu yếu là các tín hiệu nhiễu trên màn hình và xung quanh tín hiệu Cá, 

làm cho tín hiệu Cá rõ nét hơn.  

1. Ấn phím [MENU] để mở menu. 

2. Chọn [Đ-chỉnh] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

3. Chọn [Loại màu] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

4. Chọn mức loại bỏ màu bằng phím ,  (Có thể chọn loại bỏ màu từ 0 – 50%).  

 

5. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 
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II. CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO 

 

II.1 CÀI ĐẶT CÁC MỨC THANG ĐO SÂU MẶC ĐỊNH 

 Có thể cài đặt lại các mức thang đo sâu mặc định như sau:  

1. Ấn phím [MENU] để mở menu. 

2. Chọn [Tđo/Pđại] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

3. Chọn [Cài đặt thang đo] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

4. Chọn thang đo cho từng mức (từ 1 – 8) bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

 

5. Chọn thang đo cho mức bằng phím , . 

     

6. Ấn phím ◄ để quay về chỉnh thang đo khác hay ấn [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 

CÀI ĐẶT NHANH BƢỚC CHỈNH THANG ĐO MẶC ĐỊNH 

 Có thể cài đặt nhanh các bước thay đổi thang đo như sau:  

1. Ấn phím [RANGE] để mở menu thang đo xuất hiện trên màn hình.  

2. Ấn phím [RANGE] để chọn bước cần cài lại số thang đo mong muốn.  

3. Ấn phím  để vào chọn thang đo cho từng mức (từ 1 – 8).  

4. Chọn thang đo cho mức bằng phím , . 
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5. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 

II.2 CHỌN MỨC SỐ 0 BẮT ĐẦU MÀN HÌNH 

 Một số nghề khai thác không cần quan sát toàn bộ vùng nước từ mặt nước xuống đáy biển mà chỉ 

cần quan sát một phần phía dưới Đáy biển. Khi đó có thể giữ thang đo cơ bản là cố định và là vùng nước 

cần quan sát và dịch chuyển mức bắt đầu màn hình để loại bỏ các vùng nước không cần quan sát.  

 

II.2.1 CHỌN KHOẢNG CÁCH THAY ĐỔI MỨC BẮT ĐẦU 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu. 

2. Chọn [Tđo/Pđại] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

3. Chọn [Bƣớc thay đổi] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

4. Chọn bước thay đổi bằng phím , . 

 

5. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 

 

II.2.2 CHỌN MỨC BẮT ĐẦU MÀN HÌNH 

 Để sử dụng chức năng thay đổi mức bắt đầu màn hình cần phải cài đặt và kích hoạt chức năng 

[Thay đổi mức]. Để kích hoạt chức năng thay đổi mục thì phải cài đặt chức năng này cho phím [FUNC] 

cài đặt bằng cách:  

1. Ấn và giữ phím [FUNC] màn hình hiện menu cài đặt phím.   

2. Chọn chức năng [Th-đổi Mức số 0] bằng các phím , .  
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3. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 

4. Ấn phím [FUNC] để mở chức năng [Th-đổi Mức số 0]. Xoay núm [GAIN SEL] để chọn [Mở].  

5. Ấn phím  để tăng mức số thay đổi thang đo, ấn phím  để giảm mức thay đổi thang đo. Nếu muốn tắt 

xoay núm [GAIN SEL] để chọn [Tắt]. 

 

II.3 CÀI CHỨC NĂNG PHÍM [FUNC] 

 Khi máy xuất xưởng phím [FUNC] được cài đặt mặt định chức năng chọn tốc độ dịch chuyển của 

ảnh. Chức năng của phím [FUNC] có thể được tùy chọn [Tốc độ Kéo hình], [Khử nhiễu máy dò], [Loại 

màu], [Khử nhiễu], [Th-đổi Mức số 0], [Khoảng phóng đại], [Bắt đầu phóng đại], [TH Tức thời], [Lằn 

trắng], [Màu nền], [Mở rộng màn hình], [Đến Điểm], [NAV hải hành 1], [NAV hải hành 2], [Đảo 

hình], [Xem hình], [Âm máy dò]. Tùy chọn các chức năng thường xuyên sử dụng nhằm thuận tiện trong 

sử dụng.  

 Phím [FUNC] được cài đặt mặt định cho chức năng [Tốc độ Kéo hình].  

1. Ấn phím [FUNC] để mở menu tốc độ ảnh.  

2. Xoay núm [GAIN SEL] để chọn tỷ lệ tốc độ ảnh.  

3. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu.  

CÀI CHỨC NĂNG CHO PHÍM [FUNC] 

1. Ấn phím [MENU] mở menu chính.  

2. Chọn [Hệ thống] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 
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3. Chọn [Cài phím FUNC] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. Lựa chọn các chức năng 

mong muốn. 

 

4. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu.  

 CÀI ĐẶT NHANH CHỨC NĂNG PHÍM [FUNC] 

 Phím [FUNC] có thể cài đặt nhanh các chức năng mà không cần phải vào cài đặt trong menu hệ 

thống. Cài đặt nhanh chức năng phím [FUNC] bằng cách:  

1. Ấn và giữ phím [FUNC] màn hình hiện menu cài đặt phím.   

2. Lựa chọn các chức năng mong muốn bằng các phím , .  
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3. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 

 

II.4 CHỌN KIỂU PHÓNG ĐẠI 

 Chọn các kiểu phóng đại cho các màn hình hai tần số cao và thấp.  

1. Ấn phím [MENU] để mở menu. 

2. Chọn [Tđo/Pđại] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

3. Chọn [Kiểu phóng đại] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

4. Chọn kiểu phóng đại bằng phím , . 

 

5. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu.  

Chú ý: 

Một phần màn hình trình bày là hình ảnh dò cá thông thường, phần còn lại trình bày hình ảnh 

phóng đại tín hiệu: Khóa Đáy, Phân biệt Đáy, Phóng Đại vùng nước, Phóng đại Đáy, Phóng đại vùng Đáy  
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Tin hiệu cá sát đáy sẽ được tách ra và phóng đại lên. 

 

Tin hiệu cá sát đáy và cả đáy sẽ được phóng đại lên.  
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Vùng nước lựa chọn sẽ được phóng đại. 
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II.5 CHỌN ĐỘ RỘNG VÙNG PHÓNG ĐẠI 

 Đặt độ rộng vùng phóng đại cho các chế độ màn hình phóng đại 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu. 

2. Chọn [Tđo/Pđại] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

3. Chọn [Khoảng phóng đại] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

4. Chọn thang phóng đại bằng phím , .  

 

5. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu.  

 

II.6 CHỌN MỨC BẮT ĐẦU PHÓNG ĐẠI 

 Chọn mức bắt đầu trong màn hình phóng đại có thể chọn từ 0 đến 800m . 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu. 

2. Chọn [Tđo/Pđại] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

3. Chọn [Bắt đầu P-đại] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

4. Chọn mức bắt đầu của màn hình phóng đại bằng phím , .  

 

5. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 

 

II.7 CÀI ĐẶT MÀU NỀN 

 Chọn màu nền phù hợp với ánh sáng bên ngoài và có thể thay đổi được màu nền.  

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Mànhình1] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Màu nền] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  
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4. Chọn màu nền mong muốn bằng phím , .    

5. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 

 

II.8 CÀI ĐẶT VẠCH LẰN TRẮNG 

 Với vạch lằn trắng sẽ tách biệt đáy biển và tín hiệu Cá sát Đáy, giúp cho việc phân biệt tín hiệu Cá 

được dễ dàng. 

 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Mànhình1]. bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

3. Chọn [Lằn trắng] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 
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4. Chọn độ rộng của lằn trắng hoặc tắt bằng phím , .  

5. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 

 

II.9 CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG 

 Có 6 loại báo động có thể được cài đặt: báo động Đáy, báo động Cá, báo động nhiệt độ, báo động 

tốc độ, báo động đến và báo động lệch. Báo động được thể hiện bằng âm thanh và hình ảnh.  

 Để tắt âm thanh báo động ấn phím [MENU]. 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Có thể cài đặt các loại báo động trong [B-động 1] và [B-động 2]. bằng phím , . Ấn phím  vào 

menu tiếp theo.   

  

 3. Chọn [Mở] cho các chức năng cần đặt báo động. Và thay đổi các giá trị cần đặt báo động. Chọn [Tắt] 

để tắt các chức năng báo động.  
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4. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 

 

II.10 CÀI ĐẶT, CHỈNH SỬA,  XÓA ĐIỂM NHỚ 

BẮT ĐẦU HẢI HÀNH 

 Có thể chọn hải hành đến đích và chọn đích đến là các điểm nhớ đã lưu trong danh sách điểm. Các 

điểm nhớ được lưu lại bằng chức năng của phím [EVENT].  

Khi muốn lưu lại một vị trí hiện tại vào bộ nhớ của máy dò và sau này dùng máy dò dẫn đường 

quay lại điểm đó thì ấn nút [EVENT] 

Khi muốn dẫn đường quay lại điểm nhớ thực hiện như sau: 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Hải hành]. bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

3. Chọn [Đến Điểm] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. Xuất hiện danh sách các điểm nhờ 

đã lưu.  

  

4. Chọn điểm cần đi đến trong danh sách bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

     

5. Chọn [Có] bằng phím , . Để chuyển hướng tàu đến điểm đích mới.  

6. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 

Chú ý: 

Dùng màn hình hải hành hay vẽ vết trên máy dò để dẫn tàu quay lại điểm nhớ. 
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DỪNG HẢI HÀNH 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Hải hành]. bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

 

3. Chọn [Hủy đến điểm] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.   

 

5. Chọn [Có] bằng phím , . Để hủy chuyển hướng tàu.   

6. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. Để quay về màn hình hiển thị trước đó. Chọn lại 

kiểu hiển thị màn hình ở mục 1.4 ở trên.  

 

SỬA ĐIỂM NHỚ 

 Có thể sửa các điểm nhớ đã lưu trong danh sách gồm có các nội dung: Tên điểm, Kinh độ và Vĩ độ 

của điểm mục tiêu.  

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Hải hành]. bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.     

3. Chọn [Sửa điểm nhớ] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. Xuất hiện danh sách các điểm 

mục tiêu đã lưu.  
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5. Chọn điểm nhớ cần sửa bằng phím , . Ấn phím .  

6. Dùng các phím ,  để thay đổi tên của điểm, các ký tự được thay đổi vòng tròn từ A đến Z. Thay đổi 

số Kinh Vĩ độ của điểm từ 0 đến 9.  

7. Dùng các phím ,  để dịch chuyển qua lại giữ các chử số.  

8. Nếu không muốn thay đổi và giữ lại các thông tin gốc của điểm, ấn phím [GAIN SEL] các thay đổi của 

điểm sẽ không chấp nhận và giữ lại các thông số củ. 

9. Nếu lưu các thay đổi ấn phím [MENU] sẽ xuất hiện thông báo.  

     

10. Chọn [Đã nhập] bằng phím , .   

11. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa.  Ấn [MENU] để thoát khỏi menu. 

 

XOÁ ĐIỂM NHỚ 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Hải hành]. bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.   

3. Chọn [Xóa điểm nhớ] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. Xuất hiện danh sách các điểm 

nhớ đã lưu.  
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4. Chọn điểm nhớ cần xóa bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. Xuất hiện menu thông báo.   

     

6. Chọn [Có] bằng phím , .  

7. Ấn [MENU] để xóa và thoát ra ngoài màn hình chính.  

 

GỌI LẠI HÌNH ẢNH ĐÃ LƢU VÀ CÁI ĐẶT LÀM ĐIỂM NHỚ 

 Gọi lại hình ảnh trong danh sách và cài đặt làm đích đến của mục tiêu.  

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Hình ảnh]. bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

3. Chọn [Xem hình] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. Xuất hiện menu danh sách các 

điểm mục tiêu đã lưu.  
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4. Chọn hình đã lưu theo tên của hình bằng phím , . Ấn phím . Để chuyển hình ảnh ra màn hình. 

Trên góc ở trên bên trái hiện chữ  Memory01.  

 

6. Nếu muốn hải hành đến điểm đó ấn phím [EVENT]. Nếu không muốn hải hành và quay lại màn hình 

bình thường thì ấn phím [MENU].  

 

II.11 LƢU TRỮ, GỌI LẠI, XÓA HÌNH ẢNH 

LƢU TRỮ HÌNH ẢNH 

 Các hình ảnh là các tín hiệu Cá có thể được lưu lại, để lưu hình ảnh cần 1 thời gian. Để lưu hình 

ảnh thì phím [EVENT] phải được thiết lập cho chức năng lưu hình ảnh.  

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Hệ thống]. bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Cài phím EVENT] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.   

 

4. Chọn chức năng cho phím [EVENT] là [Lƣu hình ảnh]  

     

5. Ấn phím [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu. 
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GỌI LẠI HÌNH ẢNH ĐÃ LƢU 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Hình ảnh]. bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Xem hình] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. Xuất hiện danh sách hình.  

  

4. Chọn hình ảnh cần gọi lại bằng phím , . Ấn phím . Hình ảnh đã lưu sẽ xuất hiện trên màn hình.  

  

5. Ấn [MENU] để quay trở lại màn hình trước đó. 

 

XÓA HÌNH ẢNH ĐÃ LƢU 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Hình ảnh]. bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.   

3. Chọn [Xóa hình] bằng phím , . Ấn phím . Xuất hiện danh sách hình.  
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4. Chọn hình ảnh cần xóa bằng phím , . Ấn phím . Xuất hiện thông báo. 

      

5. Chọn [Có] bằng phím , .   

6. Ấn [MENU] để xóa và thoát ra ngoài màn hình chính.  

 

ĐẶT LẠI TÊN CHO HÌNH ẢNH 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Hình ảnh] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Sửa tên hình] bằng phím , . Ấn phím . Xuất hiện danh sách các hình ảnh đã lưu.  
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5. Chọn hình ảnh cần sửa bằng phím , . Ấn phím .   

6. Dùng các phím ,  để thay đổi tên của hình ảnh, các ký tự được thay đổi vòng tròn từ A đến Z.   

7. Dùng các phím ,  để dịch chuyển qua lại giữ các chử số.  

8. Nếu không muốn thay đổi và giữ lại các thông tin gốc của hình ảnh, ấn phím [GAIN SEL] các thay đổi 

của điểm sẽ không được chấp nhận và giữ lại các thông số củ. 

9. Nếu lưu các thay đổi, ấn phím [MENU] sẽ xuất hiện thông báo.  

     

10. Chọn [Đã nhập] bằng phím , .   

11. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa và thoát khỏi menu. 

II.12 HOẠT ĐỘNG CỦA VRM 

 VRM di chuyển dấu đo độ sâu là một đường màu xanh lá có thể dịch chuyển lên và xuống. Dùng 

để đo độ sâu của các tín hiệu Cá.  

1. Ấn phím ,  để dịch chuyển dấu là đường thẳng. Di chuyển dấu đến vị trí cần đo sâu, số độ sâu cũng 

đồng thời thể hiện trên thanh đo dấu.  
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 Khi màn hình là chia hai hình ảnh thì dùng phím ,  để di chuyển thanh VRM qua lại giữa hai 

màn hình. 

 

II.13 TÍN HIỆU TỨC THỜI 

 Tín hiệu tức thời là tín hiệu mới nhất mà đầu dò vừa thu được và được thể hiện bên trái màn hình 

là hình ảnh mới nhất tại vị trí tàu.  

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Mànhình1] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

 

3. Chọn [TH Tức thời] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

4. Chọn [Mở] để hiển thị tín hiệu tức thời hoặc chọn [Tắt] để tắt tín hiệu tức thời.  

6. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa và thoát khỏi menu. 

 

II.14 CHỌN LUẬT MÀU CHO HÌNH ẢNH HIỂN THỊ 

 Luật màu gồm [Đơn sắc], [8 màu], [16 màu], [64 màu].  

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  
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2. Chọn [Mànhình1] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Hệ màu] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

 

4. Chọn [Đơn sắc], [8 màu], [16 màu], [64 màu] để thay đổi thanh luật màu.  

5. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa và thoát khỏi menu. 

 

II.15 CHỌN KÍCH CỞ SỐ ĐỘ SÂU 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Mànhình1] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Số độ sâu] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

4. Chọn [Nhỏ], hoặc [Lớn] để thay đổi kích cở của độ sâu.  

6. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa và thoát khỏi menu. 

 

II.16 THỂ HIỆN ĐỒ THỊ VÀ SỐ NHIỆT ĐỘ 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Mànhình1] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

3. Chọn [Đồ thị nhiệt độ] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.   

4. Chọn [Tắt], hoặc [Mở] để tắt hoặc mở số nhiệt độ.  

5. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa và thoát khỏi menu. 

 

II.17 CÀI ĐẶT MÀU NỀN CHO MÀN HÌNH HẢI HÀNH 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Hải hành] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 
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3. Chọn [Màu nền] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

 

4. Chọn [Tắt], [Trắng] hoặc [Đen] để chọn màu nền cho màn hình hải hành.  

5. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa và thoát khỏi menu. 

 

II.18 CHỌN KIỂU MÀN HÌNH DÒ CÁ TRONG KIỂU HIỂN THỊ HẢI HÀNH 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Hải hành] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [NAV hải hành 1] hoặc [NAV hải hành 2] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp.  

4. Chọn [Dò cá 200 kHz], [Phóng to 200], [Hai tần số] [Phóng to (50)] hoặc [Dò cá (50kHz)] để chọn 

kiểu hiển thị của màn hình dò cá trong màn hình hải hành.  

5. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa và thoát khỏi menu.  

 

II.19 CÀI ĐẶT ÂM DÒ CÁ 

 Âm thanh của tín hiệu dò cá có thể được phát ra loa. Tín hiệu Cá và Đáy biển tùy thuộc vào độ sâu 

sẽ có âm thanh khác nhau. Vì vậy có thể phân biệt được tín hiệu Cá và tín hiệu Đáy biển khi nghe âm 

thanh dò Cá.  

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Hệ thống] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Âm máy dò] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  
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4. Chọn [Mở], bằng phím , . để mở âm dò cá ra loa.  

5. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa và thoát khỏi menu. 

 

II.20 CÀI ĐẶT ĐƠN VỊ ĐO SÂU 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Tiếp] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Cài đặt] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp.  

4. Chọn [Đơi vị đo sâu] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp. Chọn đơn vị mong muốn 

 

5. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa và thoát khỏi menu.  

 

II.21 CÀI ĐẶT ĐƠN VỊ ĐO VẬN TỐC 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Tiếp] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Cài đặt] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp.  

4. Chọn [Đơi vị đo/v-tốc] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp. Chọn đơn vị mong muốn 
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5. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa và thoát khỏi menu.  

 

II.22 CÀI ĐẶT ĐƠN VỊ NHIỆT ĐỘ 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Tiếp] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Cài đặt] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp.  

4. Chọn [Đơi vị nhiệt độ] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp. Chọn đơn vị mong muốn 

5. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa và thoát khỏi menu. 

 

II.23 CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Tiếp] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Cài đặt] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

4. Chọn [Ngôn ngữ] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

5. Chọn [Tiếng Việt] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

6. Ấn [MENU] để chấp nhận các chỉnh sữa và thoát khỏi menu. 

 

II.24 RESET MÁY CÀI ĐẶT XUẤT XƢỞNG 

1. Ấn phím [MENU] để mở menu.  

2. Chọn [Tiếp] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

3. Chọn [Bảo trì] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo.  

4. Chọn [Khởi động] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

5. Chọn [Có] bằng phím , .  

6. Ấn [MENU] để chấp nhận reset máy. 

7. Máy hiện thông báo: đang tắt nguồn.  
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8. Sau khi tắt nguồn. Ấn phím [BRILL] để khởi động lại máy. Lúc này màn hình thông báo chọn ngôn 

ngữ.  

9. Chọn [Tiếng Việt] bằng phím , . Ấn phím  vào menu tiếp theo. 

10. Chọn [YES] bằng phím , . 

11. Ấn [MENU] để chấp nhận và thoát khỏi menu.  

 

Lưu ý: sau khi reset lại máy các cài đặt trước đây sẽ trở về lại lúc ban đầu. Vì vậy cần cài đặt lại các tùy 

chỉnh mong muốn.  
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