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GIỚI THIỆU MÁY DÒ NGANG KỸ THUẬT SỐ 

HONDEX HE-773II-Di 

1- Màn hình: 10,4 inch TFT LCD 

2- Màu tín hiệu: 16 màu tùy theo độ mạnh của tín hiệu phản hồi. 

3- Menu sử dụng bằng Tiếng Việt 

4- Các kiểu màn hình: 

- Kiểu 1: Màn hình quét Tròn. 

- Kiểu 2: Màn hình quét Lệch tâm. 

- Kiểu 3: Màn hình chia 4 màn hình (có thể tùy chọn các góc nghiêng khác 

nhau cho từng màn hình).  

- Kiểu 4: Màn hình quét mạn. 

- Kiểu 5: Màn hình dò đứng. 

5- Thang đo: từ 5m đến 800m.  

6- Tần số phát: 290 kHz. 

7- Góc mở chùm tia quét: 80 

8- Bước quét ngang chùm tia: 1,80 3,60, 7,20, 10,80, S6F 

9- Công suất phát: 1.000W. 

10- Đường kính đầu dò: 77. 

11- Hành trình nâng hạ đầu dò: 200mm (Nâng hạ bằng tay). 

12- Điều chỉnh góc nghiêng chùm tia: 00 đến -900  

13- Nguồn điện cung cấp: 11 – 35 VDC.  
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý  

TRONG 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-S 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 TRẮNG 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. 

 Trước khi tắt máy phải đảm bảo đầu dò đã được nâng lên vào trong ống bảo vệ. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HONDEX HE-773II-Di 

Trang 7  

 

LƯU Ý CÁC CÀI ĐẶT SAU KHI LẮP ĐẶT MÁY 

A. CÀI ĐẶT ĐẦU DÒ SAU KHI LẮP ĐẶT HOẶC KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY 

Sau khi khởi động lại tất cả các cài đặt về xuất xưởng hoặc lần đầu tiên khởi động máy 

sau khi xuất xưởng. Khi mở máy thì nhất thiết phải cài đặt lựa chọn loại đầu dò và tần 

số.  

ĐIỀU NÀY RẤT LÀ QUAN TRỌNG NẾU CHỌN LOẠI ĐẦU DÒ VÀ TẤN SỐ 

KHÔNG ĐÚNG CÓ THỂ LÀM HỎNG ĐẦU DÒ VÀ THIẾT BỊ. 

 Sau khi khởi động máy thông báo: 

 

- B1: Ấn phím [SET] hoặc phím ► để cài đặt loại đầu dò và tần số.  

Lưu ý: Việc chọn cổng đầu dò cho máy HE-773II-Di phải kiểm tra số seri ghi trên 

dây đầu dò phía gần jack cắm theo quy luật sau: 

Chọn 290kHz-2 khi: kiểm tra đầu dò có số seri lớn hơn 70101. 

Chọn 290kHz-1 khi: kiểm tra đầu dò có số seri nhỏ hơn 70101. 

- 1. CHỌN ĐẦU DÒ [ 290-1kHz, 290-2kHz].  

- 2. CHỌN CỔNG 290 [A,B,C,D]  

- 3. HT NÂNG HẠ [ T-Công , TĐ ] 

Khuyến cáo: Mỗi đầu dò có 1 cổng kết nối khác nhau, nên cần phải kiểm tra cẩn 

thận trước khi chọn cổng đầu dò ( MẶC ĐỊNH LÀ B). 

 Sau khi chọn tần số đầu dò và cổng kết nối. Xoay nút [POWER] tắt máy và khởi 

động lại thì việc cài đặt đầu dò đã hoàn thành.  

 

 

 

 

Chưa chọn loại đầu dò. 

Cài Tần số. 

 

 <CẢNH BÁO> 

Chọn không đúng có thể làm hỏng Đầu dò và Thiết bị! 

 

[SET] HOẶC [►] LỰA CHỌN ĐẦU DÒ ► 
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B. CÀI ĐẶT BỘ ỔN ĐỊNH 

Chú ý: Kiểm tra phần mềm của máy phải là Ver. 2.53 hay cao hơn. (Version của máy sẽ 

hiện ra khi khởi động máy). 

Việc cân chỉnh cài đặt thông số ban đầu của máy theo các bước sau: 

Bước 1: Đầu dò đã được chỉnh đúng hướng mũi tàu. 

Bước 2: Lắp đặt bộ ổn định. 

- Lắp bộ ổn định sao cho chữ Heading(▲) chỉ đúng song song về hướng mũi tàu như 

hình sau: 

 

 

(Đầu dây tín hiệu hướng về phía đuôi tàu) 
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- Chỉnh đế của bộ ổn định sao cho bộ ổn định nằm ngang so với mặt nước (Sử dụng cờ 

lê 13 tháo hai khớp nối NGANG – DỌC và xoay để đảm bảo bộ cân bằng là thăng 

bằng nhất. Mỗi khớp có bước ren thay đổi là 10 độ. Sau đó siết chặt lại khi thấy đạt 

yêu cầu) 

Bước 3: Mở chức năng ổn định. 

- Ấn MENU để vào MENU 1  Chọn dòng số [8.ổn định đầu dò][mở]. 

Bước 4: Điều chỉnh độ CHÚI-NGHIÊNG. 

- Ấn MENU để vào MENU 1  Chọn dòng số [7.MENU quét tròn khác]  [►]. 

 

1 - ỔN ĐỊNH ĐẦU DÒ  [TẮT/MỞ] 

2 – CHỈNH NGHIÊNG/CHÚI     Ấn nút [SET] để chỉnh trực tiếp ngoài màn 

hình dò quét, Sử dụng phím [▲▼◄►] để chỉnh sao cho đáy biển tròn nhất trên màn 

hình quét tròn 360 độ. 

Lưu ý: Việc tinh chỉnh phải chọn vùng nước có đáy biển bằng phẳng, 

3 – CHỈNH NGHIÊNG   [00] 

4 – CHỈNH CHÚI            [00] 

5 – ĐỘ NHẠY ỔN ĐỊNH  [1, 2, 3, 4, 5] 

Lưu ý: Việc chọn bù [ĐỘ NHẠY ỔN ĐỊNH] là để đáp ứng lại quá trình nghiêng lắc 

của tàu khi hoạt động trên biển. Thông thường chọn [3]. 
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SỬ DỤNG CƠ BẢN 

1. CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN MẶT MÁY 

 

1- Phím POWER và BRILL: Nút mở nguồn và chỉnh sáng tối cho màn hình.  

2- Phím A/B C/D E/F G/H: Cài đặt góc nghiêng và hướng quét của màn hình chia 4 

màn hình. Cài đặt GAIN cho màn hình dò đứng.  

3- Phím CLR: Thoát khỏi các MENU.   

4- Phím: MODE: Chọn các kiểu màn hình.  

5- Phím CURSOR SHIFT ◄,►,▼,▲: Dịch chuyển con trỏ và vòng đo xa. Chọn 

các chức năng trong menu.   

6- Phím MENU: MENU chức năng.  

7- Phím SET: Chấp nhận các chức năng, trong menu. 

8- Phím TRAIN: Dịch chuyển hướng góc quét và góc quét.   

9- Phím SECTOR: Chọn độ rộng góc quét.  

10- Phím OFF-C: Chọn màn hình lệch tâm.  

11- Phím 4-DISP: Chọn màn hình chia 4 màn hình.  

12- Phím GAIN: Chỉnh độ lợi. 

13- Phím RANGE: Chỉnh thang đo. 

14- Phím TILT: Điều chỉnh góc nghiêng chùm tia. 
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2. CÁC KẾT NỐI PHÍA SAU MẶT MÁY 

 
1- Cảm biến nhiệt độ nước hoặc điều khiển nâng hạ (Tùy chọn) 

2- Cổng nhận tín hiệu GPS (NMEA-1). 

3- Cổng kết nối điều khiển từ xa (Tùy chọn). 

4- Cổng nhận tín hiệu GPS (NMEA-2). 

5- Cảm biến nhiệt độ nước (Tùy chọn) 

6- Cổng đầu dò. 

7- Nguồn điện cung cấp DC 11-35VDC. 

8- Điểm nối đất. 
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3. TẮT MỞ MÁY 

 

1. Xoay phím POWER sang phải để mở máy và tăng độ sáng màn hình. 

2. Xoay phím POWER  sang trái để tắt máy và giảm độ sáng màn hình. 

Lưu ý: Trước khi tắt máy, phải chắc chắn đầu dò đã được nâng lên vào trong ống bao 

bảo vệ đầu dò.  

4. SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG TRONG MENU 

Thay đổi các thiết lập trong menu với phím [MENU], [◄►▲▼], [SET], và [CLR].  

 

1. Ấn phím [MENU] 1 lần để mở MENU1. 

2. Ấn phím [MENU] 1 lần nữa để mở MENU2.  

3. Ấn phím [MENU] với báo động nhiệt độ trên màn hình trong MENU2.  

  4. Ấn phím ▼,▲ chọn các chức năng trong menu.  

 5. Ấn phím ◄,► thiết lập các giá trị trong menu, chọn các cài đặt báo động độ sâu 

và báo động nhiệt độ.  

 6. Ấn phím [SET] chấp nhận các cài đặt trong menu.  

 7. Ấn phím [CLR] hủy các cài đặt trong menu, thoát ra khỏi menu.  

 Ghi chú: khi cài đặt các giá trị trong menu, ấn phím [SET] hoặc ấn phím [►] để 

chấp nhận các giá trị mới hoặc vào menu tiếp theo.  

5.  LỰA CHỌN CÁC KIỂU MÀN HÌNH  

Máy dò ngang HONDEX HE-773II-Di có nhiều kiểu màn hình chỉ báo tín hiệu dò cá 

kết hợp với các màn hình phụ chỉ báo các thông số liên quan.  

Ấn phím [MODE] để chọn các kiểu màn hình [Quét tròn], [Quét mạn] và [Dò đứng].  

Ghi chú: phím [MODE] không có tác dụng khi menu đang mở.  
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5.1. KIỂU MÀN HÌNH QUÉT TRÒN 

5.1.1. Giải thích các thông số trên màn hình. 

 

5.1.2. Hướng góc quét  

- Hướng quét chùm tia. Ở màn hình quét ngang chùm tia siêu âm sẽ quét xung 

quanh tàu có tâm tại vị trí tàu. 

- Hướng quét thay đổi từ 00 đến 358,20 mỗi bước thay đổi 1,80. Hướng 00 là hướng 

mũi tàu.  

 

Ấn phím  để xoay hướng quét theo chiều kim đồng hồ.  

Ấn phím   để xoay hướng quét theo chiều ngược kim đồng hồ.  
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5.1.3. Góc nghiêng 

- Góc nghiêng chùm tia có thể được điều chỉnh nâng hạ từ 00 đến 900. Mỗi bước thay đổi 

là 10. Góc nghiêng 00 là hướng góc nghiêng ngang bằng với mặt nước biển. Góc nghiêng 

900 là hướng của góc nghiêng thẳng đứng vuông góc mặt biển.  

 

Ấn phím  để nâng góc nghiêng  

Ấn phím  để hạ góc nghiêng 

 

  

 

5.1.4. Chỉnh độ rộng góc quét 

- Ấn phím SECTOR để thay đổi góc quét phù hợp với phạm vi dò tìm cá. Góc quét chùm 

tia có thẻ thay đổi theo 9 bước từ 300 đến 3600 cho tất cả các bước quét.  

 

Ấn phím  để giảm độ rộng góc quét 

Ấn phím  để tăng  độ rộng góc quét 

 

Bước thay đổi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Góc quét 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 3000 3600 
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5.2. KIỂU MÀN HÌNH QUÉT MẠN 

5.2.1. Giải thích các thông số trên màn hình 

 

5.2.2. Hướng góc quét 

- Là hướng quét của chùm tia siêu âm. 

- Hướng quét thay đổi từ 00 đến 178,20 mỗi bước thay đổi 1,80. 

- Điều chỉnh hướng góc quét cho phù hợp với hướng của đàn Cá. 

 

Ấn phím  để xoay hướng quét theo chiều kim đồng hồ.  

Ấn phím   để xoay hướng quét theo chiều ngược kim đồng 

hồ. 

   

5.2.3. Góc nghiêng 

- Có thể xoay chùm tia quét mạn theo hướng nhất định, mỗi bước thay đổi là 1,80.  

- Khoảng thay đổi lớn nhất là: 1200.  

- 00: là hướng thẳng xuống từ tàu vuông góc đáy biển, 900mạn trái, -900mạn phải.  
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Ấn phím  thay đổi tâm của góc quét theo chiều kim đồng 

hồ.  

Ấn phím  thay đổi tâm của góc quét theo chiều ngược kim 

đồng hồ.  

 

 

 

5.2.4. Chỉnh độ rộng góc quét 

- Ấn phím SECTOR để thay đổi góc quét phù hợp với phạm vi dò tìm cá. Góc quét chùm 

tia có thể thay đổi theo 6 bước từ 300 đến 1800 cho tất cả các bước quét.  

 

Ấn phím  để giảm  độ rộng góc quét chùm tia 

Ấn phím  để tăng độ rộng góc quét chùm tia. 

 

Bước thay đổi  1 2 3 4 

Góc quét 300 600 900 1200 
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5.3. KIỂU MÀN HÌNH DÒ ĐỨNG 

Ấn phím [MODE] để chọn màn hình dò đứng.  

- Lưu ý: Trong kiểu màn hình dò đứng các chức năng GÓC NGHIÊNG, HƯỚNG 

GÓC QUÉT và ĐỘ RỘNG GÓC QUÉT chùm tia không có tác dụng.  

 

5.4. KIỂU MÀN HÌNH LỆCH TÂM 

- Ấn phím  để chọn chức năng lệch tâm theo thứ tự ưu tiên phía: [TRƯỚC] ==> 

[PHẢI] ==> [TRÁI] ==> [SAU] ==> [TẮT].  

 
 

 

5.5. KIỂU KẾT HỢP 4-MÀN HÌNH 

- Nhờ áp dụng công nghệ kỹ thuật số mà máy dò ngang của HONDEX có thể hiển thị 4-

màn hình để dò tìm cá ở các độ sâu khác nhau cùng lúc, cùng thời điểm. 

- Màn hình quét tròn: 4-màn hình. 

- Màn hình quét mạn: 4-màn hình. 

- Ấn phím  để chọn kiểu màn hình chia 4. 
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Kiểu quét tròn – chia 4                                Kiểu quét mạn – chia 4 

- Ấn phím  lần nữa để tắt chọn kiểu màn hình chia 4.  

   

5.5.1. Cài đặt góc nghiêng 4-màn hình quét tròn 

- Các nút bên dưới dùng để thiết lập góc nghiêng của các màn hình chia 4:  

 

Các nút điều khiển tương ứng với vị trí màn hình 
 

 

 

     Khi ấn phím TILT thì sẽ thay đổi đồng thời 

tất cả các góc nghiêng của 4 màn hình.  

- Ghi chú: Các thay đổi như Thang đo, Hướng quét, GAIN và góc mở chùm tia được cài 

đặt chung cho đồng thời 4 màn hình.  

5.5.2. Cài đặt góc nghiêng 4-màn hình quét mạn 

Các nút bên dưới dùng để thiết lập góc nghiêng của các màn hình chia 4:  

 

Các nút điều khiển tương ứng với vị trí màn hình 
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     Khi ấn phím TRAIN thì sẽ thay đổi đồng 

thời tất cả các hướng quét của 4 màn hình.  

- Ghi chú: Đối với màn hình quét mạn – chia 4, góc nghiêng của 4 màn hình phân chia 

luôn luôn có góc nghiêng là 00. 

- Các chức năng Thanh đo, GAIN và góc mở chùm tia được cài đặt chung cho 4 màn 

hình.  

5.6. CHỌN THANG ĐO XA 

- Cài đặt thang đo sao cho phù hợp với tầm xa dò tìm cá.  

- Các bước thay đổi thang đo: 5 =>8 =>10 =>15 =>20 =>30 =>40 =>50 =>60 =>80 

=>100 =>125 =>150 =>180 =>200 =>250 =>300 =>400 =>500 =>600 =>800.  

 

 

Ấn phím  để giảm thang đo 

Ấn phím  để tăng thang đo 

- Với kiểu màn hình quét tròn khoảng cách là khoảng cách theo góc nghiêng từ tàu 

đến mục tiêu.  

5.7. CHỈNH ĐỘ LỢI TÍN HIỆU 

- Nút GAIN dùng để chỉnh độ lợi tín hiệu. Điều chỉnh độ lợi nhằm thu được hình 

ảnh đáy biển và đàn cá được rỏ ràng và trung thực nhất 

  

 

- Ấn phím  để giảm độ lợi GAIN 

- Ấn phím  để tăng độ lợi GAIN. 
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- Nếu chỉnh độ lợi quá cao thì tín hiệu dễ bị nhiễu. Ngược lại nến điều chỉnh độ lợi 

quá thấp, máy sẽ không thu được tín hiệu phản hồi của đàn cá và đáy biển.  

- Việc điều chỉnh độ lợi cao thay thấp tùy thuộc vào tầm xa đang tìm Cá, Một cách 

tổng quát nhất điều chỉnh độ lợi tỷ lệ thuận với cự li thang đo. 

- Có thể dùng các nút A, B, C, D để tăng hoặc giảm độ lợi GAIN.  

Ấn phím  hoặc sử dụng phím  hoặc phím  để giảm độ lợi.  

 Ấn phím  hoặc sử dụng phím  hoặc phím   để tăng độ lợi.  

 

   

5.8. CHỈNH ĐỘ LỢI GẦN/XA 

 

 

- Ấn phím MENU ==> 5. ĐỘ NHẠY GẦN/XA.  

- Ấn phím SET để bắt đầu cài đặt.  

 

Chọn KIỂU CHỈNH BÙ GAIN = N :  

- Dùng các phím G/H, E/F, C/D, A/B để cài đặt độ lợi cho thang đo từ gần đến xa. 

G/H chỉnh độ lợi từ 0m đến 10m, E/F chỉnh độ lợi từ 10m đến 20m, C/D chỉnh độ 

lợi từ 20m đến 50m và A/B chỉnh độ lợi từ 50m trở lên.  

- Ấn phím [MENU] để kết thúc cài đặt.  

Chọn KIỂU CHỈNH BÙ GAIN = D: (MENU 1  MENU QUÉT TRÒN KHÁC) 

- Dùng các phím G/H, E/F, C/D, A/B để cài đặt độ lợi cho thang đo từ gần đến xa. 

G/H chỉnh độ lợi từ 0m đến 20m, E/F chỉnh độ lợi từ 20m đến 40m, C/D chỉnh độ 

lợi từ 40m đến 100m và A/B chỉnh độ lợi từ 100m trở lên.  

- Ấn phím [MENU] để kết thúc cài đặt.  

<ĐỘ NHẠY GẦN/XA> 
[dB]                               [MENU]:END      

  10 

                                                              

A/B 

   0 

 

-10 

   0    10     20               50           [m] 

         G       E                C 

         H       F                D 

 

 



 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HONDEX HE-773II-Di 

Trang 21  

 

5.9. VÒNG DẤU  

5.9.1. Màn hình quét tròn 

- Sử dụng các phím     để hiển thị thanh đo hướng màu xanh và vòng đo 

khoảng cách màu vàng. 

- Ấn phím  để xoay thanh đo hướng theo chiều kim đồng hồ. Ấn phím  để xoay 

thanh đo hướng theo chiều ngược kim đồng hồ, đọc chỉ số hướng tại vị trí tàu.  

- Ấn phím  để tăng vòng đo khoảng cách. Ấn phím  để giảm vòng đo khoảng 

cách, đọc các chỉ số khoảng cách xa và khoảng cách sâu tại vị trí của vòng đo.  

- Thanh đo hướng và vòng đo khoảng cách có thể sử dụng cho tất cả các màn hình.  

- Ấn phím [CLR] để tắt thanh đo hướng và vòng đo khoảng cách. Ấn phím  

 
 

5.9.2. Màn hình quét mạn và dò đứng 

- Ấn phím  để hạ thanh đo sau xuống. Ấn phím  để nâng thanh đo sâu lên, đọc 

chỉ số độ sâu tại vị trí trên thanh đo sâu. 

  

5.10. BƯỚC QUÉT 

Bước quét là bước dịch chuyển chùm tia quét trong màn hình quét tròn và quét mạn.  

- Ấn phím MENU ==> BƯỚC [S1, S2, S3, S4, S5, S6].  

- Với mỗi bước từ S1 ~ S6 sẽ có góc mở của mỗi bước khác nhau theo bảng sau 

Ký hiệu bước quét S1 S2 S3 S4 S5 S6 S6F 

Góc quét tương đương 1.80 3.60 5.40 7.20 9.00 10.80 S6F 
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- Góc quét nhanh: chỉ dành riêng cho kiểu màn hình dò ngang.  

Ấn phím MENU ==>  BƯỚC [S1, S2, S3, S4, S5, S6, S6F] 

   

5.11. HÌNH TÀU 

Hình mô phỏng tàu sẽ được hiện lên màn hình khi mở chức năng này. 

- Ấn phím MENU ==> HÌNH TÀU ==> [TẮT, MỞ]. 

  TẮT: Không hiển thị hình ảnh tàu. 

  MỞ: Hiển thị hình ảnh tàu.  

 Ghi chú: ở màn hình dò đứng không thể hiện hình ảnh tàu.  

5.12. LƯU HÌNH VÀO THẺ NHỚ 

Máy có thể lưu các hình ảnh đã hiển thị tại thời điểm nào đó vào thẻ nhớ, với kích 

thước hình ảnh 640x480. Chức năng này sử dụng được cho tất cả các kiểu màn hình.

  

- Ấn phím MENU ==> ẤN [SET] LƯU HÌNH  ==> [TẮT, MỞ]  

  TẮT: không sử dụng chức năng lưu hình. 

  MỞ: khi ấn phím [SET] thì máy sẽ lưu hình ảnh vào thẻ nhớ.  

 

- Cắm thẻ nhớ vào máy.  

- Ấn phím [SET] máy sẽ lưu hình ảnh vào thẻ và hiện thông 

báo “ĐANG LƯU”. 

5.13. CÀI ĐẶT MÀU 

5.13.1. Màu nền 

Người sử dụng có thể tự điều chỉnh màu nền để phù hợp nhất trong đánh bắt. 

- Ấn phím MENU (2 lần) ==> MÀU NỀN ==> [ĐEN, XANH LỤC, XANH 

DƯƠNG, TRẮNG] 

5.13.2. Kiểu màu 

Chọn kiểu màu thay đổi độ sáng phù hợp với hoạt động ban ngày và ban đêm 

- Ấn phím MENU (2 lần) ==> KIỂU MÀU [NGÀY , ĐÊM] 
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+ [NGÀY] chủ yếu Tàu hoạt động đánh bắt ban ngày 

+ [ĐÊM] chủ yếu Tàu hoạt động đánh bắt ban đêm.  

5.13.3. Luật màu 

 Luật màu được thể hiện qua luật 8 màu hoặc luật 16 màu 

- Ấn phím MENU (2 lần) ==> LUẬT MÀU ==> 1. LUẬT MÀU [0, 1, 2] 

- Tùy chọn 1 trong 3 luật màu từ 0, 1, 2 sao cho phù hợp nhất.  

5.13.4. Loại bỏ màu 

 Nhằm giúp loại bỏ bớt màu của các tín hiệu yếu mà máy thể hiện trên màn hình giúp 

người sử dụng dễ dàng tránh được các nhầm lẫn giữa tín hiệu nhiễu và tín hiệu cá. 

Để làm được điều đó người sử dụng làm theo các bước sau: 

- Ấn phím MENU (2 lần) ==>  LUẬT MÀU ==> 2. LOẠI MÀU [TẮT, 1, ~ 12] 

+ Tắt: sử dụng đúng luật màu là 8 màu hoặc 16 màu. 

+ 1 ~ 12: loại từ màu yếu nhất đến màu mạnh nhất thể hiện trên màn hình. 

5.13.5. Màu đậm 

 Thiết lập màu đậm là ưu tiên cho các tín hiệu mạnh và làm cho khoảng thay đổi mức 

tín hiệu giữa các mức độ nhạy của màu tín hiệu mạnh được kéo dài ra. Tùy theo tín 

hiệu và khoảng cách dò tìm cá mà chọn kiểu màu đậm cho phù hợp.  

- Ấn phím MENU(2 lần) ==> LUẬT MÀU ==> 3. MÀU ĐẬM [THẤP,CHUẨN, 

CAO] 

+ Thấp: Giảm bớt màu đậm trên màn hình. 

+ Chuẩn: sử dụng đúng thanh luật màu chuẩn. 

+ Cao: Ưu tiên màu đậm trên màn hình. 

5.13.6. Khử màu 

 Thiết lập khử màu làm cho khoảng thay đổi mức tín hiệu giữa các mức độ nhạy của 

màu tín hiệu yếu được kéo ngắn lại. Tùy theo tín hiệu và khoảng cách dò tìm cá mà 

chọn kiểu khử màu cho phù hợp.  

- Ấn phím MENU (2 lần) ==> MENU2 ==> 3. LUẬT MÀU ==> 4. KHỬ 

MÀU[-1, CHUẨN], 1, 2] 

+ [-1]: làm giãn thanh luật màu 

+ [Chuẩn]: sử dụng đúng thanh luật màu chuẩn. 

+ [1]: làm hẹp thanh luật màu mức 1. 

+ [2]: làm hẹp thanh luật màu mức 2. 
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5.14. BÁO ĐỘNG NHIỆT ĐỘ 

Báo động nhiệt độ có thể cài đặt báo động trong hoặc ngoài một phạm vị đã cài đặt 

trước. Để báo động nhiệt độ cần phải kết nối với bộ cảm biết nhiệt độ.  

- Ấn phím MENU (2 lần) ==> BÁO ĐỘNG NHIỆT ĐỘ ==> 1. CÀI BÁO 

ĐỘNG 

 

5.15. CHỈNH CÔNG SUẤT PHÁT 

 Lựa chọn một trong các kiểu của công suất phát đầu dò. Mặc định xuất xưởng là: 

CAO.  

- Ấn phím MENU (2 lần) ==> 5. CHỈNH CÔNG SUẤT [TẮT,THẤP,CAO] 

+ TẮT: không phát. 

+ THẤP: phát công suất thấp. 

+ CAO: phát hết công suất của máy. 

5.16. XUNG PHÁT 

 Xung phát được thiết lập là chuẩn và tự động thay đổi theo thang đo hoạt động. Tuy 

nhiên độ dài xung phát có thể cài đặt và lựa chọn độ dài xung.  

 Khi lựa chọn xung phát là NGẮN có nghĩa là xung phát sẽ dài hơn gấp 2 lần so với 

xung phát bình thường.  

- Ấn phím MENU (2 lần) ==> 6. XUNG PHÁT [NGẮN,TB] 

+ TB: độ dài xung phát là chuẩn.  

+ NGẮN: phạm vi phát hiện tín hiệu là ngắn hơn, nhưng độ phân giải cao hơn.  

5.17. ĐỘ LỢI 

Thay đổi để phù hợp với ngư trường đánh bắt, nhằm giúp phát hiện tín hiệu cá tốt nhất. 

- Ấn phím MENU (2 lần) ==> 7. ĐỘ LỢI [CHUẨN,CAO] 

+ CHUẨN: độ lợi mặc định khi xuất xưởng.  

+ CAO: độ lợi được nâng lên cao hơn bình thường. 

5.18. ĐIỀU CHỈNH 

Điều chỉnh lại nhiệt độ và điều chỉnh lại điện áp.  

- Ấn phím MENU (2 lần) ==> 9. ĐIỀU CHỈNH: 

==> 1. CHỈNH NHIỆT ĐỘ  

==> 2. CHỈNH ĐIỆN ÁP 

Chọn mức điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng – 3.00C đến +3.00C.  
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Chọn mức điều chỉnh điện áp trong khoảng – 3.0V đến +3.0V. 

5.19. KHỞI ĐỘNG LẠI 

   Đối với máy HE-773-Di hoạt động rất ổn định, nhưng nhiều lúc có sự cố gì cần lấy 

lại các cài đặt mặc định của xuất xưởng thì cần phải khởi động lại. Khởi động lại tất cả 

các thiết lập đã cài đặt ngoài trừ kiểu hiển thị của màn hình.  

- Ấn phím MENU(2 lần) ==> KHỞI ĐỘNG LẠI ==> 1. KHỞI ĐỘNG LẠI TẤT CẢ.  

- Ấn phím [SET] để bắt đầu khởi động lại tất cả các cài đặt.   

 Sau khi chọn khởi động lại tất cả chờ cho máy khởi động các cài đặt về mặc định và 

tắt nguồn sau đó cho máy hoạt động lại bình thường. 

5.20. CÀI ĐẶT ĐẦU DÒ 

 Sau khi khởi động lại tất cả các cài đặt về xuất xưởng hoặc lần đầu tiên khởi động 

máy sau khi xuất xưởng. Khi mở máy thì nhất thiết phải cài đặt lựa chọn loại đầu dò 

và tần số.  

ĐIỀU NÀY RẤT LÀ QUAN TRỌNG NẾU CHỌN LOẠI ĐẦU DÒ VÀ TẤN SỐ 

KHÔNG ĐÚNG CÓ THỂ LÀM HỎNG ĐẦU DÒ VÀ THIẾT BỊ. 

 Sau khi khởi động máy thông báo: 

 

- B1: Ấn phím [SET] hoặc phím ► để cài đặt loại đầu dò và tần số.  

Lưu ý: Việc chọn cổng đầu dò cho máy HE-773II-Di phải kiểm tra số seri ghi trên 

dây đầu dò phía gần jack cắm theo quy luật sau: 

Chọn 290kHz-2 khi: kiểm tra đầu dò có số seri lớn hơn 70101. 

Chọn 290kHz-1 khi: kiểm tra đầu dò có số seri nhỏ hơn 70101. 

- 1. CHỌN ĐẦU DÒ [ 290-1kHz, 290-2kHz].  

- 2. CHỌN CỔNG 290 [A,B,C,D]  

- 3. HT NÂNG HẠ [ T-Công , TĐ ] 

Chưa chọn loại đầu dò. 

Cài Tần số. 

 

 <CẢNH BÁO> 

Chọn không đúng có thể làm hỏng Đầu dò và Thiết bị! 

 

[SET] HOẶC [►] LỰA CHỌN ĐẦU DÒ ► 
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Khuyến cáo: Một đầu dò có 1 cổng kết nối khác nhau, nên cần phải kiểm tra cẩn 

thận trước khi chọn cổng đầu dò ( MẶC ĐỊNH LÀ B). 

 Sau khi chọn tần số đầu dò và cổng kết nối. Xoay nút [POWER] tắt máy và khởi 

động lại thì việc cài đặt đầu dò đã hoàn thành.  

CÀI ĐẶT CHO MÀN HÌNH DÒ ĐỨNG 

5.21. CHẠY HÌNH 

  Màn hình dò đứng hiển thị hình ảnh thu được tại vị trí dưới lường tàu và được thể 

hiện tại cạnh phải của màn hình và các hình ảnh củ hơn sẽ dịch chuyển về phía bên trái 

màn hình. Tốc độ quét là tốc độ dịch chuyển ảnh trên màn hình. Các hình ảnh hiển thị 

trên màn hình sẽ khác nhau khi thiết lập tốc độ chạy hình là khác nhau.  

 

- Ấn phím MENU (DÒ ĐỨNG) ==> 1. CHẠY HÌNH.  

- Lựa chọn tốc độ chạy hình theo bản tỷ lệ có 6 mức để chọn là 

S, 4, 3, 2, 1 và DỪNG. 

- “S” là tốc độ cao nhất. 

Ghi chú: không sử dụng tốc độ này trong vấn đề độ nhạy thấp 

do xung ngắn hoặc độ sâu ngư trường quá 50m.   

5.22. TÍN HIỆU TỨC THỜI 

Một hình ảnh tức thời mới nhất mà đầu dò vừa thu được sẽ được thể hiện tức thời lên 

màn hình tại vị trí bên phải màn hình.  

- Ấn phím MENU (DÒ ĐỨNG) ==> 2. TÍN HIỆU TỨC THỜI.  

- Lựa chọn TẮT hoặc MỞ. 

5.23. KIỂU PHÓNG ĐẠI 

 Một màn hình mở rộng thêm xuất hiện bên trái màn hình trình bày các kiểu phóng 

đại của màn hình. Mặc định kiểu phóng đại là TẮT.  

- Ấn phím MENU (DÒ ĐỨNG) ==> 3. KIỂU PHÓNG ĐẠI.  

+ TẮT: Không có màn hình phóng đại.  

+ KHÓA ĐÁY: Màn hình mở rộng hiển thị hình ảnh đáy biển.  

+ P-ĐẠI TĐ: Tự động thay đổi khoảng phóng đại trên màn hình.  

+ P-ĐẠI C-TAY: Di chuyển và chọn khoảng cần phóng đại trên màn hình. 

 Sau khi chọn kiểu phóng đại là tiếp tục chọn tỷ lệ phóng đại.  

- Ấn phím MENU (DÒ ĐỨNG) ==> 4. MỨC PHÓNG ĐẠI [x2, x4, x8] 
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5.24. MENU KHÁC 

5.24.1. KHỬ NHIỄU MÁY KHÁC 

 Làm giảm tín hiệu nhiễu từ các máy dò khác cùng tần số gây ra, giảm tín hiệu nhiễu 

do điện gây ra cũng như nhiễu do bọt khí dưới lường tàu và các loại nhiễu khác.  

- Ấn phím MENU(DÒ ĐỨNG) ==> MENU KHÁC ==> KHỬ NHIỄU MÁY 

KHÁC.  

- Chọn một trong các mức [TẮT,THẤP,TB,CAO]. 

5.24.2. BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ 

Biểu đồ nhiệt độ nước sẽ xuất hiện trên màn hình, rất thuận lợi cho việc xác định vị trí 

các đàn cá dựa vào sự thay đổi của nhiệt độ và trủy triều.  

- Ấn phím MENU (DÒ ĐỨNG) ==> MENU KHÁC ==> 2. BIỂU ĐỒ NH-ĐỘ.  

- Chọn [TẮT] hoặc [MỞ]. 

5.24.3. BÁO CÓ CÁ 

Khi báo động được mở máy sẽ báo động khi có tín hiệu Cá.  

- Ấn phím MENU (DÒ ĐỨNG) ==> MENU KHÁC ==> 3. BÁO CÓ CÁ.  

+ TẮT: không báo động.  

+ NHỎ: Báo động cho tín hiệu cá từ nhỏ tới lớn.  

+ LỚN: Chỉ báo động tín hiệu cá lớn.  

5.24.4. BÁO ĐỘNG ĐỘ SÂU 

Khi chọn báo động là MỞ thì máy sẽ báo động trong khoảng độ sâu đã cài đặt trước 

hoặc báo động ngoài khoảng cài đặt.  

- Ấn phím MENU (DÒ ĐỨNG) ==> MENU KHÁC ==> 4. BÁO ĐỘNG ĐỘ 

SÂU ==> 1. CÀI BÁO ĐỘNG [TẮT,BĐ TRONG, BĐNGOÀI] 

+ TẮT: không báo động độ sâu.  

+ BĐ TRONG: báo động khi độ sâu nằm trong vùng cài báo động.  

+ BĐ NGOÀI: báo động khi độ sâu nằm ngoài vùng cài báo động.  

==> 2. CÀI ĐÔ SÂU 1 [10m] Chọn độ sâu cần cài đặt trong từ 1m đến 800m. 

==> 3. CÀI ĐÔ SÂU 2 [15m] Chọn độ sâu cần cài đặt trong từ 1m đến 800m. 
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5.24.5. THANG ĐẶT BIỆT 

 Hình ảnh hiển thị sẽ thay đổi đồng thời từ hình ảnh quá trứ và hình ảnh hiện tại khi 

chọn thang đặt biệt là mở và thay đổi thang đo bất kỳ.  

- Ấn phím MENU (DÒ ĐỨNG) ==> MENU KHÁC ==> 5. THANG ĐẶT BIỆT  

+ TẮT: không sử dụng chức năng thang đặt biệt. 

+ MỞ: chọn sử dụng chức năng thang đặt biệt. 

 

5.24.6. SỐ ĐỘ SÂU 

 Lựa chọn kích thước thể hiện số độ sâu trên màn hình.  

- Ấn phím MENU (DÒ ĐỨNG) ==> MENU KHÁC ==> 6. SỐ ĐỘ SÂU ==> 

[TẮT, NHỎ, TB, LỚN] 

 

5.24.7. BƯỚC QUÉT 

Chọn bước quét cho một lần quét tín hiệu của đầu dò.  

- Ấn phím MENU (DÒ ĐỨNG) ==> MENU KHÁC ==> 7. BƯỚC QUÉT ==> [1, 

2, 3] 

Nếu chọn là 2: có nghĩa là cùng một hình ảnh của một tín hiệu thu được sẽ được trình 

bày 2 lần trên màn hình cùng lúc.  
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CÁC CHỨC NĂNG TRONG MENU 
[MENU1] 

KIỂU QUÉT TRÒN 

1. BƯỚC [S1,S2,S3,S4,S5,S6,S6F] 

2. HÌNH TÀU [TẮT, MỞ] 

3. KIỂU [QUÉT TRÒN, QUÉT MẠN, DÒ ĐỨNG] 

4. MÔ HÌNH 3D [TẮT, MỞ]  

5. ĐỘ NHAY GẦN/XA ẤN [SET] ĐỂ BẮT ĐẦU CÀI ĐẶT 

6. CHỒNG HÌNH [TẮT, MỞ] 

7. MENU QUÉT TRÒN KHÁC 1. KIỂU 4-MÀN HÌNH 1-2-3-4 

2. VẬN TỐC QUÉT [CHUẨN, CHẬM] 

3. KIỂU CHỈNH BÙ GAIN [N,D] 

8. ỔN ĐỊNH ĐẦU DÒ [MỞ,TẮT] 

KIỂU QUÉT MẠN 

1. BƯỚC [S1,S2,S3,S4,S5,S6] 

2. HÌNH TÀU [TẮT, MỞ] 

3. KIỂU [QUÉT TRÒN, QUÉT MẠN, DÒ ĐỨNG] 

4. MÔ HÌNH 3D [TẮT, MỞ]  

5. MENU QUÉT MẠN KHÁC KIỂU 4-MÀN HÌNH 1-2-3-4 

6. NÂNG HẠ TỰ ĐỘNG [LÊN, XUỐNG] 

KIỂU DÒ ĐỨNG 

1. CHẠY HÌNH [DỪNG, 1, 2, 3, 4, S] 

2. TÍN HIỆU TỨC THỜI [TẮT, MỞ] 

3. KIỂU PHÓNG ĐẠI [TẮT, KHÓA ĐÁY, P-ĐẠI TĐ, P-ĐẠI C-TAY] 

4. MỨC PHÓNG ĐẠI [x2, x4, x8] 

5. MENU KHÁC 1. KHỬ NHIỄU MÁY KHÁC [TẮT,THẤP,TB,CAO] 

2. BIỂU ĐỒ NH-ĐỘ [TẮT, MỞ] 

3. BÁO CÓ CÁ [TẮT,NHỎ,LỚN] 

4. BÁO ĐỘNG SÂU 1. CÀI BÁO ĐỘNG [TẮT, TRONG, NGOÀI] 

2. CÀI ĐỘ SÂU 1 [1m – 800m] 10m 

3. CÀI ĐỘ SÂU 2 [1m – 800m] 800m 

5. THANG ĐẶT BIỆT [TẮT, MỞ] 

6. SỐ ĐỘ SÂU [TẮT,NHỎ,TB,LỚN] 

7. BƯỚC QUÉT [1,2,3] 

6. KIỂU [QUÉT TRÒN,QUÉT MẠN,DÒ ĐỨNG] 

7. TẦN SỐ [290] 

8. NÂNG HẠ TỰ ĐỘNG [LÊN, XUỐNG] 
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MENU2 

1. MÀU NỀN [ĐEN, XANH LỤC, XANH DƯƠNG, TRẮNG] 

2. KIỂU MÀU [NGÀY,ĐÊM] 

3. LUẬT MÀU 

1. LUẬT MÀU [0, 1, 2] 

2. LOẠI MÀU [TẮT, 1 – 12] 

3. MÀU ĐẬM [THẤP, CHUẨN,CAO] 

4. KHỬ MÀU [-1, CHUẨN, 1, 2]  

4. BÁO ĐỘNG 

NHIỆT ĐỘ 

1. CÀI BÁO ĐỘNG [TẮT,BĐ TRONG, BĐ NGOÀI] 

2. CÀI NHIỆT ĐỘ 1 [15.00C] 0.00C – 50.00C 

3. CÀI NHIỆT ĐỘ 2 [20.00C] 0.00C – 50.00C 

5. CHỈNH CÔNG SUẤT [TẮT, THẤP, CAO] 

6. XUNG PHÁT [NGẮN, TB] 

7. ĐỘ LỢI [CHUẨN, CAO] 

8. ĐƯỜNG ĐẲNG SÂU [TẮT, MỞ] 

9. ĐIỀU CHỈNH 
1. CHỈNH NHIỆT ĐỘ [0.00C] -3.00C ÷ +3.00C 

2. CHỈNH ĐIỆN ÁP [0.0V] -3.0V ÷ +3.0V 

0. KHỞI ĐỘNG LẠI 

1. KHỞI ĐỘNG LẠI TẤT CẢ 

3. ĐƠN VỊ ĐO SÂU [m, ft, fa, br] 

4. ẤN [SET] ĐỂ LƯU HÌNH [TẮT, MỞ] 

5. ĐỘ RỘNG T-HIỆU  RỘNG, CHUẨN, HẸP-1, HẸP-2 
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 
 

1. VỊ TRÍ LẮP ĐẶT ĐẦU DÒ 

Chọn vị trí ít bị ảnh hưởng bởi sự sủi bọt khí, tạp âm. 

Nên chọn một vị trí dài theo ky tàu (long cốt) và khoảng 1/3 đến 1/2 của tổng chiều 

dài tính từ mũi tàu. Nếu không lắp được vị trí này, có thể lắp đặt cách trung tâm của 

tàu không quá 1m tính từ long cốt tàu. 

 
o Phải chắc chắn rằng không có vật cản để gây nhiễu các chùm tia siêu âm khi đầu 

dò được hạ xuống nước. 

o Đánh dấu hướng mũi lên trên trục đầu dò, phải để đầu dò hướng đúng hướng mũi 

tàu 

Làm một đệm gỗ (thường gọi là con rùa gỗ). đệm gỗ này có mục đích là tạo cho nước 

chảy qua đầu dò theo hình khí động học và không tạo ra các bọt khí gây nhiễu cho 

máy. Con rùa phải cao bằng hoặc thấp hơn ky tàu khoảng 30mm đảm bảo khi đầu dò 

hoạt động thì tín hiệu không bị ảnh hưởng bởi các vật cản che khuất chùm tia đầu dò. 

 

Những điều cần lưu ý trước khi lắp đặt: 

- Khi khoét lỗ để đưa ống bao vào con rùa thì phải khoét cho vuông góc để đảm bảo 

ống bao được lắp thẳng đứng tránh trường hợp ống bao bị nghiêng sẽ làm ảnh hưởng 

đến tín hiệu dò cá. 

- Khi lắp ống bao vào con rùa cần lưu ý ống bao không được ló ra khỏi con rùa mà 

phải nằm sát mặt con rùa (khi tàu vào cạn thì phần gỗ sẽ bảo vệ cho phần ống bao 

inox). 

- Sau khi cố định ống bao thì cần làm thêm một cái cùm ngang (khoảng từ giữa ống 

bao trở lên) để giúp ống bao vững chắc và làm giảm rung cho ống bao. 

 

1 m1 m

昇降部

1/2

1/3トランクパイプ

Bộ nâng  hạ 

Ống bao 
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2. QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 

BƯỚC 1: KIỂM TRA THIẾT BỊ TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT 

Bộ phận Màn hình Dây cáp nguồn Ốc-vít Ốc-vít 

 

 

   

S.lượng 1 1 (2m) 4 (6x20) 4 (4x30) 

 

Bộ 

phận 
Đầu dò Ống bao 

 
Trục nâng hạ 

 

 
   

S.lượng 1 1 1 1 

 

Bộ phận Nắp chụp Bộ đệm Kẹp giữ vị trí Cổ dê Giữ cáp 

 

 
 

 
  

S.lượng 1 2 1 1 1 
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BƯỚC 2: QUY TRÌNH LẮP ĐẮT ĐẦU DÒ 

Cấu hình tổng quan của thiết bị 

- Ống bao bảo vệ phải cao hơn mớn mước của tàu khi tải trọng lớn ít nhất là 20mm 

và không ngắn hơn 300mm.  

 - Gia cường thêm bằng gỗ hoặc các chất liệu khác tại vị trí ống bao và đáy tàu tránh 

cho ống bao và đầu dò bị rung lắc do động cơ chính gây ra.  

 

BƯỚC 3: LẮP ĐẦU DÒ 

Luồn dây tín hiệu vào trong trục đồng, vặn thật chặt trục đồng vào đầu dò. Bôi keo 

solicon vào ren ngoài của trục đồng tại vị trí mối giáp giữa trục nâng hạ và đầu dò. 

(Mục đích là bảo vệ kín nước giữ cho nước biển không làm ăn mòn các ren của trục 

đồng).  
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BƯỚC 4: LẮP BỘ ĐỆM 

Lắp bộ đệm vào trục đồng, lưu ý hướng của bộ đệm là hướng xuống và ôm sát vào đầu dò, 

vặn 4 ốc vít M5 thật chặt vào trục nâng hạ.  

 

Lắp bộ đệm thứ 2 ở trên bộ đệm thứ 1 lưu ý bộ đệm thứ 2 nằm sát và khớp các góc với bộ thứ 

1. 
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BƯỚC 5: LẮP NẮP CHỤP VÀ ỐNG BAO 

- Dùng dao hoặc cưa làm dấu hướng mũi của đầu dò lên đầu trên cùng của trục làm ký hiệu 

khi lúc cân chỉnh đầu dò và lúc nâng hạ sao cho hướng mũi của đầu dò trúng với hướng mũi 

tàu.  

- Lắp nắp chụp vào trục nâng hạ và đầu dò, tạm thời lắp nắp chụp sát bộ đệm.  

- Lắp toàn bộ đầu dò + trục nâng hạ + nắp chụp vào ống bao bảo vệ đầu dò.  
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BƯỚC 6: LẮP CAO SU GIỮ DÂY VÀ CỐ ĐỊNH ĐẦU DÒ 

- Chỉnh vị trí đánh dấu hướng mũi đã làm dấu đúng với hướng mũi của tàu.  

- Làm dấu vị trí hạ đầu dò thấp nhất, đầu dò ló ra ngoài hợp lý nhất.  

- Lắp khuyên vào vị trí hạ đầu dò dưới cùng, lưu ý vị trí được đánh dấu trên khuyên hướng 

xuống và đúng vào vị trí bị khuyết ở nắp chụp.  

 

- Lắp nút cao su nhựa giữ dây cáp đầu dò và đồng thời giữ cho nước không vào được 

trong ống trục nâng hạ.  

BƯỚC 7: LẮP CÁN ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG 

 

- Lắp bộ cán cầm vào thật chặt vào trục nâng hạ của đầu dò, vị trí lắp là trên cùng của 

trục nâng hạ, vít 2 ốc vít M4x10 để giữ cán cầm vào trục nâng hạ.  

- Sau khi hoàn tất tất cả các bước cài đặt, xác định đúng hướng hoạt động của đầu dò, 

xác định hành trính nâng hạ đầu dò. 

- Vặn xã ốc giữ kẹp giữ của trục nâng hạ cho lỏng ra và hạ đầu dò xuống cho tới khi vị 

trí lắp khuyên cố định nâng hạ dưới cùng chạm vào bộ khe kẹp giữ. Vặn chặt ốc giữ 

để kẹp chặt trục nâng hạ.  
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BƯỚC 8: CẤU HÌNH KẾT NỐI  

 

BƯỚC 9: HÀNH TRÌNH NÂNG HẠ ĐẦU DÒ 
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HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH 

Phần mềm có chức năng điều khiển ổn định đầu dò có Ver. 2.53 trở lên 

Chương trình được chép vào thư mục gốc của thẻ nhớ CF. 

Nâng cấp phần mềm theo các bước sau: 

 

BƯỚC 1: TẮT MÁY 

BƯỚC 2: CẮM THẺ NHỚ CÓ CHƯƠNG TRÌNH 2.53 VÀO KHE CẮM THẺ NHỚ. 

BƯỚC 3: XOAY NÚT NGUỒN ĐỂ MỞ MÁY CHỜ 2 PHÚT ĐỂ MÁY TỰ ĐỘNG CẬP 

NHẬT CHƯƠNG TRÌNH. 

Khi hoàn thành máy sẽ hiện các dòng chữ như sau: 

 COPY NORMAL END 

 PLEASE POWER OFF 

PLEASE REMOVE MEMORY CARD 

BƯỚC 4: XOAY NÚT NGUỒN ĐỂ TẮT MÁY. 

BƯỚC 5: THÁO THẺ NHỚ RA KHỎI MÁY VÀ VẶN NẮP ĐẬY LẠI. 

BƯỚC 6: XOAY NÚT NGUỒN MỞ MÁY. PHẢI CÀI ĐẶT LẠI ĐẦU DÒ ĐỂ ĐẢM 

BẢO CỔNG ĐẦU DÒ TRONG MÁY TRÙNG VỚI CỔNG TRÊN ĐẦU JACK CẮM 

ĐẦU DÒ. ( xem hướng dẫn cài đặt đầu dò trang 7) 
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BẢO DƯỠNG 
 

Lau sạch bụi hoặc các tinh thể muối bám trên màn hình bằng miếng vải sạch và mềm 

sau khi thấm nước sạch và vắt khô. Không được lau bằng vải ướt sẽ làm nước vào màn 

hình, không lau bằng vải quá cứng sã làm trầy màn hình.  

Không được dùng bất cứ hóa chất gì lau chùi và vệ sinh màn hình, nếu có bụi lọt vào 

bên trong màn hình thì phải liên hệ với công ty MECOM để có hướng xử lý, không được tự 

ý tháo màn hình ra vệ sinh. 

Thường xuyên kiểm tra và dùng nước RP-7 vệ sinh các jack nối các jack tín hiệu tránh 

trường hợp các jack bị rỉ sét sẽ làm cho các điểm tiếp xúc không tốt làm ảnh hưởng đến hoạt 

động của máy.  

Đầu dò hoạt động phải hạ ra ngoài tàu hoàn toàn tiếp xúc với nước biển, vì vậy lâu ngày 

đầu dò sẽ bị hào và các loại sò bám vào mặt ngoài của đầu dò sẽ làm ảnh hưởng đến thiết bị 

như nâng hạ đầu dò khó, có thể làm ảnh hưởng đến tín hiệu thu được của đầu dò.  

Có thể vệ sinh đầu dò bằng cách rút đầu dò lên tàu, dùng RP-7 xịt lên đầu dò và sử dụng 

vải mềm lau sạch đầu dò. 

Dùng dao cạo sạch hào và các loại sò bám vào mặt trong của ống bao bảo vệ đầu dò, vệ 

sinh sạch ống bao.  

Lưu ý: Trong lúc vệ sinh đầu dò không được làm trầy xước mặt ngoài của đầu dò. 

Không được dùng bất cứ hóa chất nào khác để vệ sinh cho đầu dò.  

Không được sơn bất cứ loại sơn nào lên mặt ngoài của đầu dò sẽ làm cho đầu dò không 

thu phát được tín hiệu.  

Nếu có bất cứ sự nghi ngờ gì về đầu dò vui lòng báo cho công ty MECOM có phương 

pháp tư vấn xử lý, không tự mỡ ra kiểm tra dễ làm hư đầu dò.  

Có thể sơn các loại sơn chống hà cho mặt trong của ống bao bảo vệ đầu dò.  

 

TƯ VẤN KỸ THUẬT 

CÔNG TY CP THIẾT BỊ HÀNG HẢI-MECOM luôn là điểm tựa đáng tin cậy của bà 

con ngư dân trong việc tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng và khai thác hiệu quả 

thiết bị trong quá trình sử dụng.  

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với công ty MECOM qua các số điện thoại:  

Công ty MECOM điện thoại (08)-6295-3399, (08)-6296-3399 . 


