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SỐ TÀI LIỆU: KODEN KDS-6000BB 

 

LỊCH SỬ HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU 

SỐ SỐ TÀI LIỆU HIỆU CHỈNH NGÀY HIỆU CHỈNH NỘI DUNG HIỆU CHỈNH 

0 KODEN KDS-6000BB - 00 

(TẦN SỐ: 130kHz ~210kHz) 

01/02/2015 Ấn phẩm đầu tiên 
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KODEN KDS-6000BB - 01 06/05/2015 - Quét tròn x2 

- Quét tròn & MH Quét phối hợp 

- Quét tròn kết hợp quét mạn 

2 KODEN KDS-6000BB - 02 05/08/2015 Hướng dẫn điều chỉnh TVG để phù hợp 

với một số loài cá Ngừ, Nục, … 
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GIỚI THIỆU 

MÁY DÒ NGANG KỸ THUẬT SỐ 

KODEN KDS-6000BB 

1- Màn hình: Tinh thể lỏng màu 17 inch. 

2- Luật màu tín hiệu:  

- Luật 8 màu. 

- Luật 16 màu. 

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 quét Mạn. 

- Kiểu 4 : Màn hình dò Đứng. 

- Kiểu 5: Quét tròn & MH quét phối hợp. 

- Kiểu 6: Quét tròn x 2 

- Kiểu 7: Quét tròn kết hợp Quét mạn 

5- Thang đo: có 8 nấc thang đo tự cài đặt trong khoảng 10m -3000m. 

6- Dải tần số phát: 130kHz đến 210kHz. 

7- Góc mở chùm tia quét: 80, 90, 100, 110, 120. 

8- Công suất phát: 1,5 KW. 

9- Đường kính đầu dò: 146mm. 

10-  Hành trình nâng hạ đầu dò: 150-380mm. 

11-  Bước quét ngang: 50 – 100 – 150 – 200 . 

12-  Bước quét mạn: 30 - 50. 

13-  Điều chỉnh góc nghiêng chùm tia: + 50 đến -900. 

14-  Tốc độ tàu cho phép: tối đa 20kt (hải lý) 

15-  Nguồn điện cung cấp: 10.8 – 31.2 VDC (24VDC) 

16-  Có cổng kết nối với định vị GPS 
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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 12VDC hoặc 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. Theo quy tắc sau: 

Thông số Cầu chì Khối Nâng Hạ Cầu chì Khối xử lý 

Nguồn 12VDC Cầu chì: 4A 
10A 

Nguồn 24VDC Cầu chì: 8A 

 

 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. 
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A. SỬ DỤNG CĂN BẢN 
 

1. CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN MẶT MÁY: 

 

 1 – Phím  Tắt/Mở nguồn và điều chỉnh độ sáng màn hình. 

2 – Phím  nâng đầu dò. 

3 – Phím  hạ đầu dò. 

4 – Phím  điều chỉnh Bù Độ Lợi. 

5 – Phím  điều chỉnh Độ Lợi. 

6 – Phím  thay đổi Góc Nghiêng. 

7 – Phím  thay đổi Thang Đo. 

8 – Phím  điều chỉnh Góc quét. 

9 – Phím  thay đổi Hướng quét. 

10 – Phím  vào MENU. 

11 – Phím  thay đổi các kiểu Màn Hình. 

12 – Nút xoay  di chuyển thay đổi lựa chọn trong các phím[4,5,6,7,8,9,10,11] 

13 – Phím  Truy bám mục tiêu. 

14 – Phím  Chấp nhận lựa chọn trong MENU. 

15 – Xoay  để di chuyển thay đổi lựa chọn Con Trỏ/Vòng Dấu. 

   Ấn  để lựa chọn Vòng Dấu/Hướng hoặc Con Trỏ/Hướng. 

16 – Phím  lựa chọn Con Trỏ hay Vòng Dấu. 

 Hoặc Ấn  để thoát khỏi MENU cài đặt. 

Phím Các chế độ nhanh do người sử dụng cài đặt. 

Phím cài đặt tùy chọn nhanh do người sử dụng cài đặt. 
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2. TẮT / MỞ MÁY 

Ấn phím  để mở máy. 

Lưu ý: Máy tự động khởi động lên màn hình dò đứng để kiểm tra độ sâu tại vị trí tàu. 

Sau đó hãy ấn nút HẠ ĐẦU DÒ. 

               

Ấn giữ phím  khoảng 2 giây thì thả tay ra để máy tự động tắt. 

Ấn phím  và xoay phím  để thay đổi độ sáng bàn phím. 

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

bảo vệ. 

3. NÂNG HẠ ĐẦU DÒ 

Ấn giữ phím  khoảng 2 giây để hạ đầu dò ra ngoài ống bảo vệ. 

Khi đầu dò đang hạ thì sẽ có dòng thông báo hiển thị trên màn hình “Đang hạ đầu dò” 

đến khi đầu dò hạ xong thì  dòng thông báo trên màn hình sẽ tắt. Đầu dò nằm hoàn toàn 

ngoài ống bảo vệ. 

Ấn phím  để nâng đầu dò vào trong ống bảo vệ. 

Khi nâng đầu dò thì màn hình sẽ có dòng thông báo hiển thị trên màn hình “Đang nâng 

đầu dò” đến khi đầu dò hoàn toàn vào trong thành ống bảo vệ. 

Lưu ý: Trước khi hạ đầu dò phải đảm bảo ngay tại vị trí đầu dò không có chướng 

ngại vật gì và phải đảm bảo độ sâu mực nước lớn hơn 1m 

4. LỰA CHỌN CÁC KIỂU MÀN HÌNH 

Máy dò ngang kỹ thuật số KDS-6000BB có nhiều kiểu màn hình chỉ báo tín hiệu dò cá 

và màn hình phụ hiển thị các thông số cài đặt. 

 

Khuyến cáo: Trước khi 

hạ đầu dò phải kiểm tra độ 

sâu tại vị trí tàu đảm bảo an 

toàn để tránh hư hỏng đầu 

dò. ( Độ sâu đảm bảo lớn 

hơn hoặc bằng 1m). 

Vị trí chỉ báo độ sâu 
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Ấn phím  thì Menu các chế độ quét sẽ hiện ra như sau: 

Quét tròn 

Quét tròn (lệch tâm) 

Quét mạn 

Dò đứng 

Quét tròn & MH Quét kết hợp 

Quét tròn x2 

Xoay nút  để chọn 1 trong 6 chế độ trên. 

Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

4.1 MÀN HÌNH QUÉT TRÒN: 

                   
 

4.2 MÀN HÌNH QUÉT TRÒN (LỆCH TÂM): 

                   
 

4.3 MÀN HÌNH QUÉT MẠN: 

                   

Quét tròn 

Quét tròn (lệch tâm) 

Quét mạn 

Dò đứng 

Quét tròn & MH Quét kết hợp 

Quét tròn x2 

 

Quét tròn 

Quét tròn (lệch tâm) 

Quét mạn 

Dò đứng 

Quét tròn & MH Quét kết hợp 

Quét tròn x2 

 

Quét tròn 

Quét tròn (lệch tâm) 

Quét mạn 

Dò đứng 

Quét tròn & MH Quét kết hợp 

Quét tròn x2 
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4.4  MÀN HÌNH DÒ ĐỨNG: 

                   

 

4.5  MÀN HÌNH QUÉT TRÒN & MÀN HÌNH QUÉT PHỐI HỢP 

                  

 

4.6  MÀN HÌNH QUÉT TRÒN X2 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Quét tròn 

Quét tròn (lệch tâm) 

Quét mạn 

Dò đứng 

Quét tròn & MH Quét kết hợp 

Quét tròn x2 

 

Quét tròn 

Quét tròn (lệch tâm) 

Quét mạn 

Dò đứng 

Quét tròn & MH Quét kết hợp 

Quét tròn x2 

 

Quét tròn 

Quét tròn (lệch tâm) 

Quét mạn 

Dò đứng 

Quét tròn & MH Quét kết hợp 

Quét tròn x2 
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4.7  MÀN HÌNH KẾT HỢP (QUÉT TRÒN + QUÉT MẠN): 

- Màn hình thể hiện cùng lúc 2 chế độ quét, giúp người sử dụng vừa kiểm soát được 

cá xung quanh tàu với màn hình quét tròn, kết hợp vừa đánh giá được độ dày và độ 

sâu của đàn cá bằng màn hình quét mạn. 

 

Cách thực hiện như sau: 

 B1: Ấn nút   1 lần để vào MENU 1. 

- Xoay phím  đến mục [Chọn Kiểu Màn Hình Phụ] và ấn phím  để 

chọn. Xoay phím  để chọn [Hiện vết(H/N/S-UP), Quét mạn]. Sau 

khi hoàn thành ấn phím . 

- Xoay phím  đến mục [Hiển Thị Màn Hình Phụ] và ấn phím  để 

chọn. Xoay phím  để chọn [Tắt, Nhỏ, Lớn]. Sau khi hoàn thành ấn phím 

. 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

Khuyến cáo: Trước khi mở tính năng này thì cần phải quay về chế độ QUÉT MẠN 

của chính nó (bằng phím ) để chỉnh các thông số cần thiết trong quét mạn như 

là (Thang đo, Hướng quét, Góc quét, Độ lợi) phù hợp với vùng nước cần khai thác. 

Sau đó sử dụng phím  để quay về chế độ QUÉT TRÒN (ở màn hình quét tròn 

nên để góc mở 1800 để hoạt động tối ưu nhất) như ban đầu. 

Màn hình 

quét tròn 

Màn hình 

quét mạn 
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5. MÀN HÌNH QUÉT TRÒN – MÀN HÌNH LỆCH TÂM. 

- Ấn nút  và xoay nút  để chọn màn hình quét tròn. 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

5.1  GIẢI THÍCH CÁC THÔNG SỐ: 

 

 
5.2  CHỈNH HƯỚNG QUÉT CHÙM TIA: 

- Ở màn hình dò ngang, chùm tia siêu âm sẽ quét xung quanh tàu: 
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- Ấn phím  và xoay nút  để dịch chuyển hướng quét hiện tại tới hướng quét 

mong muốn, mỗi lần dịch chuyển với bước nhảy 50. 

- Trong màn hình QUÉT TRÒN và QUÉT LỆCH TÂM. Hướng góc quét là vạch tâm 

của góc quét, với góc quét 3600 Hướng góc quét không có tác dụng. 

 

5.3  CHỈNH ĐỘ RỘNG GÓC QUÉT: 

- Ấn phím  và xoay nút  để thay đổi góc quét phù hợp với phạm vi dò cá. 

Khi chọn bước nhảy khác nhau thì góc quét cũng thay đổi  8 nấc khác nhau theo bảng 

tra số liệu dưới đây: 

 

- Xoay nút  thuận chiều kim đồng hồ để tăng góc quét. 

- Xoay nút  ngược chiều kim đồng hồ để giảm góc quét. 

Bảng tra Bước Quét – Góc Mở ở chức năng quét tròn – lệch tâm 

 Góc mở 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Bước  quét 

50  50 250 450 850 1250 1650 2050 3600 

100 100 300 500 900 1300 1700 2100 3600 
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150  150 450 750 1050 1350 1650 2250 3600 

200 200 600 1000 1400 1800 2200 2600 3600 

 

Lưu ý: Giá trị mỗi bước của góc quét tùy thuộc vào bước quét đang sử dụng. Ở bước 

quét nhanh 200 có góc mở 1800  rất phù hợp cho các tàu vừa chạy vừa dò tìm cá. 

Giúp phát hiện nhanh cá từ hai bên mạn tàu tới trước mũi tàu. 

  

5.4  CHỈNH GÓC NGHIÊNG: 

- Ấn phím  và xoay nút  để thay đổi góc nghiêng chùm tia trong màn 

hình QUÉT TRÒN và QUÉT LỆCH TÂM. 

- Góc nghiêng chùm tia có thể thay đổi từ +50 đến -900 để dò tìm đàn cá từ mặt nước 

cho đến đáy biển. 

 

- Xoay nút  thuận chiều kim đồng hồ để giảm góc nghiêng. 

- Xoay nút  ngược chiều kim đồng hồ để tăng góc nghiêng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị giá trị 

của góc nghiêng 

Vị trí góc nghiêng 
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6. MÀN HÌNH QUÉT MẠN 

- Ấn nút  và xoay nút  để chọn màn hình QUÉT MẠN. 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

6.1  GIẢI THÍCH CÁC THÔNG SỐ 

 

6.2  CHỈNH HƯỚNG QUÉT CHÙM TIA: 

Trong màn hình QUÉT MẠN hướng của góc quét là hướng bắt đầu của chùm tia quét. 

- Ấn phím  và xoay nút  để dịch chuyển hướng quét hiện tại tới hướng quét 

mong muốn, mỗi lần dịch chuyển với bước nhảy 10. 
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- Điều chỉnh hướng góc quét phù hợp với hướng của đàn cá, thuận lợi cho việc phát 

hiện cá. 

6.3  CHỈNH ĐỘ RỘNG GÓC QUÉT: 

- Ấn phím  và xoay nút  để thay đổi góc quét phù hợp với phạm vi dò cá. 

Khi chọn bước nhảy khác nhau thì góc quét cũng thay đổi 8 nấc khác nhau theo bảng 

tra số liệu dưới đây: 

- Xoay nút  thuận chiều kim đồng hồ để tăng góc quét. 

- Xoay nút  ngược chiều kim đồng hồ để giảm góc quét. 

Bảng tra Bước Quét – Góc Mở ở chức năng quét mạn 

 Góc mở 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Bước  quét 

30  30 270 450 630 930 1170 1470 1770 

50 50 250 450 650 950 1150 1450 1750 

- Lưu ý: Giá trị mỗi bước của góc quét tùy thuộc vào bước quét đang sử dụng.  

6.4  CHỈNH GÓC NGHIÊNG: 

- Ấn phím  và xoay nút  để thay đổi góc nghiêng chùm tia trong màn hình 

QUÉT MẠN. 

- Góc nghiêng chùm tia có thể thay đổi từ -30 đến +1770 để dò tìm đán cá từ hai bên 

mạn tàu. 
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7. MÀN HÌNH DÒ ĐỨNG 

- Ấn nút  và xoay nút  để chọn màn hình DÒ ĐỨNG. 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

7.1  GIẢI THÍCH CÁC THÔNG SỐ: 

 

 

 

 

 

Xoay 

 

Xoay 
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- Khi chuyển sang màn hình dò đứng thì góc nghiêng chùm tia tự động chuyển về -900. 

Đầu dò ngừng không quay, hình ảnh thể hiện như một máy dò đứng bình thường. 

 

7.2  CHỈNH GÓC NGHIÊNG: 

- Có thể chọn xem các hình ảnh ở các vị trí khác không phải là các hình ảnh ngay phía 

dưới tàu bằng các thay đổi Góc Nghiêng của chùm tia. 

- Ấn phím  và xoay nút  để thay đổi góc nghiêng chùm tia trong màn 

hình DÒ ĐỨNG. 

 

7.3  CHỈNH HƯỚNG QUÉT CHÙM TIA: 

- Ngoài thay đổi góc nghiêng chùm tia có thể kết hợp với chỉnh hướng của chùm tia 

cho phép quan sát một trong bất cứ vị trí nào xung quanh tàu. 
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- Ấn phím  và xoay nút  để dịch chuyển hướng quét hiện tại tới hướng quét 

mong muốn, mỗi lần dịch chuyển với bước nhảy 10. 

 

8. CHỌN THANG ĐO XA 

- Ấn phím RANGE  và xoay nút  để thay đổi thang đo xa phù hợp với tầm 

xa dò tìm cá. Có 8 nấc thang đo. 

Nấc thang đo Cự li đo xa 

1 20 

2 30 

3 40 

4 50 

5 60 

6 80 

7 100 

8 120 

- Cự li mỗi nấc thang đo có thể thay đổi tùy theo người sử dụng cài đặt. Thay đổi giá 

trị mỗi nấc thực hiện trong MENU1. Cài đặt Thang đo xa (Thang đo Quét Tròn, 

Thang đo Quét Mạn, Thang đo Dò Đứng ) phải phù hợp với với ngư trường đánh 

bắt. 

9. CHỈNH ĐỘ LỢI TÍN HIỆU GAIN 

Nút GAIN  dùng để điều chỉnh độ lợi. Việc điều chỉnh độ lợi nhằm thu được hình 

ảnh đáy biển và đàn cá rõ ràng và trung thực. 

Nếu điều chỉnh độ lợi quá cao, tín hiệu trên màn hình sẽ bị nhiễu. Ngược lại nếu điều 

chỉnh độ lợi quá thấp, máy sẽ không thu được tín hiệu phản hồi của đàn cá và đáy biển. 
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- Việc điều chỉnh độ lợi cao hay thấp tùy thuộc vào tầm xa đang dò tìm cá. Một cách 

tổng quát, điều chỉnh độ lợi tỉ lệ thuận với cự li thang đo. 

- Ấn nút GAIN  và xoay  theo chiều kim đồng hồ: Tăng độ lợi. 

- Ấn nút GAIN  và xoay theo ngược chiều kim đồng hồ: Giảm độ lợi. 

10. CHỈNH ĐỘ LỢI TÍN HIỆU XA TVG 

Nút TVG  dùng để bù trừ những tổn thất năng lượng của tín hiệu phản hồi 

trong quá trình truyền sóng sao cho tín hiệu phản hồi từ những đàn cá ở các cự li 

khác nhau có cùng kích thước, cùng mật độ xuất hiện trên màn hình đều như nhau. 

Ấn nút TVG  màn hình MENU điều chỉnh TVG sẽ hiện ra: 

 

Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

Lưu ý: Việc điều chỉnh các thông số trong Menu TVG sẽ có kỹ thuật của MECOM 

trực tiếp khuyến cáo cách điều chỉnh để có tín hiệu tốt nhất. 
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Một số ví dụ về tinh chỉnh TVG cho tín hiệu tốt ở một số loài Cá cần tham khảo: 

Điều chỉnh TVG để phát hiện tín hiệu cá Ngừ: 

- Vào MENU 1 để chọn tần số và độ phân giải như sau: 

 

- Ấn nút TVG để điều chỉnh các thông số như sau: 

 

Điều chỉnh TVG để phát hiện tín hiệu cá Nục: 

- Vào MENU 1 để chỉnh tần số và độ phân giải như sau: 

 

- Ấn nút TVG để điều chỉnh các thông số như sau: 

 

Điều chỉnh TVG để phát hiện tín hiệu Mực: 

- Vào MENU 1 để chỉnh tần số và độ phân giải như sau: 

 

- Ấn nút TVG để điều chỉnh các thông số như sau: 

 

 

11. VÒNG DẤU VÀ DẤU CỘNG 

- Nút  dùng để chọn vòng dấu hoặc dấu cộng. 

11.1 VÒNG DẤU 

- Di chuyển vòng dấu là để xác định khoảng cách mục tiêu đàn cá gồm có khoảng cách 

so với tàu, độ sâu đàn cá và độ xuyên. 

Menu1 

Tần số 

Độ Phân Giải 

130.0 

16 dB 

Độ Nhạy tầm gần 

Chỉnh độ Nhạy tầm gần 

Bù độ Nhạy tầm xa 

Chọn tầm xa cần bù 

25 

170 

Tắt 

100 

Độ Nhạy tầm gần 

Chỉnh độ Nhạy tầm gần 

Bù độ Nhạy tầm xa 

Chọn tầm xa cần bù 

25 

170 

Tắt 

100 

Menu1 

Tần số 

Độ Phân Giải 

130.0 

14 dB 

Menu1 

Tần số 

Độ Phân Giải 

130.0 

20 dB 

Độ Nhạy tầm gần 

Chỉnh độ Nhạy tầm gần 

Bù độ Nhạy tầm xa 

Chọn tầm xa cần bù 

30 

170 

Tắt 

100 
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- Ấn nút  chọn VÒNG DẤU và sử dụng phím xoay  di chuyển vòng dấu 

ra xa tâm tàu, đo khoảng cách tín hiệu đàn cá. Muốn biết hướng của đàn cá thì ấn nút 

 và xoay  đến vị trí dấu cá để biết được Hướng của đàn cá so với mũi 

tàu(hoặc Hướng thực tế của đàn cá nếu có kết nối định vị GPS ngoài). 

Lưu ý: Ô vòng dấu được chọn sẽ có khung màu đỏ để nhận biết vòng dấu đã 

được chọn. 

 

 

VÒNG DẤU TRONG MÀN HÌNH QUÉT TRÒN 

 

Ô vòng dấu 

được chọn 
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THANH VRM TRONG QUÉT MẠN 

 

11.2 DẤU CỘNG 

- Ấn nút  chọn DẤU CỘNG và sử dụng phím xoay  và di chuyển  dấu 

cộng ra xa tâm tàu, đồng thời ấn  và xoay  đến vị trí dấu cá để biết 

được hướng thực tế của đàn cá(hoặc hướng tương đối so với mũi tàu). Đọc các số 

liệu trên màn hình để biết khoảng cách tàu tới dấu cộng, độ sâu và độ xuyên. 

- Muốn biết được [Hướng Thực], [Tọa Độ] và [Độ Sâu] tại vị trí đàn cá trên màn hình 

dò cá, thì máy KDS-6000BB phải được kết nối với định vị vệ tinh GPS. 

 

12. CHỨC NĂNG CÀI ĐẶT NHANH 

- Phím  là các phím thay đổi cài đặt nhanh và cần thiết do người sử 

dụng lựa chọn các cài đặt. Sử dụng phím với mục đích thay cho việc phải vào Menu 

để thay đổi cài đặt. Danh sách các cài đặt có trong Menu. 

12.1 CÁCH CÀI ĐẶT PHÍM NHANH 

- Ấn giữ phím  cho đến khi màn hình danh mục Menu chọn nhanh hiện ra thì thả 

phím. Sau đó dùng phím xoay  để di chuyển chọn một trong các thông số 

cần cài đặt và ấn phím  để chấp nhận cài đặt trên.  
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- Muốn thay đổi các phím   thì hãy làm tương tự phím . 

 Chọn Tần số 

 Đánh dấu Điểm (TTL) 

 Độ phân giải 

 Xung phát 

 Công suất phát 

 Khử màu 

 Khử nhiễu 

 Màu 

 FIR 

 Bước (Quét tròn, Lệch tâm) 

 Bước (Quét mạn) 

 Vị trí lệch tâm 

 Bám mục tiêu 

 Tín hiệu tức thời 

 Lằn trắng 

 Chỉnh CS tần số 

 Đồng bộ ngoài 

12.2 SỬ DỤNG PHÍM CÀI ĐẶT NHANH 

- Ấn phím  hoặc  hoặc  và xoay phím  để thay đổi cài đặt 

nhanh cần thiết cho người sử dụng đã cài đặt trước đó. 

13. CHỨC NĂNG ĐẶT BIỆT NHƯ LÀ 6 MÁY DÒ NGANG TRONG 1 

Các phím sử dụng nhanh  sẽ giúp người sử dụng cài 

đặt theo các tần số khác nhau, giống như là 6 máy dò ngang với 6 tần số khác nhau 

được tích hợp trong 1 máy KDS-6000BB. 
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B. SỬ DỤNG NÂNG CAO 

1. DANH MỤC CÁC CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH TRONG MENU 

 

Chỉnh các chế độ nhanh CM1 đến CM6 

CM1 - CHẾ ĐỘ QUÉT TRÒN TẦN SỐ 140kHz 

CM2 - CHẾ ĐỘ QUÉT TRÒN 2 MÀN HÌNH (140kHz / 185kHz) 

CM3 - CHẾ ĐỘ QUÉT MẠN TẦN SỐ 140kHz 

CM4 - CHẾ ĐỘ QUÉT TRÒN & MG QUÉT PHỐI HỢP 140kHz 

CM5 - CHẾ ĐỘ QUÉT TRÒN TẦN SỐ 175kHz 

CM6 - CHẾ ĐỘ QUÉT TRÒN 2 MÀN HÌNH (165kHz / 200kHz) 

MENU TÍNH NĂNG LỰA CHỌN GHI CHÚ 

MENU1 

Chọn tần số 130kHz……………….210kHz Tùy chỉnh 

Chọn tần số 2 130kHz……………….210kHz Tùy chỉnh 

Độ phân giải (12dB … 32dB) 14dB  

Xung phát N, TB, D, 1………………..50  

Công suất phát 20,………..100, Tự Động  

Khử màu (0%.................100%) 35%  

Khử nhiễu 0…………………………....10  

Màu tín hiệu A-1, A-2, B-….….., C-………  

Màu nền Xanh  

Lọc Hình Tắt, 1 , 2, 3  

Chọn đầu dò -50…………..0…………+50  

FIR Tự động, 1~7, Thấp, TB, Cao  

Khử nhiễu giao thoa Tắt / Mở  

Thang đo (Quét tròn, lệch tâm) 10m…………………….500m Tùy chỉnh 

Thang đo (Quét mạn) 10m…………………….500m Tùy chỉnh 

Thang đo (dò đứng) 10m…………………….500m Tùy chỉnh 

Cài phím trên ĐK từ xa  Tùy chỉnh 

Bảng màu   

Chọn kiểu màn hình phụ Hiện vết(H/N/S-UP) Quét mạn  

Hiển thị màn hình phụ Tắt / Nhỏ / Lớn  
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Thang đo vết 0.1 , 0.2…..  

Ngôn ngữ Tiếng việt, English  

MENU 2 

Bước(Quét tròn, lệch tâm) 50  -  100  -  150  -  200 
Tùy chỉnh 

theo búp phát 

Bước (Quét mạn) 30  -  50  

Vị trí lệch tâm Trước  -  Sau  -  Phải  -  Trái  

Bám mục tiêu 
Ngược chiều, Kiểu 1, Kiểu 2, 

Kiểu 3, Kiểu 4 
Tùy chỉnh 

Tín hiệu tức thời Tắt / Mở  

Lằn trắng Tắt / Mở  

Tỷ lệ vòng cố định Tắt, 1, 2, 3, 4, 5, 6  

Âm bàn phím (0  ~  100)   

Kiểm tra cổng NMEA Tắt / Mở  

Hiện la bàn Tắt / Mở  

Hiện Vết Tắt / Mở  

Thời khoảng lưu vết 1giây, …….30giây  

Vận tốc sóng âm -7%.........................0…..….2%  

Chỉnh công suất tần số 250……………………….300  

Đơn vị đo sâu m, ft, fm, I.fm  

Đơn vị thang đo và vận tốc Nm/kn ; km/km/h  

Đơn vị nhiệt độ 0C, 0F  

Hiệu chỉnh nhiệt độ 0.0 Tùy chỉnh 

Hiệu chỉnh hướng đầu dò -1800….00….+1800  

Đồng bộ ngoài Tắt / Mở  

Hiển thị hướng mũi tàu Tắt / Nhỏ / Lớn  

Kiểu Hướng mũi tàu Tương đối / Thực tế  

Bước trung tâm 1 ~ 30 (50)  

Chỉnh âm lượng 1 ~ 32 (3)  

Chỉnh âm điệu 1 ~ 10 (5)  

Hiển thị MH quét phối hợp Nhỏ / Lớn  

Kích cỡ MH quét phối hợp Thang đo / độ sâu  

Thay đổi MH quét phối hợp 0-100%    

Khoảng cách MH quét phối hợp 50 , 100  
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MENU 3 

Baud rate 4800  

DBT output Off  

DPT output Off  

GGA output Off  

GLL output Off  

MTW output Off  

RMC output Off  

TLL output On  

VTG output Off  

ZDA output Off  

Mô phỏng Tắt / Mở  

Thời gian tự động tắt Menu Tắt, 1 ~ 100  

Tự động nâng Tắt, 1 ~ 20 (15)  

Hạ đầu dò khi mở máy Không, có  

Tốc độ truyền số liệu 4800, 19200  

Điều chỉnh tốc độ quét 0 ~ 10 ~ 500  

Menu ( Độ trong suốt) 0 ~ 15  

Thông báo (Độ trong suốt) 0 ~ 15  

Màn hình phụ ( Độ trong suốt) 0 ~ 15  

Thông tin màn hình 
Tắt / Kinh độ, vĩ độ / Ngày / Kinh 

độ, Vĩ độ, Ngày 
 

Múi giờ -11 ~ 0 ~  +14 (7)  

Độ phân giải chuẩn Trên / Dưới  

2.  THAY ĐỔI TẦN SỐ 

Máy KDS-6000BB có khả năng thay đổi được tần số  từ 130kHz ~ 210kHz để thích 

ứng, phù hợp với từng loại cá và từng vùng nước của các ngư trường mà tàu đang 

hoạt động, để tín hiệu thu về là mạnh nhất và chính xác nhất trên màn hình dò cá. 

Dải Tần Số Góc Phát Tương Ứng 

210,0kHz – 197,5kHz 80 

172,5kHz - 197,4kHz 90 

152,5kHz - 172,4kHz 100 

137,5kHz - 152,4kHz 110 

110,0kHz - 137,4kHz 120 
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Lưu ý: Khi tần số càng cao đồng thời góc phát nhỏ thì tín hiệu dễ bị suy hao nên 

không truyền đi xa trong môi trường nước và ngược lại. 

3. CÁCH THAY ĐỔI TẦN SỐ DÒ CÁ. 

- Ấn phím  để vào Menu 1, xoay phím  đến mục [Chọn Tần số] và ấn 

phím  để chọn. Xoay phím  để chọn Tần số thích hợp dò tìm cá, sau khi 

hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

Chú ý: khi để máy hoạt động ở chế độ 2 màn hình quét tròn thì muốn thay đổi tần số ở 

màn hình 2 ta cần phải làm tương tự như cách trên và chọn thay đổi ở mục [ Chọn tần 

số 2] với dải tần thay đổi là từ 130 ~ 210kHz. 

4. KHỬ MÀU 

Tín hiệu đàn cá hoặc các mục tiêu thể hiện trên màn hình bằng 8 hoặc 16 mức màu 

khác nhau tùy thuộc vào cường độ tín hiệu phản hồi. Màu đỏ là màu có cường độ tín 

hiệu phản hồi mạnh nhất. Các màu nâu đỏ, vàng, xanh,… theo thứ tự có cường độ yếu 

hơn. Các màu xanh nhạt, xanh lơ thường trùng với màu của các tín hiệu yếu không 

mong muốn. 

Để loại bỏ một số màu của tín hiệu yếu cần làm như sau: 

- Nhà sản xuất mặc định 25%. 

- Ấn phím  để vào Menu 1, xoay phím  đến mục [Khử Màu] và ấn 

phím  để chọn. Xoay phím  để khử màu (0% ~ 100%) sao cho loại bỏ 

các màu yếu không mong muốn, sau khi hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

 

5. KHỬ NHIỄU 

Chức năng này được sử dụng để điều chỉnh khử nhiễu, loại bỏ các tín hiệu nhiễu do 

các máy dò ngang hoặc máy dò đứng khác cùng tần số gây ra. 

Để thay đổi các chế độ khử nhiễu cần làm như sau: 
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- Nhà sản xuất mặc định mức [0]. 

- Ấn phím  để vào Menu 1, xoay phím  đến mục [Khử Nhiễu] và ấn 

phím  để chọn. Xoay phím  để điều chỉnh mức khử nhiễu sao cho loại 

bỏ được các tín hiệu nhiễu trên màn hình, sau khi hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

 

6. KHỬ NHIỄU GIAO THOA 

Chức năng này được sử dụng để khử nhiễu giao thoa giữa các máy dò ngang có cùng 

tần số phát ra trong lúc đánh bắt gần nhau, khi phát hiện hiện tượng nhiễu giao thoa thì 

cần phải thực hiện một trong các cách sau đây: 

Cách 1: Thay đổi tần số dò cá lệch đi so với tần số ban đầu vài đơn vị.  

Ví dụ: Tần số phát hiện lúc bị nhiễu trên máy là 180kHz thì hãy vào MENU 1 để 

thay đổi tần số phát ra của máy dò quét thành 182kHz. Hoặc ấn phím  sau đó 

xoay phím  để thay đổi tần số lệch đi so với tần số ban đầu thành 182kHz. 

Cách 2: Bật chức năng khử nhiễu giao thoa trong máy. 

Mặc định xuất xưởng là [Tắt].  

Ấn phím  để vào Menu 1, xoay phím  đến mục [Khử Nhiễu Giao 

Thoa] và ấn phím  để chọn. Xoay phím  để thay đổi [Tắt/Mở] Ấn phím 

 để chấp nhận cài đặt. 

Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

Khuyến cáo: Nên hạn chế mở chức năng khử nhiễu giao thoa hoạt động, vì khử 

nhiễu giao thoa sẽ làm chậm tốc độ quét của máy KDS-6000BB. 

 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KODEN KDS-6000BB 

                    Trang 28 

 

7. CÀI ĐẶT THANG ĐO 

KDS-6000BB là máy kỹ thuật số nên có thể thay đổi thang đo rất chi tiết, người sử dụng 

có thể cài đặt dễ dàng để có tầm quan sát cá tốt nhất. 

- Để thay đổi được thang đo cần làm như sau: 

Cách 1: 

- Ấn phím  để vào Menu 1, xoay phím  đến mục [Thang đo(Quét tròn, 

Lệch Tâm)] và ấn phím  để chọn. Menu thang đo có 8 nấc thay đổi theo: 

Thanh đo 1 20m 

Thanh đo 2 50m 

Thanh đo 3 80m 

Thanh đo 4 100m 

Thanh đo 5 140m 

Thanh đo 6 200m 

Thanh đo 7 300m 

Thanh đo 8 500m 

- Xoay phím  để chọn [Thang đo 1]  ấn phím . Xoay phím 

để thay đổi giá trị mong muốn  ấn phím  để quay về mục [Thang 

đo 1]. Tiếp tục xoay phím để chọn [Thang đo 2] và làm tương tự cho đến 8 

nấc thang đo. 

- Sau khi cài đặt xong ấn phím  để trở về Menu chính. 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

Cách 2: Ấn giữ phím  cho đến khi MENU thang đo xuất hiện trên màn hình. 

Thanh đo 1 20m 

Thanh đo 2 50m 

Thanh đo 3 80m 

Thanh đo 4 100m 

Thanh đo 5 140m 

Thanh đo 6 200m 

Thanh đo 7 300m 

Thanh đo 8 500m 
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-  Di chuyển và thay đổi tương tự như Cách 1 

8. CÀI ĐẶT ĐƠN VỊ THANG ĐO 

8.1.  ĐƠN VỊ ĐO SÂU 

- Mặc định xuất xưởng là m. 

- Ấn phím  2 lần để vào MENU2, xoay phím  đến mục [Đơn vị đo sâu] 

và ấn phím  để chọn. Xoay phím  để chọn [m, ft, br, bm]. Sau khi 

hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

8.2. ĐƠN VỊ THANG ĐO VÀ VẬN TỐC 

- Mặc định xuất xưởng là NM/Kn. 

- Ấn phím  2 lần để vào MENU2, xoay phím  đến mục [Đơn vị thang 

và vận tốc] và ấn phím  để chọn. Xoay phím  để chọn [NM/Kn ; 

Km/Km/h]. Sau khi hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

8.3. ĐƠN VỊ NHIỆT ĐỘ 

- Mặc định xuất xưởng là 0C. 

- Ấn phím  2 lần để vào MENU2, xoay phím  đến mục [Đơn vị nhiệt 

độ] và ấn phím  để chọn. Xoay phím  để chọn [0C , 0F]. Sau khi hoàn 

thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 
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9. CHỌN KIỂU MÀN HÌNH PHỤ 

Máy KDS-6000BB có nhiều kiểu màn hình phụ, giúp người sử dụng có thể kết hợp khai 

thác được hầu hết các tính năng quan trọng của máy cùng 1 lúc như: Màn hình hiện 

vết, màn hình quét mạn. 

- Mặc định xuất xưởng là Quét mạn 

- Ấn phím   để vào MENU1, xoay phím  đến mục [Chọn kiểu màn 

hình phụ] và ấn phím  để chọn. Xoay phím  để chọn [Hiện 

vết(H/N/S-UP), Quét mạn]. Sau khi hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

10. HIỂN THỊ MÀN HÌNH PHỤ 

Máy KDS-6000BB có màn hình phụ la bàn và vẽ vết tàu khi có kết nối với định vị vệ 

tinh GPS. Mặc định xuất xưởng là [Tắt] 

- Ấn phím   để vào MENU1, xoay phím  đến mục [Hiển thị màn hình 

phụ] và ấn phím  để chọn. Xoay phím  để chọn [tắt, nhỏ, lớn]. Sau 

khi hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

11. CÀI ĐẶT BƯỚC QUÉT 

Thay đổi bước quét sẽ giúp cho tốc độ quét nhanh hơn và đồng thời cũng phát hiện 

được tín hiệu cá sớm hơn. Máy KDS-6000BB có 4 bước quét để thay đổi đó là 50, 100, 

150 và 200 . Mặc định xuất xưởng là 100. 

11.1. Cài đặt bước quét tròn – lệch tâm 

- Ấn phím  2 lần để vào MENU2, xoay phím  đến mục [Bước (Quét 

tròn, lệch tâm)] và ấn phím  để chọn. Xoay phím  để chọn 

[50,100,150,200]. Sau khi hoàn thành ấn phím . 
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- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

11.2. Cài đặt bước quét mạn 

- Ấn phím  2 lần để vào MENU2, xoay phím  đến mục [Bước (Quét 

mạn)] và ấn phím  để chọn. Xoay phím  để chọn [30, 50]. Sau khi 

hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

12. TRUY BÁM MỤC TIÊU 

Khi sử dụng chức năng truy bám mục tiêu máy sẽ tự động truy bám  theo mục tiêu được 

chọn trên màn hình với các kiểu truy bám sau: 

- Ấn phím  2 lần để vào MENU2, xoay phím  đến mục [Truy bám 

mục tiêu] và ấn phím  để chọn. Xoay phím  để chọn [Ngược chiều, 

kiểu 1, kiểu 2, Dấu kiểu 1, Dấu kiểu 2]. Sau khi hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

Các kiểu truy bám: 

Đảo chiều: Đảo chiều hướng quét trong màn hình quét tròn 

 

Kiểu 1: Tự động thay đổi hướng quét chùm tia qua lại tại vị trí lúc ấn phím  truy 

bám mục tiêu với thời gian truy bám là 180s và góc mở truy bám là 1300. 

Kiểu 2: Tự động thay đổi hướng quét chùm tia qua-lại đồng thời thay đổi độ nghiêng 

lên-xuống tại vị trí lúc ấn phím  truy bám mục tiêu với thời gian truy bám là 180s 

và góc mở truy bám là 1300. 
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Dấu kiểu 1: Di chuyển con trỏ tới vị trí dấu cá muốn truy bám và ấn phím  để truy 

bám. Kim quét sẽ tự động đổi hướng quét chùm tia qua lại tại vị trí con trỏ với thời gian 

180s và góc mở truy bám là 1300. 

Dấu kiểu 2: Di chuyển con trỏ tới vị trí dấu cá muốn truy bám và ấn phím  để truy 

bám. Kim quét sẽ đổi hướng quét chùm tia qua-lại đồng thời thay đổi độ nghiêng lên-

xuống tại vị trí con trỏ với thời gian 180s và góc mở truy bám là 1300. 

Ấn phím   để dừng truy bám mục tiêu nếu không truy bám nữa. 

13. CÀI ĐẶT LÀ BÀN VÀ VẾT 

- LA BÀN : Mặc định là Mở (Muốn tắt tính năng này hãy vào MENU 2 để Tắt) 

- VẾT : Mặc định là Tắt (Muốn sử dụng tính năng này hãy vào MENU 2 để Mở) 

14. BÁO HƯỚNG 

Chỉ báo hướng trên màn hình giúp người sử dụng dễ dàng biết được hướng tàu đang 

chạy trong lúc hoạt động đánh bắt. 

 

Muốn hiển thị hướng lên màn hình cần thực hiện như sau : 

- Ấn phím  2 lần để vào MENU2, xoay phím  đến mục [Báo hướng] và 

ấn phím  để chọn. Xoay phím  để chọn kiểu chỉ báo Hướng [Tắt, Nhỏ, 

Lớn ]. Sau khi hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

15. KIỂU BÁO HƯỚNG 

Máy có 2 kiểu báo hướng giúp người sử dụng có thể chọn để hiển thị trên màn hình. 

Kiểu báo hướng Điều kiện Ghi chú 

Hướng Thực Máy phải được kết nối GPS 

Màn hình sẽ hiển thị hướng tàu 

thực tế từ định vị lên máy KDS-

6000BB 

Tương Đối Máy không cần kết nối GPS 
Màn hình sẽ hiển thị hướng tương 

đối của mũi tàu(hướng mũi tàu 00) 

Muốn thay đổi kiểu báo hướng thì cần thực hện như sau : 
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- Ấn phím  2 lần để vào MENU2, xoay phím  đến mục [Kiểu Báo hướng] 

và ấn phím  để chọn. Xoay phím  để chọn kiểu chỉ báo Hướng [ Thực / 

Tương Đối ]. Sau khi hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

16. CÀI ĐẶT THỜI GIAN TỰ ĐỘNG TẮT MENU 

Chức năng này giúp cho người sử dụng không cần phải thoát MENU bằng phím  

sau mỗi lần vào MENU và màn hình MENU sẽ tự động thoát sau thời gian đã cài đặt. 

- Ấn phím  3 lần để vào MENU3, xoay phím  đến mục [Thời gian tự 

động tắt MENU] và ấn phím  để chọn. Xoay phím  để chọn thời gian 

[Tắt, 1giây ~ 100 giây ]. Sau khi hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

17. TỰ ĐỘNG NÂNG ĐẦU DÒ 

Chức năng này nhằm bảo vệ đầu dò khi tàu chạy quá nhanh gây hư hỏng đầu dò. 

- Ấn phím  3 lần để vào MENU3, xoay phím  đến mục [Tự động 

nâng] và ấn phím  để chọn. Xoay phím  để chọn vận tốc tối đa muốn 

nâng đầu dò gồm [Tắt, 1 hải lý ~ 15 hải lý]. Sau khi hoàn thành ấn phím . 

- Ấn phím  để thoát ra màn hình chính. 

Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động khi máy KDS-6000BB có kết nối với định vị GPS. 

18. QUAY VỀ CÁC CÀI ĐẶT KHI XUẤT XƯỞNG 

Máy dò ngang KODEN KDS-6000BB hoạt động rất ổn định nhưng đôi khi vì một lý do 

nào đó mà người sử dụng muốn RESET lại máy thì thực hiện như sau : 

- Thao tác 1: Quay về cài đặt xuất xưởng 
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+ Ấn giữ hai phím GAIN+TVG cho đến khi MÀN HÌNH xuất hiện chữ 

“INSTALLATION”  thì thả tay ra khỏi 2 phím. 

+ Màn hình reset xuất hiện: 

 
+ Hoàn thành khởi động. 

+ Ấn phím  để tắt máy. 

- Thao tác 2: Cập nhật lại bảng thông số cài đặt mặc định cho máy 

+ Cắm USB vào hộp đen.(USB có chương trình do MECOM cung cấp) 

 

 

 

1 - ấn ENT  

2 – Xoay núm  để chọn Tiếng Việt 

3 – ấn ENT 

4 – ấn phím MENU để hoàn thành 

1-Ấn và giữ 

2-Mở máy 

1-Ấn và giữ 

2-Mở máy 
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+ Ấn giữ 2 phím TVG+MENU đến khi xuất hiện màn hình “CẬP NHẬT PHẦN 

MỀM” 

+ Màn hình “Cập nhật phền mềm” xuất hiện 

 
 

 
+ Tìm đến file [ F35SET00.SAV] và ấn phím  ENT để thực hiện cập nhật hệ thống 

MENU. 

 

+ Ấn phím để tắt máy khi đã cập nhật chương trình thành công. 

+ Mở máy cho hoạt động lại bình thường. 

Lưu ý : Tất cả các thao tác trên phải thực hiện cẩn thận và chính xác để tránh trường 

hợp thao tác không đúng sẽ gây hỏng hóc máy. 

CÀI ĐẶT PHÍM CHỨC NĂNG SỬ DỤNG NHANH 

- Phím là phím cài đặt sử dụng nhanh các chế độ do 

người sử dụng cài đặt từ MENU 1 , MENU 2, MENU 3. 

 

1 – Xoay núm  để chọn mục 

“Chép cài đặt từ USB”. 

2 - ấn ENT. 

3 – Xoay núm  để chọn “Thực 

hiện”. 

4 - ấn ENT để thực hiện. 

1 

2 
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C. LẮP ĐẶT 

1. CHỌN VỊ TRÍ LẮP ĐẦU DÒ TRÊN TÀU VỎ GỖ VÀ VỎ SẮT 

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 Xung quanh chổ lắp ống bao phải đủ độ rộng để làm bảo trì/ bảo dưỡng và công 

tác kiểm tra sau này. 

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. 

- Phải đảm bảo khoảng trống từ mặt bích tới trần cần đảm bảo ít nhất 70cm hoặc hơn. 

- Từ tâm vị trí mặt bích của ống bao lên trần trên của tàu nên khoan một lỗ tròn 60mm 

để thụt trục đồng lên trong lúc lắp đặt hoặc sửa chữa sau này. 

 

 

 

 

 

1 m1 m

昇降部

1/2

1/3トランクパイプ

Bộ nâng  hạ 

Ống bao 

 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KODEN KDS-6000BB 

                    Trang 37 

 

2. MỘT SỐ HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT CON RÙA TRÊN TÀU 

 

 

Hình 1: Làm con rùa bằng vật liệu COMPOSITE cho tàu vỏ gỗ hoặc vỏ nhựa 

 

 

Hình 2: Làm con rùa INOX lắp trên tàu vỏ sắt hoặc vỏ gỗ 

 

 

Hình 3: Làm con rùa vật liệu GỖ lắp trên tàu vỏ gỗ 
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(a)                                                                         (b) 

 
                                              (c) 

Hình 4: Làm con rùa SẮT trên tàu vỏ sắt ( a,b: lắp sát keel tàu /  c: lắp xa keel tàu) 

YÊU CẦU LẮP ĐẶT 

 

 

Vị trí mặt bích ống bao 

Ống bao 

Keel 

Nên thấp hơn long cốt (Keel tàu) khoảng 50 mm hoặc hơn 

Chiều dài ống bao    

1.5m 

Chiều cao tối thiểu 

~2m 

Nếu khoảng trống không 

đủ cả chiều dài của thân 

máy thì nên đục một lỗ 

vuông có kích thước 

330x330mm 

Trục đồng 

Draft line at full load Phải chừa khoảng trống 50mm 

để thuận tiện cho việc siếc ốc. 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KODEN KDS-6000BB 

                    Trang 39 

 

 Sau khi lắp đặt xong con rùa thì tiến hành cố định ống bao đầu dò. Đối với máy 

dò ngang KODEN KDS-6000BB cần lưu ý đến hướng mũi của ống bao. 

- Chọn 2 lỗ bất kỳ liền kề nhau trên mặt bích của ống bao đầu dò, kẻ một đường thẳng 

đi qua tâm của mặt bích và đi qua vị trí giữa 2 lỗ đã chọn.  

- Lắp ống bao vào con rùa vào lưu ý xoay mặt bích sao cho đường thẳng đã kẻ song 

song với ky tàu như hình vẽ bên dưới:  

  

H
Ư
Ớ

N
G

 
M
Ũ

I 
T

À
U

H
Ư
Ớ

N
G

 S
O

N
G

 S
O

N
G

 V
Ớ

I 
K

Y
 T

À
U

22,5 độ

45,0 độ

 

Ghi chú:  

- Khi khoét lỗ trên con rùa thì phải khoét cho vuông góc để đảm bảo ống bao được lắp 

thẳng đứng tránh trường hộp ống bao bị nghiêng sẽ làm ảnh hưởng đến tín hiệu dò cá.  

- Khi lắp ống bao vào con rùa lưu ý ống bao không được lòi ra khổi con rùa mà phải 

nằm vừa sát mặt con rùa (khi tàu vào cạn thì phần gỗ sẽ bảo vệ cho phần ống bao inox).  

- Mặt trên của mặt bích ống bao đầu dò cách trần (hoặc bất cứ vật thể gì) ít nhất 

70cm. Và chọn vị trí có thể khoang một lỗ F60 để thụt trục đồng lên trong lúc lắp đặt đầu 

dò. Tốt nhất là ngay phía trên của mặt bích ống bao là phải tránh các xương chính của 

tàu.  
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3. QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 

Quy trình lắp đặt phải được kiểm tra thực hiện tương tự như sau: 

BƯỚC 1: KIỂM TRA THIẾT BỊ VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO 

Bộ phận Màn Hình Cáp nguồn Cáp VGA Ốc gắn bát Cầu chì 

Nhận 

biết 

 

 
   

S/Lượng 1 1 1 4 2 

 

Bộ phận Hộp điều khiển Bàn phím Hộp báo động  Cáp nguồn 

Nhận biết 

 

 

 

 

 

S/Lượng 1 1 1 1 (2m) 

 

Bộ phận Cáp điều khiển Cáp đầu dò Cầu chì 10A Ống bao Trục đồng 

Nhận biết    

  

S/Lượng 1 1 3 1 1 

 

Bộ phận Khối nâng hạ Trái khế ốc siếc Ron cao su Cáp nguồn 

Nhận 

biết 

 

 

  

 

S/Lượng 1 3 8 1 1 (10m ) 
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Bộ phận Đầu dò Cao su non Lục giác Vòng cao su Cùm đồng 

Nhận 

biết 

 
 

 
 

 

S/Lượng 1 1 1 bộ (4 cây) 1 2 

 

Bộ phận Cùm giữ cáp Ốc lục giác Tay quay Mở bôi trơn Cầu chì 

Nhận 

biết 

 

 

 
 

 

S/Lượng 1bộ 4 1 1 3(12V)&3(24V) 

 

Lưu ý: tuyệt đối không nắm vào dây đầu dò để nhấc đầu dò ra khỏi thùng, việc này sẽ gây hư 

hỏng, đứt dây đầu dò. 
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BƯỚC 2: LẮP TRỤC ĐỒNG VÀO ĐẦU DÒ 

 

Quá trình lắp được thực hiện theo thứ tự sau: 

1 - Luồn dây tín hiệu vào trục đồng. 

2 - Bôi keo silicon kèm theo máy vào cổ ren của trục đầu dò, sau đó vặn thật chặt 

vào trục đồng. 

3 – Dùng cưa(dao) làm dấu hướng mũi của đầu dò lên trục đầu dò, sao cho vị trí 

đánh dấu trên đầu trục đồng phải trùng với vị trí mũi tên chỉ hướng mũi trên đầu 

dò(xem hình chỉ dẫn ở trên). 

Chú ý:  

- Không bôi keo silicon vào vị trí cảm biến. 

- Tuyệt đối không bôi keo Silicon vào ren trong của đầu dò, hoặc bên trong ống đồng. 
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BƯỚC 3: LẮP TRÁI KHẾ 

- Lắp tuần tự 3 trái khế vào trục đồng (Lưu ý:Hướng của trái khế hướng xuống đầu dò) 

- Lắp cục cân chỉnh vào ngay vị trí trên trái khế, cân chỉnh và xiết thật chặt cục cân 

đầu dò vào trục đồng. 

- Lắp khuyên đồng vào trục đồng ngay trên vị trí cục cân chỉnh, sử dụng bộ lục giác 

3mm siết chặt 2 ốc cấy trên khuyên đồng, để không cho 3 trái khế và cục cân chỉnh 

không chạy lên chạy xuống. 

 

 

Lưu ý:  

- Hướng của hai tai trên cục cân đầu dò phải trùng với hướng mũi trước và sau của đầu dò. 

- Mục đích của cục cân đầu dò là làm cho đầu dò luôn thẳng ngay giữa của ống bao 

không bị lực nước do tàu chạy đẩy đầu dò lệch ra sau sẽ làm đầu dò chạm vào ống bao 

gây kẹt khi nâng hạ đầu dò. 
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BƯỚC 4: LẮP VÀO KHỐI NÂNG HẠ 

B1: Lắp toàn bộ khối đầu dò vào khối nâng hạ theo chiều từ dưới lên. 

B2: Luồn ron cao su vào trục đồng. Lưu ý ron cao su phải nằm trên mặt bích và nằm 

dưới cùm giữ trục đồng. 

B3: Luồn trục đồng qua cùm giữ trục đồng, trục đồng phải được đưa lên trên cùm giữ 

khoảng 30mm ~ 50mm, sau đó lắp khuyên đồng thứ 2 vào trục đồng. Lưu ý khuyên 

đồng nằm trên cùm giữ của trục đồng. 

B4: Siết chặt 2 ốc cấy của khuyên đồng bằng bộ lục giác 3mm.Siết chặt 2 ốc cùm giữ 

trục đồng bằng bộ khóa 10. 
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BƯỚC 5: LẮP BỘ GIỮ DÂY ĐẦU DÒ 

- Lắp ốc giữ dây đầu dò trên đầu của trục đồng, lưu ý lắp vừa tay sao cho dây không 

trượt qua lại ngay tại vị trí khuyên đồng.  

Lưu ý:  

- Không được siết bộ giữ dây đầu dò quá chặt, nếu siết quá chặt sẽ gây đứt đây đầu dò. 

- Nên thụt dây đầu dò vào trong trục đồng khoảng 10cm, nhằm tránh các trường hợp dây 

đầu dò bị đứt ngay tại vị trí đầu trục đồng thì có thể kéo dây ra để khắc phục sửa chữa. 

 

Hình ảnh thực tế lắp bộ cùm giữ dây 

 

BƯỚC 6: SIẾT ỐC GIỮ TRỤC ĐỒNG 

Thực hiện theo thứ tự 3 bước như sau: 

B1: Nới lỏng vòng dưới ra (đai ốc khóa) theo chiều ngược chiều kim đồng hồ 

B2: Siết chặt vòng trên (đai ốc chống thấm nước) để ép roon cao su vào trục đồng 

vừa lực bằng tay, sau đó dùng tua vít siết thêm 2 vòng nữa tương đương 1800. 

B3: Siết chặt vòng dưới ( đai ốc khóa) theo chiều kim đồng hồ để khóa vòng trên lại, 

có thể dùng lực bằng búa nhỏ. 
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Lưu ý: Không nên siết quá chặt vòng trên vì nó sẽ làm cho roon cao su bị ép quá 

chặt sẽ làm cho trục đồng bị kẹt, không nâng hạ được đầu dò. Hoặc nếu siết không chặt 

(quá lỏng) thì trục đồng sẽ dễ bị rung khi tàu chạy. 

 

 

 

BƯỚC 7: LẮP KHỐI NÂNG HẠ VÀ ĐẦU DÒ VÀO ỐNG BAO 

B1: Nâng toàn bộ khối nâng hạ đầu dò cho vào ống bao bảo vệ, lưu ý cho roon cao su kín 

nước lên trên mặt bích ống bao trước khi hạ toàn bộ khối nâng hạ vào ống bao. 

Cân chỉnh đầu dò nằm ngay giữ trong ống bao, đầu dò không được nghiêng và cạ vào thành 

ống bao, tránh trường hợp bị cạ hoặc kẹt làm cho đầu dò không rút lên được. 

B2: Chỉnh cho mặt đế của khối nâng hạ và mặt bích ống bao thật đều và đồng tâm, lắp 8 

bulông và ốc vào, sau đó siết đều và chặt. 
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Lưu ý: 

- Quay tay hạ đầu dò xuống vừa chạm mép ngoài của ống bao, kiểm tra xem tình trạng 

đầu dò bị lệch, nghiêng ở phí nào. Nếu bị nghiêng thì cần phải sả 8 ốc mặt bích ra 

và cân chỉnh lại sao cho đầu dò nằm đúng ngay tâm của ống bao. Nếu không bị 

nghiêng hay bị lệch thì máy đã được lắp đúng. 

- Vị trí lắp đặt phải thuận tiện cho việc quay tay quay để nâng hạ đầu dò và cân chỉnh 

Rơle dễ dàng nhất, tránh trường hợp bẹ kẹt vào vách của tàu. 
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BƯỚC 8: NÂNG HẠ ĐẦU DÒ BẰNG TAY 

- Khi máy bị một sự cố nào đó dẫn đến máy không tự động nâng được đầu dò thì ta 

cần phải sử dụng tay quay để quay đầu dò lên trong ống bao an toàn. 

- Sau khi phát hiện đầu dò không tự động nâng lên thì việc đầu tiên là tắt nguồn chính 

của máy và sau đó tắc công tắc nguồn của mô tơ nâng hạ.  

Cụ thể thực hiện như sau: 

 

 

BƯỚC 9: HOÀN THIỆN 

- Dùng dây rút cố định dây đầu dò vào trục đồng như hình vẽ. không được để dây đầu 

dò bị gãy, hoặc quá gấp khúc lâu ngày sẽ làm đứt dây bên trong dây đầu dò.(có thể 

thay thế dây rút bằng băng keo đen) Như các hình sau: 

Chú ý: Dây rút không được rút quá chặt mà cần phải vừa tay, sau đó sử dụng băng 

keo đen để quấn cố định tại vị trí rút dây như hình dưới đây. 
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Hình 1: Sử dụng dây rút như hình 

 

Hình 2: Bôi mỡ bôi trơn vào trục quay mô tơ và trục đồng. 

 

Hình 3: Bôi mỡ bôi trơn vào các bánh ren truyền động 
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BƯỚC 10: KẾT NỐI THIẾT BỊ 

- Hộp điều khiển: 
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- Sơ đồ kết nối tổng quát: 
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D. BẢO DƯỠNG 

1. BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

- 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 

sẽ làm trầy màn hình.  

- Không được dùng bất cứ hóa chất gì lau chùi và vệ sinh màn hình, không được tự ý tháo 

màn hình ra vệ sinh.  

- Thường xuyên vệ sinh sạch bụi hoặc các tinh thể muối bám trên hộp điều khiển, hộp 

đen bằng vải sạch.  

- 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.  

- Thường xuyên kiểm tra các dây tín hiệu từ khối nâng hạ đầu dò lên khối điều khiển, 

tránh các trường hợp chuột cắn dây, nước biển bám vào dây lâu ngày làm oxy hóa hoặc 

dẫn đến đứt dây.  

- Thường xuyên kiểm tra làm sạch RƠ LE bằng nước RP-7, sau đó bôi mỡ vào các lò xo 

trong rơ le, tránh để cho rơ le bị rỉ sét  sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình nâng hạ đầu dò. 

2. BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ (từ 1 đến 3 tháng) 

- Thường xuyên kiểm tra và bôi mỡ vào khối môtơ nâng hạ. Nếu để lâu ngày trục quay 

của môtơ và trục đồng có thể bị khô mỡ dẫn đến rỉ sét dễ làm cho đầu dò nâng hạ khó 

và có thể làm hư hỏng thiết bị.  

- Hạ đầu dò xuống và bôi mỡ vào trục quay của môtơ.  

- Nâng đầu dò lên và bôi mỡ vào trục đồng và miếng đệm kín nước.  
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- Tháo nắp bảo vệ của khối môtơ nâng hạ, bôi mỡ vào các bánh răng truyền động của 

khối nâng hạ.  

 

- Đầu dò trong lúc hoạt động phải hạ ra ngoài tàu hoàn toàn tiếp xúc với nước biển, vì 

vậy lâu ngày đầu dò sẽ bị hà hoặc các loại sò bám vào mặt ngoài của đầu dò và làm ảnh 

hưởng đến tín hiệu Thu – Phát của đầu dò.  

- Trong khi tàu lên đà định kỳ nên làm vệ sinh cho đầu dò. Hạ đầu dò ra ngoài hết cỡ 

dùng nước RP-7 làm ướt đều hết mặt ngoài của đầu dò, dùng miếng nhựa cạo sạch hà và 

các loại sò bám bên ngoài mặt đầu dò. 

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 làm 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 được tự ý mở ra kiểm tra dễ làm hư đầu dò.  

- Có thể sơn các loại sơn chống hà cho mặt trong của ống bao 

3.    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 / 6296 3399 

Ông PHẠM VĂN NHỊ điện thoại 09 13 95 35 72. 

Ông LÊ HỮU ĐỨC điện thoại 09 18 18 45 99.  

Ông TRẦN TẤN OAI điện thoại 09 08 59 44 45.  


