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Single Gas Clip and SGC Plus 
Hướng dẫn sử dụng cho 
máy Single Gas Clip và 
SGC Plus 

  ĐỌC HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI 
SỬ DỤNG 

Máy dò khí Single Gas Clip và SGC Plus là các thiết bị an 
toàn cá nhân được thiết kế để phát hiện sự hiện diện của 
khí độc cụ thể (Carbon Monoxide (CO) hoặc Hydrogen 
Sulfide (H2S)) hoặc sự thiếu oxy (O2). Theo đó, hãy đảm 
bảo bạn đã được đào tạo đúng cách về việc sử dụng thiết 
bị và xử lý phù hợp khi máy báo động. 

   CẢNH BÁO 

 Nếu máy đã vượt quá “Ngày kích hoạt” ghi 
trên hộp, vui lòng không kích hoạt. 

 Không thử thay thế các bộ phận của máy vì 
điều này có thể làm giảm sự an toàn của máy 
và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của sản 
phẩm.. 

 Trước mỗi lần sử dụng cần thực hiện kiểm 

tra như sau: 

- Cổng cảm biến và âm thanh không có 
vật cản nào 
- Thực hiện việc tự kiểm tra để đảm bảo 
hoạt động các chức năng báo động hình 
ảnh, âm thanh và rung. 
- Xác nhận việc tự kiểm tra thành công ở 
góc trên bên trái màn hình. 

 Hiệu chỉnh đầu dò Oxy ít nhất 30 ngày một 
lần. Đảm bảo hiệu chuẩn trong môi trường 
không khí sạch. Xem phần đầu dò Oxy để 
được hướng dẫn hiệu chuẩn.  

 Cả hai phiên bản CO và H2S của Single Gas 
Clip và SGC Plus đều không yêu cầu hiệu 
chuẩn trong thời gian sử dụng của sản phẩm, 
tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn nên Bump 
test, vui lòng xem các đề xuất Bump test dưới 
đây: 

 Bump Test máy dò định kỳ bằng cách 
thử cảm biến với nồng độ khí xác định đã 
biết được phát hiện. Nồng độ khí đề xuất 
(H2S: 25 ppm, CO: 200ppm, O2: 18%). 
Bump Test có thể được thực hiện bằng 
tay hoặc thông qua Dock SGC. Nếu phải 
thực hiện kiểm tra thủ công, hãy đảm 
bảo kiểm tra trong môi trường không khí 
sạch. 

 Nếu máy không tự kiểm tra hoặc Bump Test, 
vui lòng ngừng sử dụng. 

 
Máy chứa pin lithium phải được xử lý bởi 
người tái chế có trình độ 

 
 Không thay thế các bộ phận bên trong vì 
điều này có thể ảnh hưởng đến sự an toàn 
của thiết bị. 

 Không cố gắng thay thế pin hoặc cảm biến, 
sản phẩm này được thiết kế để dùng một 
lần. Thay đổi các thành phần này sẽ làm 
mất hiệu lực bảo hành.. 

 Nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ trục trặc hoặc 
có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, vui lòng liên 
hệ với GCT theo số 877-525-0808 

 

Kích hoạt máy dò khí 
Để kích hoạt máy dò, nhấn và giữ nút trong khoảng 5 giây. Khi kích hoạt, máy 
dò sẽ rung, nháy và phát ra âm thanh báo động. Kích hoạt thành công sẽ hiển 
thị thời gian sử dụng còn lại trong các tháng trên máy dò là 24 tháng 
 

Chi tiết màn hình 
Máy sử dụng màn hình LCD góc rộng đặc biệt được thiết kế để tăng khả 
năng hiển thị màn hình. Trong trường hợp không có khí, nó hiển thị số ngày 
dùng còn lại. Trong những trường hợp có khí, màn hình sẽ tự động chuyển 
sang màn hình hiển thị nồng độ khí và biểu tượng pin. 
* Lưu ý có thể thay đổi chế độ hiển thị trong phần mềm IR Link với tùy chọn 
người dùng "Chế độ đọc của cảm biến" và "Thời gian sử dụng còn lại". 

 
   Cảnh báo: Người dùng phải tự làm quen với các 

biểu tượng ở cả trạng thái không báo động và 
báo động 

   Cảnh báo: Nếu màn hình bị thiếu biểu tượng 
hoặc không thể đọc rõ, vui lòng liên hệ ngay với 
GCT 
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Sử dụng hàng ngày 
Trước khi sử dụng hàng ngày, máy dò sẽ nhắc người dùng 
thực hiện tự kiểm tra. Quá trình này là một cách đơn giản và 
hiệu quả để đảm bảo hoạt động an toàn của máy dò. Trong quá 
trình tự kiểm tra, các báo động âm thanh, hình ảnh và rung 
được kích hoạt và cảm biến được kiểm tra. Dưới đây là quy 
trình từng bước để thực hiện kiểm tra 

 
 

 

 

Màn hình 1: 
Khi Biểu tượng “Test” xuất hiện ở góc 
trên bên trái, cần phải tự kiểm tra. 
Nhấn nút ở mặt trước của máy dò để 
thực hiện kiểm tra 

 

 

Màn hình 2: 

Sau khi nhấn nút, màn hình sau sẽ xuất 
hiện. Trong quá trình tự kiểm tra, máy 
sẽ phát ra những tín hiệu sau đây: (1) 
máy dò phát ra một tiếng bíp và rung, 
(2) tất cả đèn LED LED sáng lên (3) tất 
cả các thông số hiển thị trên màn hình 
LCD xuất hiện. 

 

 

Màn hình 3: 
Sau màn hình LCD hiển thị đầy đủ các 
thông số, các điểm đặt cảnh báo thấp 
và cao sẽ được hiển thị. Lưu ý các điểm 
đặt cảnh báo này có thể được điều 
chỉnh bằng cách sử dụng IR Link hoặc 
SGC Dock.. 

 
Tiêu chuẩn các điểm cảnh báo của 
nhà sản xuất: 
H2S: Thấp 10 ppm / Cao 15 ppm 
CO: Thấp 35 ppm / Cao 200 ppm 
O2: Tối thiểu 19.5% / Tối đa 23.5% 

 

 

Màn hình 7: xem phần Các bước bổ 
sung cho màn hình 4-6 
Khi tự kiểm tra thành công, máy dò 
sẽ chuyển sang màn hình gốc và hiển 
thị dấu tick ở vị trí biểu tượng “test” 
đã được hiển thị trước đó và một 
tiếng bíp ngắn sẽ phát ra. Theo mặc 
định, trình phát hiện sẽ nhắc nhở một 
người khác tự kiểm tra trong 20 giờ 
kể từ khi nhấn nút 
Lưu ý rằng thời gian này có thể thay 
đổi từ 8 đến 20 giờ bằng cách dùng 
phần mềm IR Link. Xem hướng dẫn 
sử dụng IR Link để biết thêm chi tiết. 

Các bước bổ sung: 
Ở trên chúng tôi đã phác thảo các cấu hình màn hình phổ biến nhất tuy nhiên 
nếu máy dò đã được lập trình thông qua IR Link hoặc đã tiếp xúc với khí, 
màn hình bổ sung có thể xuất hiện 
 

Màn hình 4 (Nếu có): Nếu được lập trình với một “User ID”, sau khi các điểm 
đặt cảnh báo được hiển thị, một tổ hợp số và chữ cái sẽ cuộn trên màn hình. 
Đây sẽ có tối đa 2 màn hình với giới hạn ký tự tối đa trên “User ID” có thể có 
6 ký tự. “User ID” có thể được thay đổi / sửa đổi thông qua phần mềm IR 
Link. 
 

Màn hình 5 (nếu có): Nếu máy dò đã tiếp xúc với khí vượt quá điểm đặt cảnh 
báo thấp, một giá trị sẽ xuất hiện cùng với “max” bên cạnh nó. Điều này thể 
hiện giá trị cực đại (cao nhất) mà máy dò đã phát hiện. Sau màn hình này, sẽ 
có một màn hình khác hiển thị giờ, ngày, tháng. Đây là lượng thời gian đã trôi 
qua kể từ khi đạt được cao điểm. 
 

Màn hình 6 (nếu có): Sau khi thời gian đạt giá trị cao nhất và thời gian trôi 
qua kể từ khi hiển thị 2 màn hình, một màn hình sẽ xuất hiện với CLP. Nếu 
người dùng nhấn nút trong khi máy hiển thị màn hình này, giá trị cực đại trên 
máy dò sẽ được đặt lại. Lưu ý:  khi giá trị sẽ bị xóa trên màn hình, giá trị sẽ 
được giữ trong nhật ký dò tìm. Xem phần nhật ký sự kiện để biết thêm chi 
tiết. Giá trị này có thể bị xóa trên màn hình tiếp theo. 

 

Lỗi/ câu hỏi thường gặp 

 Nếu tự kiểm tra thất bại, máy dò sẽ phát ra 
năm tiếng bíp ngắn và nhấp nháy trước khi hiển 
thị “Test”. Lặp lại việc tự kiểm tra. 

 Nếu tự kiểm tra thất bại ba (3) lần liên tiếp, máy 
dò sẽ vào chế độ Fail Safe. Vui lòng liên hệ với 
MARICO để thay thế máy.. 

 Trong quá trình hoạt động bình thường, pin 
được theo dõi liên tục. Nếu pin yếu trong hơn (3) 
giờ, máy dò sẽ chuyển sang chế độ Fail Safe. 

 Nếu tự kiểm tra pin không thành công (5) lần 
liên tiếp, màn hình LCD sẽ hiển thị hình “EO5”. 
Trong trường hợp màn hình EO5 ngừng sử 
dụng và liên hệ với MARICO để thay thế máy. 

 Cùng với pin, cảm biến được theo dõi liên tục 
trong quá trình hoạt động bình thường. Nếu phát 
hiện sự cố với cảm biến, màn hình sẽ hiển thị 
“EO6”. Trong trường hợp màn hình EO6, vui 
lòng ngừng sử dụng và liên hệ với MARICO để 
được thay thế máy 

 Nếu máy dò đang hiển thị “bUP”, đã đến hạn 
làm Bump test hoặc do Bump test đã thất bại. 
Vui lòng tham khảo “Bump Test Interval” để biết 
thêm chi tiết. 

 Nếu máy hiện thị “EOL” thì nó đã hết thời gian 
sử dụng. Vui lòng ngừng sử dụng.. 
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Cảnh báo 

 
Các loại cảnh báo: 

 
Màn hình hiển thị Chi tiết 

 

Cảnh báo thấp 
Báo động âm thanh: tiếng bíp 
mỗi giây 
Báo động ánh sáng: phát sáng 
mỗi giây 
Báo động rung: máy rung 
mỗi giây 

 

Cảnh báo cao và quá giới 
hạn cảnh báo 
Báo động âm thanh: tiếng 
bíp 2 lần mỗi giây 
Báo động ánh sáng: phát 
sáng 2 lần mỗi giây 
Báo động rung: máy rung 2 
lần mỗi giây 

 

Cảnh báo đếm ngược thời 
gian sử dụng của máy. 
Khi máy dò còn ít hơn Một (1) 
tháng tuổi thọ, thiết bị sẽ 
chuyển sang số ngày còn lại, 
khi còn ít hơn Một (1) ngày, nó 
sẽ chuyển sang số giờ còn 
lại. 
Khi máy dò còn tám (8) giờ, 
nó sẽ bắt đầu phát ra tiếng 
bíp, đèn flash và rung liên tục. 
Để tắt cảnh báo, nhấn nút. 
  Khi máy dò đã hết tuổi thọ 
hoạt động, màn hình sẽ hiển 
thị  “EOL” (Kết thúc thời gian 
sử dụng máy) 

 
 

Các điểm cài đặt cảnh báo  
Các cài đặt mặc định của nhà máy 

H2S: Low Alarm 10 ppm/High Alarm 15 ppm 

CO: Low Alarm 35 ppm/High Alarm 200 ppm 

O2: Low Alarm 19.5%/High Alarm 23.5% 
 

* Lưu ý những cài đặt này có thể được thay đổi bằng GCT IR 
Link. Vui lòng tham khảo tài liệu SGC IR Link để biết thêm chi 
tiết. Để hiển thị các điểm đặt cảnh báo, nhấn nút ở mặt trước 
của máy. 

 Hãy thận trọng khi thay đổi điểm đặt cảnh 
báo. Kiểm tra lại với chuyên viên an toàn của 
công ty bạn về các mức cảnh báo. 

 KHÔNG sử dụng thông tin liên lạc IR trong môi 
trường dễ cháy nổ 

Nhật ký lưu trữ 
 
Theo mặc định, máy dò lưu trữ hai mươi lăm (25) cảnh báo gần nhất. Hệ 
thống lưu trữ các sự kiện bằng cách vào trước ra trước, tức là sự kiện thứ 26 
sẽ thay thế sự kiện đầu tiên, v.v. Thông tin này có thể được tải xuống bằng 
GCT IR Link. Đối với mỗi sự kiện báo động, máy dò ghi lại như sau: 

 
• Số seri của máy  
• Bump test (có hoặc ko) 
• Thời gian sử dụng còn lại 
• Số lần tự kiểm tra được thực hiện 
• Số lượng hoạt động 
• Tình trạng báo động (thấp, cao, hoặc OL) 
• Ngày và giờ cụ thể của hoạt động 
• Nồng độ khí cao nhất tính bằng ppm hoặc % 

Khoảng Bump test (bUP) 

Sử dụng IR Link hoặc GCT Manager, các máy dò khí có thể được lập trình 
để cảnh báo người dùng nếu đến hạn bump test. Khoảng thời gian này có 
thể được đặt từ 1 đến 365 ngày. * Lưu ý mặc định máy không được lập trình 
đến hạn. 
 

Nếu một máy dò thực hiện pump test, màn hình sẽ xen kẽ giữa các tháng còn 
lại và “bUP”. Ngoài ra, thiết bị sẽ phát ra các chớp sáng xen kẽ (trái và phải) 
cứ sau 5 giây. Và biểu tượng “test” trên đỉnh sẽ vẫn còn ngay cả sau khi nhấn 
nút. 
 
Có thể xóa cảnh báo này bằng cách đặt thiết bị vào Clip Dock hoặc, nếu 
khoảng thời gian thực hiện đã được cài đặt, cho khí vào thiết bị. Để xóa cảnh 
báo theo cách thủ công, nhấn nút một lần và đợi "GAS" hiển thị trên màn hình 
trong khi biểu tượng TEST nhấp nháy. Máy dò sẽ chờ trong 45 giây để cho 
khí vào, hoặc nhấn nút để bỏ qua bump test. Nếu SGC bị lỗi trong khi hiển thị 
"GAS", thì nó sẽ ghi lại dưới dạng bump test trong nhật ký hoạt động thay vì 
hiển thị. Nếu không cho khí vào, nó sẽ trở lại màn hình bình thường và sẽ 
không ghi lại bất cứ điều gì trong nhật ký hoạt động.
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Hướng dẫn hiệu chuẩn 
Chỉ thực hiện hiệu 
chuẩn O2 trong 
không khí bình 
thường (20,9% Oxy) 
không có khí độc 
hại. 

1. Nhấn và giữ nút màu vàng 
trong bốn (4) giây 

2. Màn hình sẽ hiển thị 
CAL và biểu tượng O2 sẽ 
nhấp nháy ở phía dưới bên 
trái 

3. Sau khi hiệu chỉnh thành 
công, máy dò sẽ phát ra một 
(1) tiếng bíp, rung và đèn LED 
chớp. 

4. Nếu chớp hiệu chuẩn 
không thành công, máy dò sẽ 
phát ra tiếng bíp, đèn chớp và 
tiếp tục hiển thị hiệu chuẩn. 
Nếu sau một vài lần hiệu chỉnh 
không thành công, vui lòng 
liên hệ với bộ phận hỗ trợ 
khách hàng của GCT theo số 
877-525-0808 hoặc MARICO 
theo số +84.28. 3636 1640 

 

Máy dò Oxy-Hiệu chuẩn 

 GCT khuyến nghị người dùng Clip đơn khí oxy 
nên kiểm tra máy dò trước khi sử dụng mỗi ngày. 

 
 Mặc định của nhà sản xuất Gas Gas Clip Oxygen (O2) máy 
sẽ nhắc người dùng hiệu chỉnh máy dò sau mỗi 30 ngày. 
Người dùng sẽ được nhắc nhở bởi màn hình nhấp nháy 
CAL, vui lòng xem hướng dẫn hiệu chỉnh bên dưới: 

 

 

 

 
 
 
 
Vệ sinh 
Máy dò có thể được làm sạch bằng một miếng vải ẩm mềm. 
Không sử dụng dung môi, xà phòng hoặc đánh bóng. Một 
chất tẩy rửa trung tính, như Mat & Table Top Cleaner (của 
ACL Staticide) cũng có thể được sử dụng.

Ngủ đông (Chỉ áp dụng SGC+) 
 
Khi SGC Plus không được sử dụng trong thời gian dài, nó có thể bị tắt (Ngủ 
đông) để tạm dừng đếm ngược thời gian hoạt động 24 tháng 

 

SGC Plus ngủ đông với IR Link 

1. Kiểm tra xem bạn đã cài đặt Phần mềm IR Link và các kết nối IR Link 
USB đã được cắm chưa 

2. Nhấp Đọc thiết bị trên Phần mềm IR Link 

3. Lưu ý khi màn hình ngủ đông, nhật ký sự kiện sẽ bị xóa. Rất 
khuyến khích lưu nhật ký sự kiện bằng cách nhấn nhật ký lưu sự 
kiện trước khi ngủ đông. 

4. Nhấp vào nút Ngủ đông, xác nhận thông báo nhật ký sự kiện 

5. Giữ trước Liên kết IR cho đến khi thông báo "Hibernate OK" được 
hiển thị ở cuối Phần mềm liên kết IR 

6. Xác nhận màn hình màn hình trống 

7. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ 
trợ khách hàng của GCT theo số 877-525-0808 hoặc MARICO theo số 
+84.28. 3636 1640 

 
 
 

SGC Plus ngủ đông với Clip Dock 

1. Kiểm tra xem Clip Dock đã được bật chưa và bộ nhớ USB đã được 
cắm chưa 

2. Clip Dock có khả năng ngủ đông 4 máy cùng một lúc, đặt số 
lượng màn hình mong muốn vào trạm nối 

3. Nhấn và giữ nút bump test và hiệu chỉnh đồng thời trong khoảng 2 
giây 

4. Chế độ ngủ đông thành công sẽ bật đèn xanh cho số máy 
tương ứng 

5. Lưu ý nhật ký sự kiện sẽ được lưu trữ tự động trên bộ nhớ USB của 
Dock 

6. Xác nhận màn hình màn hình trống 

7. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ 
trợ khách hàng của GCT theo số 877-525-0808 hoặc MARICO theo số 
+84.28. 3636 1640 

 
Màn hình cảm biến có thể được làm sạch bằng bàn chải 
mềm với nước sạch, ấm. Đưa bộ lọc trở lại máy dò khi nó 
đã khô hoàn toàn. 

 

 


