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K NG thay thế linh kiện vì điều này có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của thiết bị.
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ỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
echnologies (GCT) Multi Gas Clip Pump (MGC Pump); là thiết bị an toàn cá nhân 
 kế để phát hiện sự hiện diện của các loại khí độc cụ thể Carbon Monoxide (CO), 
Sulfide (H2S), Oxygen (O2) và khí dễ cháy/ dưới mức giới hạn nổ thấp (LEL). 
ạn đã được đào tạo đúng cách về việc sử dụng thiết bị và các hành động phù
trường hợp có tình trạng báo động.

ÔNG thay thế bất kỳ loại pin nào khác ngoài quy định và được cung cấp bởi GasClip Technologies.

ỉ sử dụng các bộ phận Gas Clip Technologies cho máy. Các bộ phận không chính hãng sẽ làm
t hiệu lực bảo hành và có thể không an toàn.

ớc khi sử dụng hàng ngày, hãy kiểm tra xem tất cả các cổng cảm biến và âm thanh không có 
 kỳ vật cản nào, tức là các mảnh vụn hoặc tắc nghẽn. Máy dò chứa pin lithium phải được xử lý
 người tái chế có chuyên môn. Kiểm tra các quy định địa phương để xử lý thích hợp.

ÔNG sạc thiết bị ở nơi nguy hiểm.

u bạn nghi ngờ có bất kỳ trục trặc hoặc có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, hãy liên hệ với MARICO  
o số 0903 000 231.

nh báo: Pin có thể gây cháy hoặc cháy hóa chất nếu bị tác động. Không tháo rời, làm nóng 
 100oC (212oF) hoặc đốt. Liên hệ với Gas Clip Technologies để được hướng dẫn thay thế. 

 dụng pin khác có thể gây nguy cơ cháy nổ.

ÔNG sạc thiết bị ở nhiệt độ trên hoặc dưới phạm vi chỉ định từ 0°C đến 40°C.

 pin mới và sử dụng cách xa trẻ em.

ÔNG để máy dò tiếp xúc với các chất độc cảm biến dễ cháy, các chất tẩy rửa có chứa cồn, 
ones, các hợp chất chì (ví dụ chì tetraethyl), các hợp chất lưu huỳnh, phốt pho, hydrocacbon 

ogen và aerosol.

u nghi ngờ ngộ độc cảm biến cháy đã xảy ra, kiểm tra lại thiết bị (cả hiệu chuẩn và bump test).

y dò phải được bump test trước khi sử dụng với nồng độ metan đã biết để xác nhận khả năng 
n ứng với khí. Hiệu chỉnh máy dò nếu số đọc không nằm trong giới hạn chỉ định.

 kì biến động trong việc đo khí của máy có thể là do nồng độ khí vượt quá giới hạn và có thể 
 nguy hiểm.

iễu điện từ mạnh (EMI) có thể gây ra sự không chính xác.

ỉ có phần phát hiện khí dễ cháy của thiết bị này đã được CSA International đánh giá về hiệu 
t.
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Thành Phần Cấu Tạo Máy
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Mô tảVị trí Mô tảVị trí

Đèn LED cảnh báo1 Nhãn loại máy và seri8

2  Đèn LED báo bảo trì 9  Cổng xã khí

Kẹp cố định3 Cổng sạc10

Cổng cảm biến hồng ngoại4 Nút nhấn11

Đầu vào của khí5 Cổng âm thanh12

Cổng đầu lọc6 Màn hình hiển thị13

Nhãn chứng chỉ7
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Hoạt Động Cơ Bản

Nút Nhấn
Hoạt động của máy dò được điều khiển bởi một nút duy nhất nằm ở mặt trước của thiết bị 
như được mô tả dưới đây:

 Tắt/ Mở máy
 Bảng điều hướng (Trạng thái và tùy chọn)
 Xác nhận báo động bơm
 Kích hoạt đèn nền
 Hiệu chuẩn

Mở Máy
Để kích hoạt máy, nhấn và giữ nút. Nếu pin quá yếu để kích hoạt, máy dò sẽ hiển thịhình 
ảnh “LOW BAT” và sau đó tắt. Sau khi kích hoạt, thiết bị sẽ bắt đầu hiển thị nồng độ khí 
ngay lập tức. Mỗi cảm biến sẽ hiển thị và chạy số “O” để đọc cảm biến trong khi nó đang 
ổn định và tự kiểm tra.

“Chasing O” Fully operational

Khi tất cả các cảm biến đã hoàn thành quá trình tự khởi động, máy dò sẵn sàng phát 
hiện tất cả các khí được áp dụng.

Tắt Máy
Nhấn và giữ nút để bắt đầu trình tự tắt máy. Màn hình LCD sẽ hiển thị TẮT cùng với đếm 
ngược. Nhả nút sau khi đếm ngược và thiết bị sẽ tắt.

Hướng Dẫn Sử Dụng MGC Pump 
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Thành Phần Hiển Thị

Giao Diện Hiển Thị
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Chi Tiết
Khi khí đang được đo, ở trên ngưỡng báo động của nó, biểu tượng nhận dạng khí sẽ 
nhấp nháy và biểu tượng trạng thái báo động liên quan sẽ hiển thị.

Biểu tượng trạng thái bơm sẽ được bật bất cứ khi nào máy bơm hoạt động. Trong khi có
báo động bơm (bơm bị chặn), biểu tượng trạng thái bơm sẽ nhấp nháy cùng với biểu 
tượng báo động.

Trong quá trình hiệu chuẩn hoặc bump test, chai khí hiệu chuẩn sẽ được hiển thị khi lắp 
chai khí vào.

Pin được hiển thị theo 3 vạch, và tỷ lệ phần trăm. Tính toán tỷ lệ phần trăm là
gần đúng và có thể được sử dụng để cung cấp ước tính sơ bộ về thời gian 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 các biểu tượng hoặc không thể đọc rõ, hãy 
ngừng sử dụng và liên hệ với MARICO.

Vị trí Mô tả

1 Tình trạng báo động

2 Tình trạng bơm

3 Chai khí hiệu chuẩn

4 Mức pin

5 Nồng độ khí đo được

6 Loại khí được nhận dạng

Hướng Dẫn Sử Dụng MGC Pump 
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Báo Động

Báo Động Mặc Định
Mỗi máy dò được lập trình sẵn với các cài đặt mặc định của nhà máy như bên dưới 
cho các báo động Thấp, Cao, Trung bình theo thời gian (TWA) và Giới hạn tiếp xúc 
ngắn hạn (STEL) Cảm biến Thấp Cao TWA STEL

H2S 10 ppm 15 ppm 10 ppm 15 ppm
CO 35 ppm 200 ppm 35 ppm 50 ppm
O2 19.5% 23.5%
LEL 10% 20%

Các Loại Báo Động
Bảng sau đây mô tả các loại báo động của máy trong các điều kiện khác nhau:

Tình trạng B.Động    Âm Thanh          Rung Đèn Báo LED
Thấp Chậm Chậm Nháy chậm
Cao Nhanh Nhanh Nháy nhanh
TWA Chậm Chậm Nháy chậm
STEL Nhanh Nhanh Nháy nhanh

Hỗn hợp Chậm/ Nhanh Chậm/ Nhanh Nháy nhanh/ chậm
Khóa bơm Nhanh Nhanh Nháy nhanh

Lỗi cảm biến Nhanh Nhanh Nháy nhanh
Pin yếu 20 phút: một tiếng bíp / đèn flash và hiển thị biểu tượng pin

10 phút: một tiếng bíp / đèn flash và biểu tượng pin nháy
5 phút: tiếp tục bíp / đèn flash liên tục cứ sau 5 giây
Khi hết pin: 5 tiếng bíp dài / đèn nhấp nháy và sau đó OFF được hiển thị

Hướng Dẫn Sử Dụng MGC Pump 
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Bảo Trì Máy Dò Khí

Kiểm Tra Bơm
ABất cứ khi nào ống khí đã được thay đổi hoặc kết nối lại với máy dò, hệ thống lấy mẫu 
phải được kiểm tra bằng cách chặn đầu ống. Khi dòng khí bị chặn, máy dò sẽ báo động và 
vô hiệu hóa máy bơm. Nhấn nút để kích hoạt lại máy bơm.

Cảnh báo: Thực hiện việc kiểm tra chặn khí trước mỗi ngày sử dụng
Cảnh báo: Thực hiện kiểm tra chặn khí bất cứ khi nào hệ thống lấy mẫu bị thay đổi
Cảnh báo: Không sử dụng ống silicon với cảm biến LEL xúc tác.
Cảnh báo: Việc không thực hiện được việc chặn khí có thể là do rò rỉ trong hệ thống lấy mẫu

Thay Thế Đầu Lọc
Máy dò bao gồm cả bộ lọc màng chống nước và bộ lọc bụi để giữ cho khu vực bơm và cảm 
biến bên trong không có nước và bụi bẩn. Nếu các bộ lọc này bị chặn, thì máy dò sẽkhông 
thể tiếp tục lấy mẫu và máy bơm sẽ đi vào báo động bị chặn bơm. Nhìn vào cổng bộ lọc 
thường sẽ chỉ ra tình trạng sạch (trắng) hoặc bẩn (màu tối).

Nếu các bộ lọc yêu cầu thay thế, lấy đầu lọc ra bằng cách nới lỏng hai ốc vít. Thay thế các 
bộ lọc chống nước và bụi theo yêu cầu, sau đó lắp lại để tiếp tục vận hành máy dò.

1 2 3

Đưa Khí Vào Từ Chai Khí
Máy dò chứa một bơm bên trong liên tục hút khí qua đầu vào khí. Cách tốt nhất để đưa khí
từ chai khí là thông qua việc sử dụng bộ van điều tiết “Regulator” (được điều khiển bằng chân 
không). Loại regulator này sẽ cung cấp lượng khí chính xác mà máy dò đang thực hiện với 
máy bơm. Ngoài ra, có thể sử dụng regulator dựa trên áp suất được định mức ít nhất 300ml/  
phút. Trong trường hợp đó, phải đặt khớp nối T (hoặc Y) giữa regulator và máy dò để thoát 
khí thừa vượt quá tốc độ được lấy mẫu bằng máy bơm của máy.

Vị trí Mô tả

1 Đầu lọc chống nước

2 Đầu lọc bụi

3 Cổng khí vào

Hướng Dẫn Sử Dụng MGC Pump 
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Bump Testing
Máy dò khí có thể được cấu hình để theo dõi các khoảng thời gian bump test thông 
thường. Khi máy dò đã vượt quá khoảng thời gian bump, nó sẽ hiển thị “BUMP DUE” cho 
đến khi nó được thực hiện bump test thành công. Để thực hiện bump test, hãy lắp máy 
vào MGC Pump Dock hoặc sử dụng bằng cách thủ công như màn hình bump test bên 
dưới.
         Hướng dẫn Bump Test Thủ Công
Để kích hoạt bump test thủ công, nhấn nút nhanh hai lần để vào menu người dùng. Khi 
màn hình hiển thị “Show Status” nhấn nút một lần nữa.

Máy dò sẽ nhấp nháy đèn giữa “BUMP DUE” và “APPLY GAS”. Đưa khí vào máy thông qua 
đầu vào. Khi tất cả các cảm biến đã đi vào báo động, thiết bị sẽ trở lại hoạt động bình 
thường (trong báo động) và ngày hết hạn sẽ được đặt lại.
Nếu khoảng thời gian bump test chưa được lập trình vào thiết bị, người dùng có thể chỉ cần 
áp dụng khí cho thiết bị trong khi hoạt động bình thường. Tuy nhiên, điều này sẽ không 
được công nhận là một bump test và do đó nó sẽ được ghi vào nhật ký sự kiện như một 
hoạt động.
Hiệu chuẩn
Máy dò có thể được cấu hình để theo dõi các khoảng hiệu chuẩn thông thường. Khi máy dò 
đã vượt quá khoảng thời gian hiệu chuẩn, nó sẽ hiển thị “CAL DUE” cho đến khi nó được 
hiệu chỉnh thành công. Để hiệu chỉnh máy dò, hãy lắp máy dò vào MGC Pump Dock, hoặc 
hiệu chỉnh máy dò theo cách thủ công như được mô tả dưới đây.

Hướng Dẫn Hiệu Chuẩn Thủ Công
Để vào chế độ hiệu chuẩn, nhấn và giữ nút như trong trình tự tắt. Tiếp tục giữ nút cho đến 
khi màn hình CAL xuất hiện và kết thúc đếm ngược.

Hướng Dẫn Sử Dụng MGC Pump 
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Khi màn hình hiển thị “APPLY GAS”, cho khí vào đầu vào khí của máy. Khi máy dò phát hiện 
khí, các số đọc cảm biến sẽ được hiển thị và điều chỉnh trong suốt quá trình hiệu chuẩn. Sau 
khi hiệu chỉnh xong, máy dò sẽ hiển thị ngày hiệu chuẩn tiếp theo trước khi trở lại hoạt động 
(báo động) bình thường. Nếu cảm biến không hiệu chỉnh, máy dò sẽ hiển thị lỗi cho cảm 
biến bị lỗi. Kiểm tra các kết nối và nồng độ khí trước khi thử hiệu chuẩn thứ hai. Nếu cảm 
biến không hiệu chỉnh sau lần thử thứ hai, hãy liên hệ với MARICO để được bảo hành.

Pin
Pin được hiển thị dưới dạng cả phần trăm và biểu tượng pin 3 vạch. Tính toán tỷ lệ phần 
trăm là gần đúng và có thể được sử dụng để cung cấp ước tính sơ bộ về thời gian còn lại.

Khi máy dò xác định rằng chỉ còn 20 phút hoạt động, nó sẽ phát ra tiếng bíp, chớp đèn và
hiển thị hình ảnh “LOW BAT” trên màn hình. Điều này sẽ lặp lại với 10 phút còn lại, và sau đó
liên tục trong 5 phút cuối của thời gian hoạt động. Khi hết pin, máy dò sẽ phát ra 5 tiếng bíp 
và nhấp nháy dài, hiển thị “OFF” và sau đó tắt.

Để sạc thiết bị, kết nối nó với bộ sạc được cung cấp và cắm nó vào ổ cắm AC. Máy dò sẽ quay 
vòng các biểu tượng pin cho đến khi pin được sạc đầy.

KHÔNG sạc thiết bị trong môi trường dễ cháy.

DKHÔNG sạc thiết bị ở nhiệt độ trên hoặc dưới phạm vi quy định từ 0°C đến 40°C

KHÔNG thay thế bất kỳ loại pin nào khác ngoài quy định và được cung cấp bởi Gas Clip Technologies.

 Đầu tiên đầu dò sẽ tự động zero các cảm biến ở mức dò khí hiện tại, sau đó đầu dò sẽ 
nhắc "APPLY GAS".

Hướng Dẫn Sử Dụng MGC Pump 
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Để truy cập menu người dùng, nhấn nút hai lần riêng biệt liên tiếp (nhấn đúp). Máy dò sẽ
hiển thị:

1. Ngày / giờ hiện tại
2. Tin nhắn người dùng lập trình
3. Thông báo menu trạng thái
4. Tùy chọn menu thông báo

Nếu Menu Trạng thái được truy cập bằng cách nhấn nút trong khi được thông báo, máy sẽ
hiển thị:

1.  Ngày hiệu chuẩn cuối cùng
2.  Ngày cần hiệu chuẩn
3.  Ngày bump test cuối cùng
4.  Ngày cần bump test
5.  TWA
6.  STEL
7.  Mức dò khí cực đại
8.  Thông báo xóa các thông số TWA, STEL và mức dò khí cực đại (nếu nhấn nút)

Nếu Menu tùy chọn được truy cập bằng cách nhấn nút trong khi được thông báo, trình dò
sẽ hiển thị:

1. Bản sửa đổi phần mềm
2. Giới hạn cảnh báo TWA
3. Giới hạn cảnh báo STEL
4. Giới hạn cảnh báo THẤP
5. Giới hạn báo động CAO

Menu Chính
Ngày/Giờ - Cài đặt mỗi lần thiết bị được kết nối qua IR Link hoặc MGC Pump Dock

Tin nhắn người dùng - Nếu tin nhắn trống, máy sẽ bỏ qua. Nếu thông báo khởi động không 
vừa trên một màn hình, nó sẽ cuộn từ phải sang trái hai lần.

Menu phụ - Nhấn nút trong khi menu phụ thông báo sẽ khiến máy dò hiển thị thêm thông 
tin. Nếu không nhấn nút, máy dò sẽ ngay lập tức trở lại hoạt động bình thường.

Menu Trạng Thái
Thông tin hiệu chuẩn - Ngày hiệu chuẩn cuối cùng, cùng với số ngày còn lại cho đến khi 
hiệu chuẩn tiếp theo sẽ được hiển thị. Nếu đến ngày cần hiệu chuẩn, máy dò phải được 
hiệu chuẩn (tham khảo phần Hiệu chỉnh).

Thông tin bump test - Ngày bump test cuối cùng, cùng với số ngày còn lại cho đến khi bump 
test tiếp theo sẽ được hiển thị. Nếu đến ngày cần bump test, máy dò phải được bump test 
(tham khảo phần bump test).

Cấp độ cực đại - Máy sẽ hiển thị TWA và STEL hiện tại, theo sau là nồng độ tối đa được ghi 
nhận cho mỗi cảm biến. Mỗi lần tắt thiết bị, các giá trị này sẽ được đặt lại.

Các Tùy Chọn
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Xóa thông tin - Nhấn nút trong khi thông báo “CLEAR ALL” sẽ khiến TWA, STEL và các giá
trị cực đại bị xóa.
Lưu ý: Điều này không loại bỏ thông tin từ nhật ký bộ nhớ trong của máy dò.
Menu Tùy Chọn
Phiên bản phần mềm - Bản sửa đổi phần mềm hiện tại trên máy dò sẽ được hiển thị.

Giới hạn cảnh báo - Các giới hạn cảnh báo hiện tại cho TWA, STEL, THẤP và CAO sẽ được 
hiển thị tiếp đó.
Điều chỉnh tùy chọn
Các tùy chọn máy được cấu hình bằng IR Link và phần mềm IR Link.

Tin nhắn người dùng - Một tùy chọn, tin nhắn người dùng có thể được sử dụng để hiển thị
thương hiệu công ty, số nhận dạng đơn vị hoặc bất kỳ thông tin thích hợp nào khác. Máy dò sẽ
hiển thị thông báo này mỗi khi nút được chạm hai lần.

Giới hạn cảnh báo - Mỗi cảm biến chứa các giá trị ngưỡng báo động riêng biệt cho biết máy dò
khi nào đi vào báo động. Giới hạn báo động có thể bị vô hiệu hóa bằng cách đặt chúng về 0.

Chú ý: Xác nhận mức báo động với luật pháp/ quy định của địa phương trước khi vận hành.

Hiển thị SAFE - “SAFE” sẽ được hiển thị nếu không có cảnh báo về khí hoặc thiết bị.

Khóa tự kiểm tra - Khi tự kiểm tra cảm biến không thành công, máy dò sẽ hiển thị “ERR” trên 
màn hình và báo động ở mức cao. Tùy chọn khóa tự kiểm tra chỉ định xem một lần nhấn nút 
có thể tắt âm báo thức hay không.

Thông báo bảo trì - Nếu thông báo bảo trì được bật, máy dò sẽ định kỳ nháy đèn LED bảo trì. 
Mặt khác, nếu tùy chọn bị tắt, máy sẽ chỉ hiển thị văn bản bảo trì trên màn hình.

Kiểm tra bơm - Sẽ yêu cầu bơm phải được kiểm tra (khóa và mở) khi khởi động.

Khóa Dock - Khóa Dock ngăn việc hiệu chỉnh và bump test mà không cần sử dụng IR Link 
hoặc MGC Pump Dock..

Chốt báo động - Chốt báo động sẽ giữ máy dò và hiển thị trong tình trạng báo động cao nhất 
cho đến khi nhấn nút.

Auto-Zero - Máy dò có thể tùy chọn zero các cảm biến với mỗi lần bật nguồn.

Phương pháp TWA - Thuật toán được sử dụng để tính toán TWA có thể được đặt thành trung 
bình trên một cổng chuyển động (OSHA) hoặc là trung bình tích lũy (ACGIH).

Khoảng thời gian TWA - Khoảng thời gian TWA xác định khung thời gian tính trung bình dài 
hạn. Mặc định là 8 giờ.

Khoảng thời gian STEL - Khoảng thời gian STEL xác định khung thời gian tính trung bình ngắn 
hạn. Mặc định là 15 phút.

Kích hoạt/vô hiệu hóa cảm biến - Các cảm biến riêng lẻ có thể bị vô hiệu hóa. Một cảm biến bị
vô hiệu hóa được loại bỏ hoàn toàn khỏi màn hình máy đọc các cảm biến, giới hạn cảnh báo 
và hiệu chuẩn.

Chú ý:Một cảm biến bị vô hiệu hóa sẽ không đo khí hoặc phát hiện các điều kiện cần báo động
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Khoảng thời gian hiệu chuẩn - Khoảng thời gian hiệu chuẩn kiểm soát tần suất máy dò thông 
báo cho người dùng để hiệu chỉnh cảm biến. Khoảng thời gian có thể được điều chỉnh riêng 
cho từng cảm biến từ 1 đến 180 ngày. Mặc định là 180 ngày.

Khí hiệu chuẩn - Khi máy dò được hiệu chuẩn, nó sẽ điều chỉnh tỷ lệ đọc của cảm biến để phù 
hợp với nồng độ của khí được áp dụng. Nồng độ khí hiệu chuẩn có thể được điều chỉnh để phù 
hợp với các mức tương ứng có trong chai khí. Mặc định là: 25ppm H2S, 100ppm CO, 18% O2 
và  50% LEL (2,5% vol CH4).

Ngôn ngữ: Máy dò sẽ hiển thị tất cả các lời nhắc văn bản của nó bằng bất kỳ ngôn ngữ nào 
sau đây: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý hoặc tiếng Bồ Đào Nha. 
Lưu ý: Các biểu tượng OL, Err và cảm biến vẫn giống nhau cho tất cả các ngôn ngữ. 

Khoảng thời gian bump - Khoảng thời gian bump kiểm soát tần suất máy dò thông báo cho 
người dùng để bump test các cảm biến. Khoảng thời gian có thể được điều chỉnh riêng cho 
từng cảm biến từ 1 đến 360 ngày. Mặc định là 0 (bị vô hiệu hóa).
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          Nhật Ký Lưu Trữ

Trong quá trình hoạt động, máy dò ghi lại tất cả các hoạt động sử dụng. Những tài liệu này 
có thể được tải xuống từ thiết bị thông qua phần mềm IR Link và IR Link hoặc từ MGC Pump 
Dock.

Nhật ký hoạt động, Bump và Hiệu chỉnh luôn được lưu lại. Người dùng cũng có thể chọn tải 
xuống số lượng khác nhau của nhật ký dữ liệu để giảm thời gian chuyển. Nhật ký một phần 
dữ liệu chứa dữ liệu giá trị khoảng 1 tuần. Tải xuống nhật ký dữ liệu mới sẽ chỉ chứa dữ liệu 
kể từ lần tải xuống cuối cùng. Tải xuống nhật ký đầy đủ sẽ tải xuống toàn bộ nhật ký dữ
liệu, thường là dữ liệu được lưu trữ ít nhất 2 tháng.

Nhật Ký Hoạt Động
Các máy dò khí lưu trữ 25 hoạt động báo động mới nhất. Chúng được cài đặt theo thứ tự
vào trước, ra trước (FIFO) vì vậy hoạt động thứ 26 sẽ thay thế hoạt động đầu tiên, v.v. Máy 
dò khí ghi lại các điều kiện báo động cho từng hoạt động:

•  Ngày và giờ bắt đầu hoạt động
•  Thời lượng của tình trạng báo động
•  Nồng độ khí và cảnh báo tối đa của mỗi cảm biến

Nhật Ký Bump
Các máy dò lưu trữ 25 hoạt động báo động mới nhất. Chúng được cài đặt theo thứ tự vào 
trước, ra trước (FIFO) vì vậy hoạt động thứ 26 sẽ thay thế hoạt động đầu tiên, v.v. Bump 
test được phân biệt với các hoạt động thông thường khi tình trạng báo động xảy ra bên 
trong MGC Pump Dock, hoặc khi thiết bị được bump test thủ công theo Hướng dẫn bump 
test thủ công. Máy dò ghi lại trạng thái bump cho mỗi lần kiểm tra:

•  Ngày và thời gian bump test
•  Kiểm tra đã được thực hiện thủ công hay bằng MGC Pump Dock
•  Nồng độ khí và cảnh báo tối đa của mỗi cảm biến
•  Kết quả của mỗi lần bump test cảm biến.

Nhật Ký Hiệu Chuẩn
Các máy dò lưu trữ 25 hoạt động báo động mới nhất. Chúng được cài đặt theo thứ tự vào 
trước, ra trước (FIFO) vì vậy hoạt động thứ 26 sẽ thay thế hoạt động đầu tiên. Mỗi lẫn hiệu 
chuẩn sẽ được ghi lại:

•  Ngày và thời gian hiệu chuẩn
•  Nồng độ khí hiệu chuẩn của mỗi cảm biến
•  Trạng thái thành công hiệu chuẩn của mỗi cảm biến

Dữ Liệu Lưu Trữ
Các máy dò ghi lại tình trạng hoạt động hiện tại của nó mỗi giây. Không thể điều chỉnh 
khoảng thời gian ghi nhật ký, nhưng máy sẽ nén dữ liệu để tiết kiệm không gian lưu trữ và
thời gian chuyển của các bản ghi dự phòng. Khả năng lưu trữ dữ liệu thông thường là ít nhất 
2 tháng. Các mục sau đây được ghi vào nhật ký:

•  Ngày và giờ
•  Dữ liệu đo của cảm biến và điều kiện trạng thái
•  Tất cả các tùy chọn của người dùng và cảm biến
•  Các hoạt động (như là bật hoặt tắt)
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Câu Hỏi Thường Gặp
Err  Nếu một cảm biến đang hiển thị “Err”, cảm biến này đã bị lỗi và do đó bị vô hiệu hóa. 
Liên hệ với MARICO để biết chế độ bảo hành hoặc thay thế cảm biến.

OL Nếu một cảm biến đang hiển thị “OL”, thì cảm biến này vượt quá giới hạn và đã vượt 
quá phạm vi đo của máy dò. Xử lý lỗi ngay lập tức.

UL Nếu một cảm biến hiển thị ”UL”, thì cảm biến này nằm dưới Giới hạn Tiêu cực. Hãy thử 
zero cảm biến. Nếu nó tiếp tục hiển thị “UL”, hãy liên hệ với GCT để được bảo hành hoặc 
thay thế cảm biến.

BUMP DUE  Nếu máy dò đang hiển thị “BUMP DUE”, thì máy dò này cần thực hiện bump 
test vì theo lịch trình hoặc đã thất bại trong lần bump test cuối cùng. Tham khảo phần 
Bump tests để biết thêm chi tiết.

CAL DUE Nếu máy dò đang hiển thị “CAL DUE”, máy cần được hiệu chuẩn theo lịch trình. 
Tham khảo phần Hiệu chỉnh để biết thêm chi tiết.
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