
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Multi Gas Clip  

Simple 
 

Portable gas detectors you can count on 

 Hướng dẫn sử dụng nhanh 
 



 

ĐỌC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 
Multi Gas Clip Simple là thiết bị an toàn cá nhân được thiết kế để 
phát hiện sự hiện diện của hydro sunfua (H2S), carbon monoxit (CO), 
oxy (O2) và khí dễ cháy (LEL). Đảm bảo rằng bạn đã được đào tạo đúng 
cách về việc sử dụng máy dò và các thao tác thích hợp để thực hiện 
trong trường hợp có tình trạng báo động trước khi vận hành. 

Các Chi Tiết Hiển Thị 

 

 

Bộ nhận dạng khí (6) và điều kiện báo động liên quan (1) sẽ 
nhấp nháy khi chỉ số khí vượt quá ngưỡng báo động. 

 
      Cảnh báo: Người dùng phải tự làm quen với các biểu 

tượng ở cả trạng thái báo động và không báo động. 
      Cảnh báo: Nếu màn hình bị thiếu các biểu tượng, 

hoặc không thể đọc rõ ràng, ngừng sử dụng và liên 
hệ với GCT. 

      Cảnh báo: Tuy cảm biến Hồng ngoại LEL sẽ không phát 

hiện ra khí hydro (H2) hoặc axetylen (C2H2), nhưng do tính chất 

nhạy cảm chéo của chúng, cảm biến CO sẽ báo động khi LEL 

dưới 10% 

Báo Động Mặc Định Của Nhà Máy 
 

Cảm biến Thấp Cao
h 

TWA STEL 

H2S 10 15 10 15 

CO 35 200 35 50 

O2 19.5 23.
5 

  

LEL 10 20   

Entry Description 

1 Điều kiện báo động 

2 Thời gian sử dụng còn lại 

3 Chế độ Hiệu chuẩn/kiểm tra 

4 Chỉ số pin 

5 Chỉ số khí 

6 Bộ nhận dạng khí 

 

    



Mở máy 
Để kích hoạt máy dò khí, nhấn và giữ nhanh nút nguồn. Sau khi kích 
hoạt, máy sẽ bắt đầu hiển thị Chỉ số khí ngay lập tức. Mỗi khu vực có 
Bộ nhận dạng khí sẽ hiển thị chạy “0” ở Chỉ số khí khi nó đang ổn 
định và tự kiểm tra. Khi tất cả các Bộ nhận dạng khí đã hoàn thành 
quá trình khởi động và trở nên ổn định (<65 giây) thì thiết bị dò đã 
sẵn sàng phát hiện tất các loại khí được áp dụng.   

 

 

Trước mỗi lần sử dụng, 
hãy kiểm tra xem các 
cổng cảm biến và báo 
động có bất kỳ mảnh 
vụn hay vật cản nào 
không 

Ổn định  Sẵn sàng sử dụng 

Tắt máy 
Máy dò không được thiết kế để tắt. Một khi được kích hoạt thì máy 
sẽ hoạt động liên tục trong vòng 24 tháng. 

Bump test Và Hiệu Chuẩn 
Các thao tác này có thể thực hiện thủ công hoặc tự động bằng cách 
sử dụng MGC Simple Dock hoặc MGC Simple Wall Mount Dock. Tham 
khảo Hướng Dẫn Sử Dụng Multi Gas Clip Simple để biết thêm chi 
tiết. 

Tự động Zero 
Tiếp tục giữ nút nguồn để máy thực hiện tự động Zero. Nhả nút 
ra khi màn hình hiển thị “AUTO ZERO”. Chờ một vài giây sau đó 
nhấn nhanh nút nguồn khi màn hình hiển thị “APPLY GAS”. Máy 
dò khí đã thực hiện thành công Tự động Zero. 

 
KHÔNG thực hiện tự 
động Zero máy dò trong 
môi trường dễ cháy 

KHÔNG thực hiện tự 
động Zero ở nhiệt độ 
trên 104°F (40°C) 
hoặc dưới 32°F (0°C). 

  

  



Thông Tin về Pin 

Máy dò này được thiết kế để pin không cần sạc hoặc thay thế trong 
suốt vòng đời của máy dò. 

 

Đếm Ngược Thời Gian Sử Dụng 

Sau khi kích hoạt, máy dò sẽ hiển thị 24 tháng tuổi thọ còn lại. Máy 
dò sẽ tiếp tục đếm ngược và hiển thị số tháng còn lại cho đến khi 
còn 30 ngày. Sau đó sẽ hiển thị số ngày còn lại cho đến khi kết 
thúc. 

Câu Hỏi Thêm? 

Nếu có bất cứ câu hỏi nào về máy dò Multi Gas Clip Simple 
liên quan đến quá trình vận hành, Bump test, hiệu chuẩn v.v, 
hãy tham khảo trong tài liệu Hướng dẫn sử dụng Multi Gas 
Clip Simple. Hướng dẫn, các video và thông tin hữu ích khác 
có thể xem hoặc tải xuống tại www.gascliptech.com. 

 

Thông Tin Liên Hệ 

Gas Clip Technologies, Inc. 

610 Uptown Blvd, Suite 4100 

Cedar Hill, TX 75104 USA 

Phone: +1.972.775.7577 

Fax: +1.972.775.2483 

Toll Free: 1.877.525.0808 

E-mail: info@gascliptech.com 

Website: www.gascliptech.com 
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