
Hướng dẫn khởi động nhanh trạm MGC Pump 
 

Nguồn 
Trạm Pump MGC được cung cấp năng lượng bởi một pin sạc bên 
trong có thể thực hiện tới 1500 lần pump test. Trạm Pump MGC sẽ 
tự động tắt biến o giữa các lần kiểm tra, trừ khi bộ sạc được kết nối. 
Nhấn một trong hai nút sẽ tự động kích hoạt trạm MGC Pump để 
thực hiện lần kiểm tra tiếp theo. 

LEDs 
LED Màu  Mô tả  

 
Đèn led đơn vị 

Cam Đang kiểm tra 

Đỏ Kiểm tra thất bại 

 

 
Xanh lá cây Kiểm tra thành công  

Cam nhạt  Đang sạc pin 

 
Đèn led nguồn 

Xanh lá cây  Pin đầy 

Xanh nhấp nháy Pin yếu 

Cam Đang kiểm tra  

Cam nhấp nháy Không phát hiện bộ nhớ USB* 

*Trạm Pump MGC không thể ghi kết quả kiểm tra nếu bộ nhớ nếu USB không 
được cài đặt  

Nút 

Thiết lập và cài đặt  
Nhấc tay cầm của nắp chai khí và kết nối bình khí hiệu chuẩn với trạm 
MGC Pump. Theo mặc định, trạm Pump MGC giả định rằng chai chứa bốn 
loại khí để có thể kiểm tra bất kỳ kiểu máy dò nào, nhưng phần mềm GCT 
Manager cho phép bạn chỉ định các nồng độ khí này, cũng như các thông 
số vận hành khác. 

Cài đặt khí mặc định: H2S: 25 ppm, CO: 100 ppm, O2: 18% và LEL: 50% 
 
 

Xử lý sự cố 

1. Kiểm tra cảm biến dò và khoang âm thanh, loại bỏ mọi 

vật cản và thay thế bất kỳ đầu dò bị tắc nào. 

2. Làm sạch cửa sổ liên kết hồng ngoại nhỏ nằm trên đỉnh máy 

dò. 

3. Xác định chai khí không rỗng: Các chai 58L có đầy đủ các loại 

ở mức 500 PSI, 116L ở 1000 PSI. 

4. Cố gắng chuyển trạm Pump MGC ra khỏi các nguồn sáng mạnh, 

điều này có thể cản trở giao tiếp hồng ngoại giữa trạm Pump MGC 

với các máy dò. 

Bump:  

  Hiệu chuẩn: 

Đưa khí vào nhanh để kiểm tra phản ứng cảm biến, 

tải nhật ký và kiểm tra âm thanh 

Điều chỉnh phản ứng cảm biến để khớp với khí 

được đưa vào, tải nhật ký và kiểm tra âm thanh. 

5. Nếu màn hình tiếp tục bị lỗi sau khi hoàn thành các bước trước 

đó, vui lòng liên hệ với MARICO qua email: 

sales@marico.com.vn hoặc +84.903.000.231. 

 

Both: Tắt hoặc ngủ đông các máy dò. 
 

Trạm MGC Pump có thể được lập trình bằng phần mềm GCT 

Manager để mỗi lần nhấn nút cũng sẽ nâng cấp phần mềm và đảm 

bảo các tùy chọn người dùng của từng máy dò. 
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