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THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 

Sổ tay hướng dẫn hoạt động này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn về hoạt động cơ bản, cảnh cáo 

khi sử dụng, cách xử lý sự cố và quản lý 

Để đảm bảo sử dụng một cách an toàn và có hiệu quả thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn 

hoạt động và hãy sử dụng đúng cách. 

Thiết bị này có thể hoạt động không ổn do các thiết bị tạo ra sóng điện từ (điện thoại di động, 

máy điện báo rađiô, các vật dụng điều khiển từ xa vv). Vui lòng tháo chúng ra khỏi thiết bị này. 

Khi sổ tay hướng dẫn này được ban hành, tất cả các thông tin trong tài liệu này đã được xác nhận 

và kết luận cẩn thận. Nhưng G-MEDICS sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc nhầm lẫn hoặc 

quên sử dụng sổ tay hướng dẫn này. 

G-MEDICS có thể sửa chữa, cải tiến và đổi mới sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật của nó theo 

thẩm quyền duy nhất của G-MEDICS mà không cần thông báo vào bất cứ lúc nào. Và sau đó, 

đôi khi sổ tay hướng dẫn này có thể không có những thay đổi này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-MEDICS giữ quyền sở hữu sổ tay hướng dẫn này. 

Theo luật bản quyền, không ai có thể sao chép một phần hoặc toàn bộ sổ tay hướng dẫn này mà 

không có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ G-MEDICS. 
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1. GIỚI THIỆU 

1-1. Sơ lược về sản phẩm 

CPU Quad Core (lõi tứ) hiệu suất cao và hệ điều hành Android tối ưu hóa 

Tốc độ cao và phản hồi nhanh chóng để chuyển đổi biểu đồ khiến cho bệnh ổn định về mặt tâm 

lý và cung cấp môi trường đo thị lực nhanh nhất và chính xác nhất. 

Biểu đồ LCD HD 23.6" 

Bảng phân cực 23.6" và đèn nền LED cung cấp hình ảnh biểu đồ sáng hơn và rõ ràng hơn,và  

nền sáng và thống nhất cung cấp môi trường đo thị lực chính xác hơn. 

Nhiều loại biểu đồ đo thị lực  

Các biểu đồ khác nhau như kiểm tra thị lực lập thể, kiểm tra cân bằng của hai mắt và kiểm tra 

chứng lé tiềm tàng cung cấp môi trường đo thị lực rộng lớn. 

Nhiều chức năng phụ trợ và giao diện người dùng được tối ưu hóa 

Người dùng có thể thay đổi và sử dụng giao diện người dùng được tối ưu hóa như khoảng cách 

kiểm tra, đơn vị chỉ số, điều chỉnh màu đỏ-xanh lá hoặc lập thể phù hợp với môi trường đo thị 

giác. 

Hỗ trợ video và hình ảnh 

Có sẵn các video và hình ảnh quảng cáo, giáo dục được lưu vào thẻ nhớ USB 

Loa tích hợp 2W chất lượng cao 

Tận hưởng âm thanh với loa tích hợp chất lượng cao 

Sản phẩm thân thiện với môi trường và điện năng thấp 

Tiêu thụ ít điện năng và cung cấp tuổi thọ phục vụ dài hơn 

Thiết kế mỏng, rộng và phong cách 

Full HD 1920x1080, độ phân giải cao, màn hình rộng, với thiết kế mỏng và phong cách giúp 

nâng cao giá trị của phòng đo thị lực. 

Cung cấp các biểu đồ đo thị lực khác nhau 

Biểu đồ đo thị lực cơ bản (tiếng Anh, số, Snellen E, Landolt C, bản vẽ) dùng để đo thị lực và 

chức năng thị giác được hiển thị ngẫu nhiên bất cứ khi nào người dùng nhấn nút. Vì có thể thiết 
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lập mạng che (chiều rộng, chiều dài, dấu chấm) được hiển thị ở giữa, lỗi đo thị lực bằng cách ghi 

nhớ vị trí của biểu đồ sẽ được ngăn chặn trước. 

Cung cấp các biểu đồ phụ trợ khác nhau 

Nhiều loại biểu đồ phụ trợ được cung cấp để đối phó với tất cả các phép đo bằng cách sử dụng 

ống kính đặc biệt như ánh sáng phân cực, màu đỏ/xanh lá hoặc xi lanh chéo. 

Kiểm tra điểm yếu màu sắc 

Nhiều biểu đồ khác nhau để kiểm tra điểm yếu màu sắc cung cấp tiêu chí rõ ràng để kiểm tra 

bệnh mù màu 

Kiểm tra độ tương phản 

Cung cấp thử nghiệm để kiểm tra mức độ tương phản bằng cách sử dụng biểu đồ đo thị lực cơ 

bản  

Kiểm tra thị lực lập thể 

Nhiều biểu đồ khác nhau để kiểm tra thị lực lập thể cung cấp tiêu chí chính xác để kiểm tra sự 

bất thường của thị giác lập thể 

Kiểm tra lưới Amsler 

Có thể kiểm tra bất thường về chức năng thị giác do thoái hóa điểm vàng bằng biểu đồ lưới 

Amsler 

Kiểm tra Vergence 

Thiết bị đo độ hội tụ và tính phân kỳ thông qua hiệu quả cải thiện vergence chức năng thị giác 

theo chuyển động mắt có thể dự kiến 

Ánh sáng LED để ngắm mục tiêu 

Thiết bị hỗ trợ ánh sáng đèn LED mà sẽ có thể sử dụng cho kiểm tra Maddox Rod để cung cấp 

môi trường đo thị lực thuận tiện hơn 

Thiết lập 

Dễ dàng cài đặt khoảng cách kiểm tra (1.5 ~ 7m), đơn vị (1.0 / 100), chế độ Gương, điều chỉnh 

màu đỏ/xanh lá, video/hình ảnh và những điều khác 
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1-2. Danh mục sản phẩm 

Tên mẫu Biểu đồ LCD (LCD Chart) 

Điện áp AC100~240V 

Tần số 50/60Hz 

Trọng lượng (BOX) 11Kg 

Công suất tiêu thụ 25VA 

Lớp bảo vệ chống điện Loại B 

Quốc gia Hàn Quốc 
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2. THÔNG TIN AN TOÀN 

2-1. Biểu tượng sử dụng an toàn 

Để khuyến khích sử dụng an toàn và đúng cách và để tránh nguy hiểm cho người vận hành và 

những người khác hoặc thiệt hại tiềm tàng đến tài sản, các thông báo cảnh báo quan trọng được 

đưa vào sổ tay hướng dẫn hoạt động này. 

Chúng tôi khuyến nghị rằng tất cả mọi người sử dụng thiết bị này phải hiểu được ý nghĩa của các 

màn hình hiển thị, biểu tượng và văn bản sau đây trước khi đọc phần 2.2 Cảnh báo an toàn và 

tuân thủ tất cả các hướng dẫn được liệt kê. 

Biểu tượng Mô tả 

 

Dấu hiệu có nghĩa này là một mối nguy hiểm có 

thể xảy ra, trừ khi cẩn thận. Bạn hoặc người khác 

có thể bị thương nghiêm trọng. 

 

Biểu tượng Mô tả 

 

Dấu hiệu này có nghĩa là một mối nguy hiểm có 

thể xảy ra, trừ khi cẩn thận. Bạn hoặc người khác 

có thể bị thương nhẹ và thiết bị cũng có thể bị hư 

hỏng. 

 

Biểu tượng Mô tả 

LƯU Ý 

Để nhấn mạnh thông tin cơ bản. 

Để tránh sử dụng không đúng cách, xin vui lòng 

đọc kỹ thông tin này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẢNH BÁO 

THẬN TRỌNG 
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2-2. Cảnh báo an toàn 

 

Trừ khi sử dụng thiết bị này trong một nguồn điện tiêu chuẩn, nếu 

không có thể xảy ra cháy hoặc sốc điện. 

 

Phải kết nối hoặc tháo dây điện sau khi tắt nguồn điện chính. Đừng bao 

giờ vận hành thiết bị này với bàn tay ướt nếu không bạn có thể bị 

thương nặng do điện giật. 

 

Không được tháo rời hoặc cố gắng tự sửa đổi thiết bị này nếu không có 

thể xảy ra cháy, điện giật. 

Có một số bộ phận nguy hiểm bên trong thiết bị này. Việc chạm vào 

những bộ phận này có thể làm cho bạn bị thương hoặc tử vong. 

 

Hãy tắt nguồn điện chính và tháo dây điện ra khỏi ổ cắm AC khi các 

triệu chứng như dưới đây xảy ra. Hãy yêu cầu người bán hàng của bạn 

sửa chữa. 

• khi có khói, có mùi, tiếng ồn  

• khi làm đổ chất lỏng hoặc làm rơi kim loại vào thiết bị 

• khi làm rơi thiết bị này hoặc vỏ bị nứt 

 

Để giảm rủi ro điện giật, hãy kết nối dây cáp vào ổ cắm AC nối đất vào 

mọi lúc. 

 

Vì đầu của thiết bị này rất nặng, nó cần được cố định chắc chắn, nếu 

không có thể gây thương tích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO 

THẬN TRỌNG 
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2-3. Biểu tượng an toàn 

Biểu tượng Mô tả 

 
Biểu thị nhà sản xuất. 

 

Biểu thị năm sản xuất. 

 

Biểu thị một bộ phận áp dụng Loại B như là một mức độ bảo vệ chống điện 

giật cho một bộ phận áp dụng. 

 
Biểu thị nguồn điện đang “TẮT”. 

 
Biểu thị nguồn điện đang “BẬT”. 

 
Chỉ ra rằng thiết bị phải được cung cấp chỉ với dòng điện xoay chiều. 

 
Biểu thị số sêri. 

 

Chỉ ra rằng sản phẩm này phải được xử lý trong một lần thu gom riêng thiết bị 

điện và điện tử trong EU. 

 

Chỉ ra sự tuân thủ các yêu cầu an toàn bắt buộc của châu Âu. 

 

Biểu thị các hướng dẫn vận hành. 

 

Biểu thị đại diện được uỷ quyền trong cộng đồng châu Âu. 
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3. CHUẨN BỊ SỬ DỤNG 

3-1. Chuẩn bị trước khi sử dụng 

1. Kiểm tra điều kiện lắp đặt và tình trạng nằm ngang. 

2. Loại bỏ bụi bẩn hoặc các chất khác sau khi xác nhận trên màn hình. 

3. Kiểm tra thời hạn sử dụng và sự hiện diện của pin trong bộ điều khiển từ xa. 

4. Nếu bạn thay đổi môi trường của người dùng từ lắp đặt ban đầu, hãy điều chỉnh lại 

khoảng cách đo hoặc độ chiếu sáng của phòng kiểm tra. 

3-2. Cách sử dụng 

1. Cắm phích cắm điện. (kiểm tra bật đèn LED màu xanh dương) 

2. Nhấn nút "power" trên bộ điều khiển từ xa. (kiểm tra tắt đèn LED màu xanh dương) 

3. Khi quá trình khởi động hoàn tất và biểu đồ tiêu chuẩn được hiển thị, hãy để bệnh nhân 

nhìn chăm chú vào biểu đồ trên màn hình. 

4. Trong trường hợp cần thiết, hãy cố định góc xem cần thiết để đo đúng cách bằng cách 

điều chỉnh lại góc của màn hình. 

5. Bắt đầu kiểm tra bằng cách thay đổi các biểu đồ bằng điều khiển từ xa. 

6. Bắt đầu kiểm tra thị lực cân bằng của hai mắt, chứng lác và tầm nhìn nổi .... vv. 

7. Nhấn nút "power" trên bộ điều khiển từ xa. (kiểm tra bật đèn LED màu xanh dương) 

3-3. Biện pháp phòng ngừa khi sử dụng 

1. Để vận hành máy bình thường, hãy duy trì nhiệt độ môi trường trong khoảng 10°C ~ 

40°C, độ ẩm là 30% ~ 75% và áp suất khí quyển là 700 ~ 1060hpa. 

2. Độ chính xác của phép đo có thể bị ảnh hưởng khi máy tiếp xúc với ánh sáng mặt trời 

trực tiếp hoặc độ chiếu sáng trong nhà quá sáng. Nên thực hiện phép đo trong phòng đo 

thị lực tối. 

3. Đừng đập vào hoặc làm rơi dụng cụ. Dụng cụ có thể bị hỏng do tác động mạnh. Tác động 

mạnh có thể làm hỏng chức năng của công cụ này. Hãy xử lý một cách cẩn thận. 

4. Đừng đặt khe cắm thẻ SD bằng cách dùng sức lực. Trong trường hợp khe cắm thẻ SD bị 

hỏng, hãy yêu cầu kỹ sư kỹ thuật có thẩm quyền sửa chữa. 

5. Trong trường hợp có khói, mùi hoặc tiếng ồn trong quá trình sử dụng máy, xin vui lòng 

liên hệ với đại diện tại địa phương của chúng tôi sau khi rút máy ra khỏi ổ cắm (đầu ra). 
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6. Trong trường hợp cần phải thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận, hãy liên hệ với một kỹ sư 

kỹ thuật lành nghề được nhà cung cấp đào tạo kỹ. 

3-4. Biện pháp phòng ngừa sau khi sử dụng 

1. Không được rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi đang giữ dây điện. 

2. Ngắt dây điện ra khỏi ổ cắm điện nếu bạn không có kế hoạch sử dụng sản phẩm trong 

thời gian dài. 

3. Bảo quản kỹ các phụ kiện và dây cáp điện tại chỗ. 

4. Giữ cho màn hình của máy không bị nhiễm bẩn do dấu vân tay hoặc các chất khác để 

không bị ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu. 

5. Nếu bạn làm sạch bề mặt của thiết bị bằng các dung môi hữu cơ như cồn, chất pha loãng, 

benzen, vv, điều này có thể làm hỏng máy. Vì vậy, xin vui lòng không sử dụng chúng. 

6. Trong trường hợp không sử dụng máy trong thời gian dài, hãy đậy nắp chắn bụi trên thiết 

bị sau khi rút điện. 

3-5. Biện pháp phòng ngừa khi bảo quản 

1. Để bảo quản máy, hãy duy trì nhiệt độ môi trường trong khoảng -10°C ~ 55°C, độ ẩm là 

10% ~ 95% và áp suất khí quyển là 700 ~ 1060hpa. 

2. Hãy giữ cho thiết bị tránh xa khỏi bụi bẩn và không chèn vào các bộ phận kim loại như 

đồng xu, kẹp, vv 

3. Không để máy ở vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ có nhiều 

thay đổi. 

4. Không để máy ở nơi tiếp xúc với hơi nước. 

5. Không để máy ở vị trí có chất hóa học hoặc khí dễ cháy. 

6. Không để máy ở vị trí có nhiệt độ cao, thông gió kém và thiết bị sưởi ấm. 

7. Không để máy tại vị trí có tác động hoặc rung động quá mức  

8. Giữ cho môi trường vận chuyển nằm trong khoảng -20°C ~ 50°C và độ ẩm 10% ~ 95% 

4. TÊN VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỪNG BỘ PHẬN 

4-1. Phần thân 

Mặt trước 
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 Màn hình LCD: Hiển thị biểu đồ và thiết lập. (Mô hình kiểu Pola: phân cực tích hợp 45°, 

135°) 

 Bộ thu tín hiệu bộ điều khiển từ xa: Nhận tín hiệu từ bộ điều khiển từ xa. 

 Đèn mục tiêu cố định: Chiếu sáng khi sử dụng Maddox Rod. 

 Đèn LED nguồn: Biểu thị trạng thái hoạt động của phần thân. 

- LED “OFF”: Biểu thị nguồn điện đang “BẬT”. 

- LED “ON”: Biểu thị nguồn điện đang “TẮT”. 

 

Mặt sau 
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Phía dưới     

 Lỗ lắp ráp (Loại VESA): Một bộ phận kết nối với khung. Sử dụng bốn bu lông để kết nối. 

 Đầu cuối DC +12V cho bộ điều hợp: Một đầu cuối để kết nối ổ cắm điện với thiết bị này. 

 Nắp thẻ SD: Các video và hình ảnh biểu đồ sẽ được lưu trữ trong một thẻ SD tích hợp. 

 Cổng USB: 2 cổng USB để kết nối với các thiết bị khác. 

 Cổng RS-232: Cổng để kết nối RS-232. 
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4-2. Bộ điều khiển từ xa 

 

 Bộ phát tín hiệu điều khiển từ xa: Truyền tín hiệu từ bộ điều khiển từ đến phần thân. 

 Nút: các nút chức năng chuyển động của biểu đồ và mạng che, thiết lập để kiểm tra. 

 Nắp pin được đặt ở phía sau bộ điều khiển từ xa: để đặt pin vào hoặc thay pin. 
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 Nút nguồn và tùy chọn ưu tiên 

Nút Mô tả 

NGUỒN ĐIỆN Nguồn điện BẬT/TẮT 

THIẾT LẬP cấu hình menu THIẾT LẬP 

CHỌN chọn và cài đặt menu THIẾT LẬP 
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 Nút biểu đồ 

Nút Mô tả 

 
Chữ (0.05 ~ 2.0) 

 
Số (0.05 ~ 2.0) 

 
Vòng Landolt / Snellen (0.05 ~ 2.0) 

 Hình ảnh (0.05 ~ 1.0) 

 

 Nút biểu đồ đặc biệt 

Nút Mô tả 

 

Mặt đồng hồ đo 

loạn thị 

1/4 

trang  
Kiểm tra chứng loạn thị không cần phải thay đổi trục. 

2/4 

trang  
Kiểm tra chứng loạn thị không cần phải thay đổi trục. 

3/4 

trang 
 

Là một biểu đồ của trục loạn thị tạm thời. 

Kiểm tra chứng loạn thị với một trong các hướng có màu dày và 

rõ trong số 4 hướng - lên, xuống, trái và phải. 

4/4 

trang  

Là một biểu đồ kiểm tra chứng loạn thị ở hai mắt. 

Để xem biểu đồ trái và phải phân chia với kính phân cực. 

 

Dấu chấm, chính 

xác 

1/2 

trang 
 

Phát hiện nguồn điện xi lanh một mắt điều chỉnh tối đa và trục 

loạn thị bằng cách sử dụng xi lanh chéo. 

2/2 

trang 
 

Phát hiện nguồn điện xi lanh một mắt điều chỉnh tối đa và trục 

loạn thị bằng cách sử dụng xi lanh chéo. 

 

Chứng lác 

1/1 

trang 
 

Phát hiện mức độ lác theo quá trình loại bỏ dung hợp (Fusion) 

hoàn chỉnh. 

Kiểm tra các kính phân cực kết nối với phoropter. 

 

Lưới 
nguồn điện hình cầu điều chỉnh bằng một mắt. (chèn với ống kính ±0.50D) 
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Nút Mô tả 

 
Maddox rod 

Phát hiện mức độ lác ngang, dọc với biểu đồ Maddox Rod. 

 
Đỏ-xanh lá 

Kiểm tra nguồn điện hình cầu điều chỉnh một mắt tối đa. 

Độ nét của các chữ cái ở phía màu xanh lá bị điều chỉnh quá mức, và phía màu đỏ 

được điều chỉnh dưới mức. 

 
Cân bằng đỏ-

xanh lá 

Điều chỉnh độ cân bằng một mắt và hai mắt cùng lúc để điều chỉnh tối đa bằng một 

mắt. 

 
Cân bằng hai mắt 

Điều chỉnh độ cân bằng hai mắt để điều chỉnh tối đa bằng một mắt. 

 
Schober 

Phát hiện chứng lác bằng cách sử dụng biểu đồ schober. 

 
Worth 4 Dot 

Phát hiện ức chế (suppress) bằng cách sử dụng biểu đồ Worth 4 dots. 

 
Mallet 

1/2 

trang 
 

Phát hiện mức độ lác với biểu đồ kiểm tra khoảng cách tầm nhìn 

mắt ngang chi phối. 

Thanh trên với mắt phải, thanh dưới với mắt trái, biểu đồ vòng 

tròn và x với hai mắt. 

2/2 

trang 

 
Phát hiện mức độ lác với biểu đồ kiểm tra khoảng cách tầm nhìn 

mắt dọc chi phối. 

Thanh phải với mắt phải, thanh trái với mắt trái, biểu đồ vòng 

tròn và x với hai mắt. 

 
Lập thể 

1/2 

trang  

Là kiểm tra tầm nhìn nổi, với một biểu đồ phân cực trên mỗi cột, 

khoảng cách tầm nhìn nổi phân biệt để kiểm tra toàn bộ chức 

năng tầm nhìn nổi. 

2/2 

trang  

Là kiểm tra tầm nhìn nổi, với một biểu đồ phân cực trên mỗi cột, 

khoảng cách tầm nhìn nổi phân biệt để kiểm tra toàn bộ chức 

năng tầm nhìn nổi. 

 
Cân bằng lập thể 

1/2 

trang 
 

Chức năng nhìn lập thể: kiểm tra độ cân bằng hai mắt. 

2/2 

trang  

Chức năng nhìn lập thể: kiểm tra độ cân bằng hai mắt. 

Tam giác trái với mắt phải, tam giác vuông với mắt trái. 

Vòng tròn trung tâm và phân cấp với hai mắt. 
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Nút Mô tả 

 
Chứng lác với 

chứng lác cố 

định 

1/2 

trang  
Phát hiện chứng lác cố định 

2/2 

trang 
 

Phát hiện chứng lác 

 
Aniseikonia 

1/2 

trang 
 

Phát hiện chứng aniseikonia và khắc phục chứng lác ngang. 

2/2 

trang 
 

Phát hiện chứng aniseikonia và khắc phục chứng lác dọc. 

 
Chỉ báo 

1/3 

trang 
 

Phát hiện chứng cyclotropia bằng cách sử dụng biểu đồ kim 

đồng hồ phân cực. 

2/3 

trang 
 

Phát hiện khoảng cách tầm nhìn chi phối với hướng dọc của 

khoảng cách tầm nhìn chi phối 

3/3 

trang 
 

Phát hiện khoảng cách tầm nhìn chi phối với hướng ngang 

của khoảng cách tầm nhìn chi phối 

 
Von-Grafe 

1/2 

trang 

 

Phát hiện chứng lác ngang bằng cách sử dụng biểu đồ Von 

Graefe. 

2/2 

trang  

Phát hiện chứng lác dọc bằng cách sử dụng biểu đồ Von 

Graefe. 

 
Thư viện ảnh 

1~8 

trang 
Nhiều hình ảnh được lưu trữ. 

 
Điểm yếu màu 

sắc 

1~12 

trang 
Biểu đồ điểm yếu màu sắc 

 
Mạng che 

đỏ/xanh lá 

Áp dụng / hủy mạng che đỏ-xanh lá của biểu đồ chữ cái. 

 
Amsler 

1~4 

trang 

Phát hiện bệnh về mắt bằng cách sử dụng biểu đồ lưới Amsler. (khoảng cách 

xa 30cm) 

 
Đen/Trắng 

Áp dụng / hủy đảo ngược đen / trắng trên biểu đồ chữ cái. 
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Nút Mô tả 

ETDRS 

HART 

1/2 

trang 
 

ETDRS (Điều trị sớm nghiên cứu bệnh võng mạc do tiểu 

đường) 

2/2 

trang 
 

Đào tạo lực điều tiết bằng cách sử dụng biểu đồ Hart. 

 
Độ tương phản 

Thử nghiệm để kiểm tra mức độ tương phản bằng cách sử dụng biểu đồ đo thị lực cơ 

bản được cung cấp. 

 

 Nút thiết lập mạng che 

Nút Mô tả 

 Xuất hiện biểu đồ một cột ngang bằng cách che các biểu đồ khác. 

 
Xuất hiện biểu đồ một cột dọc bằng cách che các biểu đồ khác. 

 Xuất hiện biểu đồ thấp & một cột ngang và dọc bằng cách che các biểu đồ khác. 

 

 Nút di chuyển 

Nút Mô tả 

 
Di chuyển lên-xuống-trái-phải mạng che trong chế độ menu. 

 

 Nút Etc 

Nút Mô tả 

 
Chạy hình ảnh động. 
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5. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 

THẬN TRỌNG 

Các bức tường cài đặt, được cố định bằng các khung treo tường, phải 

đủ mạnh để duy trì trọng lượng phần thân và hãy đảm bảo sử dụng ốc 

vít để cố định. 

Hãy đảm bảo vặn vít chặt. Nếu các ốc vít bị lỏng phần thân có thể bị 

rơi và gây nguy hiểm cho người xung quanh. 

Tránh để cho màn hình LCD trở nên hư hỏng, có dấu vân tay, lớp 

đọng. Độ chính xác của dữ liệu đo có thể bị suy giảm. 

Không cài đặt ở một vị trí nghiêng để tránh phần thân bị rơi, lăn, gây 

nguy hiểm hoặc thương tích. 

Độ chính xác của phép đo có thể bị suy giảm nếu bạn không lắp đặt 

thẳng xuống. 

 

LƯU Ý 

Khoảng cách giữa các lỗ vít là 100mmx100mm (QUY ĐỊNH VESA) 

 

Có thể cài đặt thiết bị này ở vị trí bằng phẳng hoặc gắn trên tường. 

Cố định phần thân ở vị trí có thể lắp đặt một cách thích hợp. 

5-1. Loại tiêu chuẩn 

1. Xác định vị trí để cố định các khung gắn tường trên tường. 

Chỉnh tâm để song song với đường ngang của tường và màn hình 

LCD. 

Cố định các khung gắn tường bằng bốn ốc vít. 

2. Siết chặt các khung gắn tường để có thể trượt vào lỗ vít của phần 

thân một cách vừa vặn. 

3. Lắp phần thân vào các khung tường. 

 

 

 
4. Đặt khoảng cách kiểm tra ở khoảng 1.5~7m theo các bước 25mm và đặt mắt của bệnh 

nhân khớp với màn hình LCD. 
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5. Hãy chắc chắn rằng nguồn điện đang tắt và sau đó cắm bộ điều hợp điện và kết nối dây 

điện. 

THẬN TRỌNG 

Cắm vào ổ cắm trên tường có dây tiếp đất với hai cực để ngăn ngừa 

gây chấn thương hoặc điện giật do cháy hay rò rỉ nước. Nếu không, 

nó sẽ không được nối đất. 

Đừng cầm phích cắm bằng tay ướt để tránh bị điện giật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẮT BỆNH NHÂN 
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5-2. Loại gương 

1. Đặt tấm gương ở chiều cao 130cm từ sàn. (cùng chiều cao với cửa sổ ống kính của 

phoroptor) 

2. Đặt phần thân căn chỉnh với gương ở chiều cao 190cm (chiều cao của gương đặt ở mức 

+60cm) ở một phía đối diện. 

3. Hãy chắc chắn rằng nguồn điện đang tắt và sau đó cắm bộ điều hợp điện và kết nối dây 

điện. 

 

THẬN TRỌNG 

Nó phải hoàn toàn song song, nếu không có thể làm giảm độ chính 

xác của phép đo. 

Góc dốc là một nửa độ dốc của phần thân khi điều chỉnh độ nghiêng. 

 

LƯU Ý 

Đếm khoảng cách cộng với khoảng cách giữa màn hình LCD và 

gương, giữa gương và các điểm kiểm tra. 
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5-3. Biện pháp phòng ngừa khi lắp đặt 

1. Hãy đảm bảo chỉ sử dụng các khung gắn tường hoặc đứng đáng tin cậy, có chứng nhận 

được vận chuyển cùng nhau. 

2. Hãy kiểm tra bức tường để đảm bảo nó đủ xa và mạnh và chỉ sử dụng các khung treo 

tường được chỉ định. 

6. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG 

Thiết lập khoảng cách kiểm tra và các tùy chọn cần thiết khi kết thúc công tác cài đặt hơn và 

nguồn điện được bật, quá trình khởi động mất 30 giây. 

Biểu tượng khởi động sẽ hiện lên và các biểu đồ chuẩn sẽ bật lên. 

Điều chỉnh các điều kiện môi trường bằng bộ điều khiển từ xa. 

 

1. Nhấn nút SET-UP và màn hình như sau sẽ bật lên. 

2. Trượt sang chế độ cài đặt môi trường bằng cách nhấn nút SET-UP của bộ điều khiển từ 

xa. 

3. Sử dụng phím mũi tên lên/xuống để di chuyển con trỏ. 

4. Sử dụng nút chọn khi bạn thay đổi giá trị Thiết lập. 

5. Thay đổi các giá trị thiết lập và sau đó lưu lại hoặc hủy bỏ bằng cách nhấn nút SETUP-

UP. 

 

Cấu hình biểu đồ 

1. Khoảng cách: Chọn giá trị khoảng cách của cửa sổ hộp thoại! 

2. Đơn vị chỉ số: Chọn giá trị đơn vị chỉ số của cửa sổ hộp thoại! 

3. Landolt: Nếu được chọn, loại Biểu đồ sẽ là Landolt. Nếu không sẽ là Snellen! 

4. Lập thể: Nếu được chọn, loại Lập thể sẽ là polar (có cực). Nếu không sẽ là Red-Green! 

5. Polar Cross: Nếu được chọn, loại Polar Cross sẽ là hướng lên và xuống. Nếu không sẽ là lên và phải! 

6. Vị trí mạng che: Nếu được chọn, vị trí Mạng che sẽ ở vị trí ban đầu. Nếu không sẽ ở trung tâm! 

7. Chế độ gương: Nếu được chọn, chế độ Gương sẽ được BẬT. Nếu không sẽ được TẮT! 

8. Âm thanh: Nếu được chọn, chức năng Âm thanh sẽ được BẬT. Nếu không sẽ được TẮT! 

 

Cấu hình (Phiên bản 1.26) 
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Hãy thay đổi các giá trị thiết lập của menu sau. 

Vui lòng tham khảo hướng dẫn hoạt động menu để biết thêm chi tiết. 

1. Khoảng cách 1.5 ~ 7.0 M Có thể điều chỉnh khoảng cách kiểm tra theo các bước,0.25M 

2. Đơn vị chỉ số số thập phân / ft / m Thiết lập phép đo kiểm tra Số thập phân/ft./mét 

3. Landolt Landolt / Snellen Thiết lập biểu đồ Landolt C hoặc Snellen E  

4. Lập thể 
Red-Green / Polar 

Thiết lập biểu đồ kiểm tra Red-Green hoặc polar cho thử 
nghiệm hai mắt 

5. Polar Cross I / L 
Thiết lập các kiểu phân cách của kiểm tra biểu đồ xi lanh chéo 

I  L  

6. Vị trí mạng che Trung tâm/Ban đầu Đặt vị trí mạng che dọc, ngang, dấu chấm 

7. Chế độ gương Bật / Tắt 
Đặt vị trí lên, xuống khi cài đặt ở khoảng cách 3m theo bộ 

gương 

8. Âm thanh Bật / Tắt Thiết lập âm thanh bíp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  G-MEDICS                        MÁY LÀM MẮT KÍNH.COM 

25 

 

 

1. Nhấn nút mũi tên bên trái. 

2. Nhấn nút mũi tên xuống và màn hình sau đây sẽ bật lên. 

3. Nhấn nút mũi tên bên phải. 

4. Hãy đảm bảo thiết lập bởi người có tình trạng mắt bình thường hoặc người được điều 

chỉnh hoàn chỉnh. 

Giá trị màu đỏ 1 ~ 127 
Điều chỉnh độ sáng của biểu đồ đỏ 

Nhấn nút mũi tên bên trái hoặc phải 

Giá trị màu xanh lá 1 ~ 127 
Điều chỉnh độ sáng của biểu đồ xanh lá 

Nhấn nút mũi tên bên trái hoặc phải 

Nền 

 

Điều chỉnh độ sáng của nền 

Nhấn nút mũi tên bên trái hoặc phải 

 

THẬN TRỌNG 

Hãy đảm bảo giữ khoảng cách kiểm tra thích hợp để ngăn chặn sự 

suy giảm độ chính xác của phép đo. 

 

 

 

Cấu hình (Phiên bản 1.26) 

Cấu hình ĐỎ-XANH LÁ 

Giá trị màu đỏ: 127 

Giá trị màu xanh lá: 127 

Thiết lập nền 
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1. Nhấn nút mũi tên bên trái. 

2. Nhấn nút mũi tên xuống và màn hình như sau sẽ bật lên. 

3. Nhấn nút mũi tên bên phải. 

Có thể sao chép khi chỉ có tập tin hình ảnh được đặt trong thư mục "hình ảnh" ("hình 

ảnh" chắc chắn được viết bằng chữ nhỏ) của USB. 

Loại định dạng ổ đĩa: FAT32 

Loại tập tin hình ảnh chuyển động tương thích: MKV, MP4 

4. Chèn USB mà tập tin hình ảnh được lưu trữ 

5. Nhấn nút mũi tên bên phải và di chuyển đến "COPY" 

6. Khi nhấn nút "SELECT", hình ảnh trong USB sẽ được sao chép. 

7. Xác nhận tập tin được sao chép khi nhấn nút mũi tên xuống. 

 

 

Cấu hình (Phiên bản 1.26) 

Cấu hình thư viện ảnh 
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1. Nhấn nút mũi tên bên trái. 

2. Nhấn nút mũi tên xuống và màn hình như sau sẽ bật lên. 

3. Nhấn nút mũi tên bên phải. 

Có thể sao chép khi chỉ có tập tin hình ảnh được đặt trong thư mục "hình ảnh" ("hình 

ảnh" chắc chắn được viết bằng chữ nhỏ) của USB. 

4. Chèn USB mà tập tin hình ảnh được lưu trữ 

5. Nhấn nút mũi tên bên phải và di chuyển đến "COPY" 

6. Khi nhấn nút "SELECT", video trong USB sẽ được sao chép. 

7. Xác nhận tập tin được sao chép khi nhấn nút mũi tên xuống. 

 

 

 

 

Cấu hình (Phiên bản 1.26) 

Cấu hình video 
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7. XỬ LÝ SỰ CỐ 

1. Trong trường hợp xảy ra bất thường hoặc máy hoạt động không bình thường, hãy thực 

hiện các biện pháp giải quyết bên dưới. 

2. Nếu máy không quay trở lại tình trạng bình thường mặc dù đã thực hiện các biện pháp 

dưới đây, hãy liên hệ với đại lý nơi bạn mua máy sau khi tắt nguồn điện. 

7-1. Trường hợp màn hình không bật lên 

1. Xác nhận kết nối của bộ điều hợp điện vào phần thân. Màn hình sẽ không bật lên với tiếp 

xúc không đầy đủ. 

2. Xác nhận kết nối của phích cắm công suất ngược vào ổ cắm và vị trí của công tắc ổ cắm 

được bật. 

3. Sau khi bật, xác nhận ánh sáng đèn LED màu xanh dương nằm ở giữa-bên dưới màn hình 

LCD được bật. 

Nếu ánh sáng đèn LED màu xanh dương không bật với kết nối bình thường, hãy kiểm tra 

thẻ SD. 

 Trước khi kiểm tra thẻ SD, hãy đảm bảo rút phích điện ra khỏi ổ cắm và kiểm 

tra để đảm bảo đèn LED được tắt. 

 Chèn thẻ SD vào hoàn toàn. 

 Nếu có vấn đề với tình trạng chèn bình thường của thẻ SD, hãy kiểm tra bề mặt 

kết nối của thẻ SD. 

 Mở nắp khe cắm thẻ SD và kéo ra, thử chèn lại. 

Chỉ cần đẩy vào thẻ SD và nó sẽ được tách ra khỏi khe cắm. 

 Nếu không giải quyết được vấn đề, hãy hỏi người bán và dịch vụ sản phẩm. 
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7-2. Trường hợp màn hình LCD bật bất thường với đèn LED xanh dương bật bình thường 

1. Trước khi kiểm tra thẻ SD, hãy đảm bảo rút mã nguồn và xác nhận đèn LED màu xanh 

dương được tắt. 

2. Kiểm tra kết nối đầy đủ của thẻ SD. 

Mở nắp khe cắm thẻ SD và kéo ra, thử chèn lại. Chỉ cần đẩy vào thẻ SD và nó sẽ được 

tách ra khỏi khe cắm. 

3. Có thể xảy ra hư hỏng cho thẻ SD với kết nối bình thường. Hãy thay một thẻ SD mới 

bằng cách yêu cầu người bán. 

4. Nếu không giải quyết được vấn đề, hãy hỏi người bán và dịch vụ sản phẩm. 

7-3. Trường hợp đầu ra bất thường của các biểu đồ trên màn hình 

1. Hình dạng bất thường của các biểu đồ có thể do thiệt hại có thể xảy ra từ thẻ SD. 

2. Nếu không giải quyết được vấn đề, hãy hỏi người bán và dịch vụ sản phẩm. 

7-4. Trường hợp không có chức năng chính xác của các biểu đồ với bộ điều khiển từ xa 

1. Kiểm tra pin trong bộ điều khiển từ xa. Nếu không, lắp pin cụ thể bình thường được mô 

tả ở phía sau nhãn của bộ điều khiển từ xa. 

2. Nếu pin đã được lắp vào nhưng vấn đề vẫn tồn tại, hãy thay pin mới vì tuổi thọ của pin 

hết hạn với thời gian sử dụng lâu dài và quá trình phân phối. 

3. Kiểm tra kênh truyền thông IR của bộ điều khiển từ xa. Phần thân chính không không 

phản hồi với bộ điều khiển từ xa không được thiết lập đồng thời với cùng kênh IR. 

Xem thiết lập kênh của bộ điều khiển từ xa, xác nhận từng kênh một, khi phần thân phản 

hồi, sử dụng nó như một kênh tương tự. 

4. Nếu không giải quyết được vấn đề, hãy hỏi người bán và dịch vụ sản phẩm. 
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7-5. Trường hợp nền của các biểu đồ trên màn hình quá sáng hoặc quá tối  

1. Có khả năng thiết lập bất thường nút điều chỉnh độ tương phản hoặc nền. 

Chọn menu thiết lập và kiểm tra thiết lập của menu nền, điều chỉnh lại thiết lập độ sáng 

thích hợp. 

2. Nếu không điều chỉnh thiết lập độ tương phản hoặc nền, độ sáng sẽ không thích hợp, sẽ 

ảnh hưởng đến ánh sáng trong phòng thử nghiệm hoặc ảnh hưởng đến môi trường. Điều 

chỉnh lại ánh sáng hoặc môi trường xung quanh. 

3. Nếu không giải quyết được vấn đề, hãy hỏi người bán và dịch vụ sản phẩm. 

7-6. Trường hợp điều chỉnh quá mức hoặc điều chỉnh dưới mức kích thước của các biểu đồ 

1. Khoảng cách kiểm tra không được thiết lập đúng cách. Đo khoảng cách chính xác từ màn 

hình LCD đến vị trí của bệnh nhân và điều chỉnh lại khoảng cách kiểm tra trên menu 

SET-UP. 

2. Trong trường hợp thiết lập khoảng cách kiểm tra chính xác trên phần đầu tiên, vị trí kiểm 

tra, ví dụ - vị trí của ghế hoặc bàn kiểm tra có thể được thay đổi, vì vậy hãy đo lại khoảng 

cách chính xác và xác nhận khoảng cách thiết lập của menu SET-UP. 

7-7. Trường hợp điều chỉnh quá mức hoặc điều chỉnh dưới mức kiểm tra Red/Green 

1. Điều chỉnh lại độ sáng của phòng kiểm tra nếu có thể. 

2. Nếu không thể, điều chỉnh lại độ cân bằng của biểu đồ Red/Green. Biểu đồ Red/Green có 

thể cần được điều chỉnh thiết lập cân bằng theo ánh sáng của phòng kiểm tra. 

Trên menu cấu hình Red/Green, điều chỉnh giá trị màu đỏ hoặc giá trị màu xanh lá. 

7-8. Trường hợp xuất hiện màu nền của kiểm tra bộ lọc Red/Green 

1. Nếu không có sự kết hợp chính xác giữa màu của biểu đồ Red/Green và màu của bộ lọc 

Red/Green, bạn có thể xem biểu đồ màu nền ngược. 

Trên menu cấu hình Red/Green, điều chỉnh giá trị màu đỏ hoặc giá trị màu xanh lá. 
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7-9. Trường hợp kiểm tra phân cực bất thường 

1. Điều này chỉ dành cho loại màn hình LCD phân cực. Kiểm tra mô hình vì loại GLC-3000 

bình thường không phải là kiểm tra phân cực có sẵn. 

2. Kiểm tra việc gỡ bỏ lớp màng bảo vệ mặt trước của màn hình LCD. 

Hiệu ứng phân cực sẽ không xuất hiện bình thường mà không loại bỏ lớp màng bảo vệ. 

3. Kiểm tra hướng dọc và ngang của màn hình LCD với đường mắt của bệnh nhân. 

Có sự hạn chế về góc nhìn của màn hình LCD, vì vậy khi bạn kiểm tra bệnh nhân cao 

hoặc thấp bất thường, người có thể mất góc nhìn phù hợp, hiệu ứng của kiểm tra phân 

cực thích hợp sẽ không xuất hiện. Điều chỉnh lại đúng cách chiều cao và góc của LCD 

8. BẢO TRÌ 

THẬN TRỌNG 

Giữ sạch sau khi rút phích cắm để ngăn ngừa hỏa hoạn hoặc điện giật. 

Rút phích cắm và đóng nắp che bụi khi dừng hoạt động trong thời 

gian dài 

 

8-1. Danh sách kiểm tra hàng ngày 

1. Bắt đầu làm việc 

Có thể chuyển đổi khoảng cách kiểm tra. 

Hãy đảm bảo giữ khoảng cách chính xác trước khi kiểm tra. 

THẬN TRỌNG 

Hãy đảm bảo giữ khoảng cách thích hợp để tránh thu được dữ liệu 

kiểm tra sai. 

 

2. Giữ cho màn hình sạch sẽ 

 Trước tiên hãy kiểm tra để bảo đảm nguồn điện đang tắt và được rút phích cắm. 

 Lau sạch bằng vải khô hoặc khăn giấy hoặc lấy bụi ra bằng quạt. 

 Cồn, benzen, chất pha loãng có thể gây ra các vết xước trên bề mặt. 
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3. Lau sạch vỏ nắp 

 Trước tiên hãy kiểm tra để bảo đảm nguồn điện đang tắt và được rút phích cắm. 

 Lau khô bằng vải, lau sạch bằng chất tẩy rửa trung tính khi bị bẩn nghiêm trọng. 

 Chất tẩy rửa và vật liệu hóa chất quá mức sẽ gây hư hỏng cho màn hình. 

4. Kiểm tra khung đứng và gắn tường 

 Kiểm tra để đảm bảo tất cả các ốc vít được siết chặt. Các ốc vít bị lỏng có thể 

khiến cho phần thân bị rơi xuống và ảnh hưởng đến độ chính xác. 

8-2. Khuyến nghị 

1. Tránh vận hành tại một nơi bụi bặm hoặc nhiều khói. 

2. Nơi bụi bặm hoặc nhiều khói sẽ gây hư hỏng cho phần thân và làm giảm độ chính xác. 

9. CÁC THÀNH PHẦN TIÊU CHUẨN 

 

 Phần thân 

 Bộ điều khiển từ xa 

 Pin (AA) – 2EA 

 Bộ điều hợp & dây điện 

 Khung gắn tường (Tiêu chuẩn) 

 Giá đỡ sàn (Tùy chọn) 

 Bộ gương (Tùy chọn) 

 Hướng dẫn sử dụng 
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10. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Kiểu panel Panel LED 23.6 inch / Bảng phân cực 

Độ phân giải 1920 x 1080 pixels (điểm ảnh) 

Nguồn điện Đầu vào : AC100~240V / Đầu ra: DC 12V 3.33A 

Công suất tiêu thụ 25VA 

Kích thước thân chính 568(W) X 355(H) X 37(D) (mm), 6kg 

Kích thước bộ điều khiển từ xa 195(W) X 64(H) X 20(D) (mm), 0.16kg 

Đầu cuối bên ngoài RS-232, USB 

Khoảng cách kiểm tra 1.5m ~ 7m (0.25 bước) 

Loại lắp ráp Loại gắn tường (VESA) 

Phụ kiện Bộ điều khiển từ xa, Bộ điều hợp, Cáp điện, Khung gắn tường 

Tùy chọn Giá đỡ bàn, Giá đỡ sàn, Kính Red-Green (Đỏ-Xanh lá), Kính phân cực 

 

Bảng chữ cái, số, Snellen E, Landolt C, Trẻ em 

Biểu đồ Đỏ-Xanh lá, Lập thể, Cân bằng hai mắt, chứng Aniseikonia, Fusion và 

Suppression, chứng lé tiềm tàng Heterophoria, v.v 

Mạng che / bộ lọc Chiều rộng, Chiều dài, Dot (dấu chấm) / Đỏ-Xanh lá, Phân cực 

 

 Thiết kế sản phẩm và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo. 

Các màn hình LCD được sản xuất theo quy định tiêu chuẩn cao nhất và tỷ lệ phần trăm của 

các điểm ảnh kém sẽ dưới 0.01%. 
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11. THÔNG TIN DỊCH VỤ 

Bảo hành kỹ thuật (Dịch vụ miễn phí) 

Trong 1 năm sau khi mua thiết bị này, nhà sản xuất G-MEDICS sẽ cung cấp cho khách hàng của 

mình một bảo hành kỹ thuật. Trong thời gian đó, GERIX sẽ chịu trách nhiệm miễn phí đối với 

mọi loại sự cố và vấn đề của thiết bị, ngoại trừ do lỗi của khách hàng, vận hành sai cách và thiên 

tai. 

Trong dịch vụ kỹ thuật có tính phí 

Do vận hành sai cách. (Không được vận hành theo sổ tay hướng dẫn) 

Hư hỏng do lỗi của người vận hành. (Làm rơi, làm lại hoặc tương tự) 

Do thiên tai. 

 

Khi bạn yêu cầu bất kỳ dịch vụ kỹ thuật nào với G-MEDICS, xin vui lòng cung cấp cho chúng 

tôi những thông tin như sau, 

Tên mẫu: GLC-3000 

Số sê ri: Bạn có thể tìm thấy và kiểm tra ở phía trên sản phẩm.  

Ngày mua và thời gian bạn đã sử dụng. 

Giải thích về các triệu chứng của vấn đề càng chi tiết càng tốt 

 

Biểu đồ LCD GLC-3000 

Biên tập: Edward Lee 

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH-DV-TH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ MÁY LÀM MẮT KÍNH 

ĐỊA CHỈ: 75 BÌNH QUỚI, F.27, Q. BT, TP. HCM, VIỆT NAM 

 

Bản sửa đổi 1.0 

 

 

2014 Công ty G-MEDICS. 

MỌI QUYỀN ĐỀU ĐƯỢC BẢO HỘ 


