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I – LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG :

 Thiết bị không hỗ trợ chống nước. Vui lòng không để thiết bị tiếp xúc với nước hoặc hơi 
ẩm.
 Thiết bị được thiết kế để sử dụng chuyên dùng cho xe hơi. Không lắp đặt thiết bị ở vị trí sẽ 
ngăn cản tầm nhìn của người lái xe khi đi trên đường hoặc gần khu vực túi khí.
 Không nên thao tác hoặc tập trung vào thiết bị trong khi lái xe. Nếu bạn phải thao tác đến 
thiết bị, hãy dừng xe vào bên đường.
 Đảm bảo ống kính thiết bị được giữ sạch sẽ và không có vật cản phía trước ống kính.
 Không để thiết bị dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp trong một thời gian dài hoặc nơi nhiệt 
độ quá cao.
 Bạn nên kiểm tra thiết bị ít nhất một lần một tháng bao gồm thẻ SD, để đảm bảo quá trình 
ghi hình đang hoạt động tốt.
 Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với thiết bị.
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III – TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN :
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II – PHỤ KIỆN ĐI KÈM THIẾT BỊ :

 

 

Vietmap C65 Sạc nguồn ô tô 
 

 
Giá đỡ 3M Camera sau 

  

Thẻ nhớ 32GB HDSD 

Cảnh báo:  Nếu có thiết bị nào bị thiếu hoặc bị hỏng, hãy liên hệ với địa điểm 
mua hàng của bạn. Không được sử dụng sản phẩm bị hư hỏng.
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1. Nút nguồn
2. Nút WiFi
3. GPS
4. Cổng  Micro  USB
5. Loa

6. Camera trước
7. Cổng  Micro  USB
8. Nút Reset
9. Khe thẻ nhớ
10. Vỏ máy

11. Đèn báo ghi hình
12. Đèn báo nguồn
13. Màn hình cảm ứng 
14. Cảm biến cử chỉ
15. AV - In
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IV – LẮP ĐẶT SẢN PHẨM :

Ký 
hiệu 

Chức năng Giải thích 

1 Nút nguồn Nhấn để bật nguồn thiết bị. 
Nhấn và giữ 3 giây để tắt thiết bị. 

2 Nút WiFi Nhấn để Tắt / Bật Wi-Fi. 
3 GPS GPS tích hợp trong giá đỡ 3M. 
4 Cổng Micro USB Kết nối cáp USB để sạc nguồn. 

Kết nối PC để sao chép dữ liệu từ thẻ nhớ. 
5 Loa 
6 Camera trước 
7   Kết nối cáp USB để sạc nguồn. 

Kết nối PC để sao chép dữ liệu từ thẻ nhớ. 
8 Nút Reset Nhấn để khởi động lại thiết bị khi bị lỗi. 
9 Khe thẻ nhớ Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB, Class 10. 

10 Vỏ máy 
11 Đèn báo ghi hình 
12 Đèn báo nguồn 
13 Màn hình cảm ứng Màn hình OLED cảm ứng 3 inch 
14 Cảm biến cử chỉ Chụp hình hoặc khóa video khi thiết bị phát hiện cử  chỉ. 
15 AV - IN Kết nối camera sau. 
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 Không thao tác trên thiết bị trong khi lái xe.
 Lắp sản phẩm ở vị trí gần gương chiếu hậu để có được tầm quay tốt nhất. Không cài đặt ở vị trí gây 
trở ngại cho tầm nhìn của lái xe.
 Đảm bảo rằng ống kính nằm trong phạm vi quét của gạt nước kính chắn gió để đảm bảo nhìn rõ 
ngay cả khi trời mưa.
 Không chạm vào ống kính. Vân tay có thể để lại trên ống kính và sẽ dẫn đến các video không rõ ràng.
 Giá đỡ được cố định bằng keo 3M, nếu tháo nhiều lần có thể sẽ giảm độ kết dính.

1. Vệ sinh vị trí muốn lắp đặt thiết bị. Đảm bảo cài đặt sản phẩm ở nơi tầm nhìn không bị ảnh hưởng.
2. Dán giá đỡ 3M lên kính chắn gió. Sau đó tiến hành lắp đặt sản phẩm.
3. Chọn cách A hoặc B để đi dây nguồn thiết bị, giấu cáp vào các đường nối xung quanh cạnh của 
bảng điều khiển.
4. Lắp bộ sạc vào nguồn tẩu thuốc trên xe hơi.
5. Bật nguồn thiết bị và điều chỉnh ống kính để có góc quay tốt nhất.
6. Phải đảm bảo rằng thiết bị đang hoạt động bình thường

Lắp đặt thiết bị :

V – HOẠT ĐỘNG :
Bật nguồn :
Khi được kết nối với bộ sạc xe hơi có nguồn, thiết bị sẽ tự động bật nguồn và bắt đầu ghi 
hình.

1.  Kết nối bộ sạc với cổng Mini USB trên thiết bị.
2. Kết nối đầu kia của bộ sạc với nguồn tẩu thuốc trên xe hơi.
3. Thiết bị sẽ tự động bật nguồn khi xe được mở máy.
4. Đèn màu xanh sẽ bắt đầu nhấp nháy và quá trình ghi bắt đầu.

Đối với trường hợp thiết bị không tự khởi động, nhấn nút nguồn để khởi động.

Chú ý: 

Tắt nguồn :

Giao diện chính :

Chế độ ghi hình :

Đảm bảo đã lắp thẻ nhớ trước khi bật nguồn thiết bị. Định dạng thẻ nhớ trước khi bắt đầu 
ghi hình lần đầu tiên.
Biểu tượng GPS có màu xám khi thiết bị không nhận tín hiệu GPS. Biểu tượng GPS màu 
cam và hiển thị mức tín hiệu GPS khi thiết bị đã nhận được tín hiệu.

Khi nguồn của xe hơi bị tắt, thiết bị sẽ tự động tắt sau vài giây. 
Đối với trường hợp không tự tắt nguồn, nhấn và giữ nút nguồn trong ít nhất 3 giây để tắt thiết 
bị. Không tháo thẻ nhớ ngay khi tắt nguồn để tránh làm hư hỏng tập tin đã ghi cuối cùng. 
Nếu bạn muốn bật lại thiết bị, hãy nhấn nút nguồn.
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Biểu tượng Chức năng Giải thích 

 

Chế độ xem Nhấn để chuyển camera trước, camera sau 
và chế độ hiển thị 2 camera. 

 

Chế độ ghi hình 
Chế độ chụp hình 

Nhấn để chuyển chế độ Ghi hình / Chụp 
hình 

 

Xem lại Nhấn để vào Xem lại. 

 

Cài đặt Nhấn để vào Cài đặt. 

Biểu tượng   cho biết thiết bị đang ở chế độ Ghi hình ( Nhấn   để chuyển 
sang chế độ Ghi hình khi đang ở chế độ Chụp hình). 
Biểu tượng Chức năng Giải thích 

 

Ghi hình Nhấn để Bật / Tắt ghi hình. 

 

Chụp hình Nhấn để Chụp hình 
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Chế độ chụp hình :

Xem lại :

Camera sau :

Biểu tượng   cho biết thiết bị đang ở chế độ Chụp hình (Nhấn   để chuyển 
sang chế độ Chụp hình khi đang ở chế độ Ghi hình). 
Biểu tượng Chức năng Giải thích 

 

Chụp hình Nhấn để Chụp hình. 

Nhấn biểu tượng  để vào Cài đặt. 
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Kích thước ảnh Nhấn để chọn kích thước ảnh : 
12M 4023*3024 
8M 3264*2448 
5M 2592*1944 
2M 1600*1200 

Các cài đặt khác giống như Chế độ ghi hình. 

Nhấn   để vào chế độ Xem lại : 
Biểu tượng Chức năng Giải thích 

 

Quay lại Nhấn để quay lại màn hình chính. 

 

Trái Nhấn vào đây để chuyển sang trang trước. 

 

Phải Nhấn vào đây để chuyển sang trang kế 
tiếp. 

 

Khóa Nhấn để khóa tập tin đã chọn. 

 

Xóa Nhấn để xóa tập tin đã chọn. 

Camera phía sau giúp Ghi hình/Chụp ảnh phía sau xe. Có thể tắt nó trong menu cài đặt.
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VI – CÁC LOẠI CẢNH BÁO :

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VII – CÀI ĐẶT ỨNG  DỤNG VÀ KẾT NỐI WIFI  CHO ĐIỆN THOẠI :

STT Cảnh báo Tên cảnh báo 
1 Biển báo tốc độ Cảnh báo tốc độ 
2 

 

Vào khu dân cư 

3 

 

Ra khu dân cư 

4 

 

Camera giao thông 

5 

 

Khu vực cấm vượt 

6 

 

Hết khu vực cấm vượt 

7 

 

Khu vực thường xuyên kiểm tra tốc độ 

8 

 

Trạm thu phí 

9 

 

Đường hầm 
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I – LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG :
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IV – LẮP ĐẶT SẢN PHẨM :
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VII – CÀI ĐẶT ỨNG  DỤNG VÀ KẾT NỐI WIFI  CHO ĐIỆN THOẠI :
VIII – HỖ TRỢ :

02
03
04
06
07
14
15
16

Cổng Micro USB

 

Ghi âm Nhấn để Bật / Tắt ghi âm. 

 

Khóa Nhấn để khóa video trong khi đang Ghi 
hình. 

Nhấn biểu tượng   để vào Cài đặt trong khi thiết bị không Ghi hình. 

 

Độ phân giải Nhấn để chọn Độ phân giải : 
Camera trước :  
2160P 24FPS 1440P 30FPS 
1296P 30FPS 1080P 60FPS 
1080P 30FPS 720P 120FPS 
720P 60FPS  
Camera trước + camera sau : 
1080P + 1080P 30FPS 

 

Ghi hình vòng lặp Nhấn để chọn chế độ Ghi hình vòng lặp : 
Tắt / 1 phút / 3 phút / 5 phút 
Mặc định là 3 phút. 

 

Lật ảnh Nhấn để Bật / Tắt tính năng xoay camera 
sau. 
Mặc định : Tắt 

 

Cảnh báo giao thông Nhấn để Bật / Tắt cảnh báo giao thông. 
Mặc định : Bật. 

 

Thông tin GPS Nhấn để kiểm tra thông tin GPS. 

 

Âm bàn phím Nhấn để Bật/ Tắt âm bàn phím. 
Mặc định : Bật. 

 

Ngôn ngữ Nhấn để chuyển đổi ngôn ngữ. 
Mặc định : Tiếng Việt. 

 

Cài đặt thời gian Nhấn để thiết lập Ngày/Giờ 

 

Múi giờ Nhấn để thiết lập Múi giờ. 

 

Ghi hình đỗ xe Nhấn để Bật/ Tắt chế độ Ghi hình đỗ xe 
Mặc định : Tắt 

 

Nhận diện chuyển động Nhấn để Bật / Tắt chế độ Nhận diện 
chuyển động. 

 

G-Sensor Nhấn để cài đặt mức G-sensor : 
Tắt / Thấp / Trung bình / Cao 
Mặc định là Trung bình. 

 

Nhận diện cử chỉ Nhấn để thiết lập chế độ nhận diện cử 
chỉ là Tắt/Chụp ảnh/Khóa video 
Mặc định là Khóa video 

 

Ghi hình TimeLapse Nhấn để Bật / Tắt chế độ Ghi hình 
TimeLapse. 
Mặc định : Tắt. 

 

WDR Nhấn để Bật / Tắt WDR. 
Mặc định : Tắt. 

 

Đơn vị tốc độ Nhấn để chọn đơn vị là KM/H hoặc MPH. 
Mặc định : KM/H. 

 

Hiện Ngày/Giờ Nhấn để Bật / Tắt hiện ngày/giờ 
Mặc định : Bật. 

 

Tắt màn hình Nhấn để thiết lập thời gian tắt màn hình : 
1 phút / 3 phút / 5 phút / Tắt. 
Mặc định : 1 phút. 

 

Tự động tắt nguồn Nhấn để thiết lập thời gian tắt nguồn : 
1 phút / 3 phút / 5 phút 
Mặc định : Tắt. 

 

Tắt máy trễ Nhấn để thiết lập thời gian tắt máy trễ : 
Tắt / 10s / 30s / 60s 
Mặc định : 10s 

 

Biển số xe Nhấn để nhập Biển số xe. 

 

Tần số Nhấn để chọn tần số là 60Hz/50Hz 
Mặc định : 60Hz. 

 

Bộ nhớ SD Nhấn để kiểm tra dung lượng bộ nhớ SD. 

 

Định dạng Nhấn để Định dạng thẻ nhớ. 

 

Cài đặt mặc định Nhấn để thiết lập lại Cài đặt mặc định. 

 

Phiên bản Nhấn để kiểm tra phiên bản phần mềm. 

 

Dữ liệu cảnh báo Phiên bản dữ liệu 

Full HD

CẢM BIẾN
SONY

CẢNH BÁO
GIAO THÔNG

Full HD

CẢM BIẾN
SONY

CẢNH BÁO
GIAO THÔNG

7.1 Cài đặt ứng dụng cho điện thoại :
Mở ứng dụng CH Play/ Apple Store tìm kiếm "Vietmap REC" để tải xuống và cài đặt.

7.2 Kết nối WiFi :
Mở cài đặt WiFi trên điện thoại và chọn kết nối có tên : VIETMAP_C65_*****; mật khẩu 
mặc định là: 12345678.
Sau khi kết nối, mở ứng dụng VIETMAP REC để xem video trực tiếp, thay đổi cài đặt 
camera hoặc tải xuống video/ hình ảnh.

7.3 Cập nhật dữ liệu :

B1 : Mở VIETMAP REC 
khi điện thoại kết nối 
internet

B2 : Chọn biểu tượng 
cập nhật dữ liệu

B3 : Chọn Cập nhật dữ liệu 
của VIETMAP C65

B6 : Chờ thông báo 
cập nhật hoàn thành

B5 : Kết nối điện thoại với 
WIFI của VIETMAP C65 
sẽ có thông báo yêu cầu 
cập nhật

B4 : Chờ đến khi phần 
mềm báo Đã cập nhật


