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     Lưu Ý : 

【Lưu ý sử dụng】 

① Nếu xe của bạn vẫn cung cấp điện cho bộ sạc mồi thuốc 12V sau khi tắt máy, 

hãy rút sạc thiết bị ra khi tắt máy xe để không ảnh hưởng đến ắc quy xe. 

② Pin gắn trong đảm bảo máy vẫn có thể ghi hình trong một thời gian ngắn sau 

khi rút sạc. 

③ Để tránh hư file đã ghi, đừng tháo thẻ nhớ ngay sau khi ngắt điện. 

④ Đề nghị sử dụng bộ nguồn sạc xe hơi được cung cấp theo thiết bị. 

⑤ Để thuận tiện cho việc bảo vệ và giám sát hoạt động, nguồn điện phải được 

kích hoạt. 

【Lưu ý thẻ Micro SD】 

① Chỉ sử dụng thẻ nhớ Micro SD class 10 với dung lượng tối thiểu 8GB.  

(Dung lượng tối đa 128GB) 

② Format thẻ nhớ trước khi sử dụng. 

Để format thẻ nhớ ấn        . Trong trạng thái “Cài đặt””Format thẻ nhớ” 

“Đồng ý” 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
3 

 
  

     1 - Giới thiệu sản phẩm:                                                      

1.1 Giới thiệu sản phẩm : 
Kiểm tra linh kiện trong bộ thiết bị của bạn theo danh mục dưới đây. 

Nếu có bất kỳ hạng mục nào bị hư hỏng hoặc thiếu, hãy liên hệ với bên 

bán sản phẩm để hỗ trợ hoặc cung cấp cho bạn. 

 
1 - VietMap GoSafe 790 

2 - Dây đai giữ thiết bị 

3 - Sạc nguồn xe hơi 

4 - Ăngten GPS  

5 - Hướng dẫn sử dụng      

6 - Phiếu bảo hành  
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1.2 Thiết kế sản phẩm : 

 
 
 
 
 

 

Nút Nguồn Đèn LED 

(Hiển thị trạng thái video) 
Phím bấm 

Màn hình hiển thị  Gương 
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     2 - Lắp đặt và tháo dỡ bộ thiết bị : 

Vị trí lắp đặt 
 

 
 

 
① Để thuận tiện cho việc quan sát, cố gắng lắp máy tại vùng giữa của kính 

chắn gió.  

② Đảm bảo thiết bị ghi hình được trong vùng của cần gạt nước trước kính 

xe để ghi hình rõ nét không bị chắn bởi bụi mờ hoặc chất bẩn dính trên kính. 

③ Đảm bảo không đặt máy ở nơi sẽ gây cản trở túi khí an toàn. 

④ Đảm bảo máy ghi không bị chắn bởi tấm che ánh mặt trời (tạo sắc cửa 

sổ). 

⑤ Vệ sinh khu vực bạn muốn đặt máy ghi trước khi gắn máy và KHÔNG 

xê dịch máy trong thời gian 24 giờ. 

 

 

 

Mặt kính trước 

Vị trí lắp camera 

Kết nối nguồn 

Chú ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại 

nào đối với người ngồi trên xe vì bố trí thiết bị không đúng theo 
hướng dẫn gây ảnh hưởng đến túi khí an toàn. 
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     3 - Khởi động và vận hành máy : 

3.1 Khởi động : 
Cắm cáp bộ sạc máy vào bộ nguồn châm thuốc lá của xe ô tô còn 

đầu kia cắm vào cổng mini USB trên máy ghi. Đảm bảo chắc chắn đã lắp 

Micro SD Card vào khe Micro SD Card trên máy. Sau khi bật điện, hệ thống 

sẽ tự động khởi động việc ghi hình. Đèn LED sẽ nhấp nháy khi chế độ ghi 

bắt đầu. 

 *Lưu ý: Format thẻ nhớ trước khi ghi hình 

3.2 Tắt nguồn : 
Nhấn và giữ nút nguồn điện ít nhất 5 giây để ngắt điện máy. Để tránh 

làm hỏng file cuối cùng đã ghi, đừng tháo SD card này ngay sau khi ngắt 

điện. 

3.3 Đèn LED : 

Đèn LED Trạng thái 

Bật Mở nguồn, ghi hình 

Tắt Tắt nguồn, không ghi hình 
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3.4 Phím bấm : 

  Phím bấm Tính năng 

  
Chế độ ghi: Vào chế độ Khẩn cấp 
Danh mục phát: Trở về trang trước 
Phát lại / Cài đặt: Trở về chế độ camera 

 

Chế độ ghi: Vào danh mục phát 
Danh mục phát / Cài đặt: Hướng lên trên 
Chế độ phát lại: Xóa 

 

Chế độ ghi:Ấn nhanh để chuyển sang màn hình cài đặt 
Ấn và giữ để chụp ảnh 
Danh mục phát / Cài đặt: Hướng xuống dưới 
Chế độ phát lại: Khóa / Mở khóa 

 

Chế độ ghi: Ấn nhanh để chuyển chế độ: Ghi hình/ 
Tốc độ/ Tắt màn hình/ TPMS (nếu có) 
Ấn và giữ để bật / tắt ghi âm 
Danh mục phát / Cài đặt: Xác nhận 
Chế độ phát lại: Dừng tạm thời / Tiếp tục lại 

 Để bật / tắt máy 
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3.5 Ghi hình – Giải thích hình vẽ : 

 
                               

 
 
 
 

Kí hiệu Tính năng 

 Thời gian ghi hình 

 Báo ghi âm 

 Nhận diện chuyển động 

 Chế độ màn hình 

 TPMS 

 Báo xe di chuyển 

 Ghi hình khẩn cấp 

 GPS  

(Tùy chọn: kết nối GPS khi cần) 

 Dung lượng pin 

 Ngày hiện tại 

 Giờ hiện tại 

 Chụp ảnh 
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     4 – Các thông số cài đặt : 

Nhấn nút  để vào “Cài đặt”.  

● Chế độ ghi hình 

a. Ghi hình bình thường 

b. Ghi hình tua nhanh: Thiết bị sẽ ghi hình dạng time-lapse. 

c. Nhận diện chuyển động: Trong chế độ này, thiết bị sẽ bắt đầu ghi hình 

khi có chuyển động trước ống kính. Nếu không có chuyển động trong 

hơn 60 giây, ghi hình sẽ dừng lại và chuyển sang chế độ tắt máy. 

Chức năng này chỉ hoạt động khi có nguồn điện liên tục hoặc sau 

khi xe khởi động. 

● Hỗ trợ lái xe 

a. Báo xe di chuyển: Sau khi xe dừng lại ít nhất 10 giây ( đèn đỏ), thiết 

bị sẽ nhận diện và thông báo khi xe phía trước di chuyển để nhắc tài 

xế tiếp tục lái xe. 

b. Báo nghỉ ngơi: Các tùy chọn có sẵn là: 30 phút / 1 giờ / 2 giờ / 4 giờ 

/ không nhắc. 

c. Báo bật đèn : Khi được kích hoạt, nếu lái xe trong môi trường tối (như 

qua hầm hoặc hầm đỗ xe), máy sẽ báo bằng âm thanh và hiển thị biểu 

tượng cảnh báo ánh sáng trên màn hình. Cảnh báo này có thể bật / 

tắt. 

d. Cảnh báo giao thông : thiết bị sẽ cảnh báo một số thông tin giao thông 

như biển báo giới hạn tốc độ, sắp qua cầu, trạm thu phí, báo vào/kết 

thúc khu dân cư, báo cấm vượt/hết cấm vượt…và một số thông tin 

cảnh báo khác. Có thể Bật/Tắt cảnh báo. 

e. Cảnh báo tốc độ. 

f. TPMS : Thiết bị hỗ trợ kết nối bộ cảm biến áp suất lốp TPMS TireSafe 

D10E 
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    Trước trái     Trước phải 
 

Áp suất lốp 

Nhiệt độ lốp 

 
 

 

              Sau trái                     Sau phải 

Hiển thị nhiệt độ và áp suất lốp : 
 

Trắng Chưa bắt được tín 

hiệu 
Xanh 

dương 

Nhiệt độ bình thường 

Xanh lá cây Áp suất bình thường Đỏ 
Nguy hiểm, kiểm tra lại 

lốp 

Lưu ý: Thiết bị này không hỗ trợ nhận ăngten GPS và TPMS đồng thời. Vui 

lòng chỉ sử dụng một phụ kiện tùy chọn tại một thời điểm 

 Âm thanh : chỉnh âm lượng 

 Ghi âm : Tắt/ Bật ghi âm 

 Phơi sáng: Điều chỉnh độ sáng 

 Độ phân giải : Chọn độ phân giải khi ghi hình 

 Cài đặt camera sau 

 Chế độ hiển thị 

 Ghi đè : Ghi hình vòng lặp tùy chỉnh 1 phút, 3 phút hoặc 5 phút 

 Bảo vệ video va chạm : Chỉnh mức độ nhạy 

 Ngày/giờ : Cài đặt ngày giờ 

 Múi giờ : Chọn múi giờ (Việt Nam +7) 

 Tự động tắt màn hình : Chọn khoảng thời gian màn hình tự tắt 

 Thông tin video : 

F.L. 

18 psi 

25 °C 

 F.R. 

18 psi 

25 °C 

  
  
  R.L. 

18 psi 

24 °C 

R.R. 

18 psi 

24 °C 

 



 

 
11 

 
  

a. Thông tin ngày giờ: hiển thị thông tin ngày giờ trên video 

b. Thông tin GPS: hiển thị thông tin tên đường, tốc độ, tọa độ trên video. 

 Ngôn ngữ: English hoặc Tiếng Việt 

 Format memory Card 

a. Format thẻ nhớ: 

b. Báo Format thẻ nhớ : Chọn khoảng thời gian nhắc nhở format thẻ nhở 

để máy hoạt động ổn định 

Tất cả dữ liệu sẽ bị mất khi thẻ nhớ được Format. Xin vui lòng 

sao lưu toàn bộ dữ liệu, hình ảnh trước khi Format thẻ nhớ. 

● Cấu hình mặc định : Chỉnh cấu hình máy về mặc định 

● Phiên bản : Kiểm tra phiên bản hiện tại của thiết bị 

     5 – Ghi hình/ Xem lại/ Xóa video : 

5.1 Ghi hình vòng lặp : 

1. Thiết bị sẽ bắt đầu ghi hình vòng lặp sau khi kết nối nguồn điện, khởi 
động và lắp thẻ nhớ.  

2. Mỗi video ghi hình có độ dài 1/3/5 phút, với tập tin cũ được ghi đè khi 
dung lượng thẻ nhớ đầy. 

5.2 Ghi hình khẩn cấp : 

1. Ghi hình khẩn cấp bằng cách Nhấn và giữ nút  lập tức 
video dự phòng không bị ghi đè. Bạn sẽ thấy một biểu tượng ở đỉnh 
bên trái của màn hình LCD. 

2. Khi chức năng G-Sensor được kích hoạt, thiết bị sẽ tự động ghi hình 

khẩn cấp nếu có va chạm 

5.3 Chụp hình : 

1. Nhấn và giữ nút  trong thời gian 3s để chụp nhanh trong 

lúc đang ghi hình. 

2. Ảnh chụp được ghi trong thẻ nhớ. 

3. Biểu tượng chụp hình sẽ được thấy sau khi bạn chụp nhanh. Điều này 
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sẽ không làm ảnh hưởng chế độ ghi video. 

5.4 Sao lưu dữ liệu thông qua kết nối USB : 

1. Kết nối thiết bị với máy tính của bạn thông qua cáp mini USB. Máy sẽ 

nhận là thiết bị rời và hoạt động như một thiết bị lưu trữ độc lập. 

2. Các video ghi hình và video ghi hình khẩn cấp được lưu trữ trong thư 

mục PAPAGO .   

3. Sao chép các file vào máy tính của bạn. Hãy tuân theo thủ tục cắt dán 

hoặc kéo thả đối với hệ điều hành máy tính của bạn. 

5.5 Sao lưu dữ liệu từ thẻ nhớ Micro SD : 

1. Tắt thiết bị và tháo thẻ nhớ. 

2. Lắp thẻ nhớ vào đầu đọc Micro SD Card và máy tính của bạn sẽ tự 

động nhận ra SD Card này.  

3. Các tập tin ghi hình và ghi hình khẩn cấp được lưu trữ trong tập tin 

PAPAGO.  

4. Sao chép các file vào máy tính của bạn. Hãy tuân theo thủ tục cắt 

dán hoặc kéo thả đối với model máy tính của bạn. 

5.6 Xem/Xóa Video/Hình : 

1. Nhấn và giữ nút  để vào chế độ danh mục phát và xem trước 

các file đã ghi.  

2. Chọn kiểu: File ghi khẩn cấp hay file ghi thường.Tất cả ảnh chụp nhanh 

có thể tìm thấy trong file ghi thường.  

3. Chọn file nào bạn muốn xem trước và nhấn OK để trình duyệt các file 

này.  

4. Nhấn  để xóa file 
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     6 – Tính năng hỗ trợ lái xe: 

6.1 – Báo xe di chuyển: 
Sau khi xe đỗ được 10 giây, máy sẽ bắt 

đầu nhận diện đuôi xe phía trước, khi xe 

phía trước di chuyển, máy sẽ phát âm 

thanh nhắc nhở tài xế di chuyển theo. 

(Chức năng này dùng khi xe dừng đèn đỏ 

phía sau một xe khác) 

6.2 – Báo nghỉ ngơi: 

Thông báo nhắc nhở tài xế nên nghỉ ngơi 

sau một khoảng thời gian lái xe cố định 

được chọn 

  

 

 

  

6.3 – Báo bật đèn: 

Máy sẽ phát âm thanh và biểu tượng 

thông báo nhắc nhở bật đèn xe khi đi vào 

khu vực có ánh sáng yếu ( ví dụ: hầm 

chui, tầng hầm bãi xe…) 

 

 

 6.4 – Cảnh báo giao thông: 

Thông báo về cảnh báo giao thông trên 

đường sẽ được phát ra bằng giọng nói 

hoặc tiếp bíp. Khách hàng cũng có thể tắt 

tính năng này đi nếu không cần. 
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 6.5 – Cảnh báo tốc độ: 

Khách hàng có thể đặt mức cảnh báo tốc 

độ giới hạn từ 60 đến 120km/h. 

  

 

 

 

6.6 – Cảm biến áp suất lốp: 

Máy hỗ trợ kết nối với bộ áp suất lốp 

TPMS TireSafe D10E/D10I 

 

 

 


