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I – LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG :

II – PHỤ KIỆN ĐI KÈM :

 Thi�t b� không h tr� ch�ng n��c. Vui lòng không �� thi�t b� ti�p xúc v�i n��c 
ho�c h�i 
m.
 Thi�t b� ���c thi�t k� �� s	 d�ng chuyên dùng cho xe h�i. Không l�p ��t thi�t b� 

� v� trí s� ng�n c�n t�m nhìn c�a ng��i lái xe khi �i trên ���ng ho�c g�n khu v�c túi 
khí.
 Không nên thao tác ho�c t�p trung vào thi�t b� trong khi lái xe. N�u b�n ph�i 

thao tác ��n thi�t b�, hãy d•ng xe vào bên ���ng.
 •�m b�o �ng kính thi�t b� ���c gi• s�ch s� và không có v�t c�n phía tr��c �ng 

kính.
 Không �� thi�t b� d��i ánh sáng m�t tr�i tr�c ti�p trong m�t th�i gian dài ho�c 

n�i nhi�t �� quá cao.
 B�n nên ki�m tra thi�t b� ít nh•t m�t l�n m�t tháng bao g�m th� SD, �� ��m b�o 

quá trình ghi hình �ang ho�t ��ng t�t.
 Không t� ý tháo r�i, s	a ch•a ho�c th�c hi�n b•t k• s	a �•i nào ��i v�i thi�t b�.
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III – TỔNG QUAN SẢN PHẨM :
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IV – CÁC NÚT VÀ CHỨC NĂNG :

1. C•ng g�n camera sau
2. Nút WIFI
3. Nút ngu�n
4. Nút Reset
5.  C•ng Micro USB

6. Khe th� nh�
7. Mi�ng che khe th� nh�
8. •èn báo ghi hình
9. •èn báo ngu�n
10.C•ng Micro USB

11. Giá �  keo 3M
12. Microphone
13. Màn hình
14. Camera tr��c
15. Loa 
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V – HƯỚNG DẪN :

Ký hi� u Ch� c n� ng Gi� i thích 
1 C• ng g� n camera sau K� t n� i camera sau. 
2 Nút WIFI Nh• n gi•  � �  T� t / B� t WiFi. 

3 Nút ngu� n Nh• n � �  b� t / t� t màn hình. 
Nh• n gi•  � �  b� t / t� t ngu� n. 

4 Nút Reset Kh� i � � ng l� i thi� t b�. 
5 C• ng Micro USB K� t n� i cáp USB � �  s� c ngu� n. 

K� t n� i PC � �  sao chép d•  li� u t•  th�  nh� . 

6 Khe th�  nh�  H  tr�  th�  nh�  t� i � a 128GB, Class 10. 
7 Miếng che khe thẻ nhớ 
8 Đèn báo ghi hình 

9 Đèn báo nguồn Nh• p nháy : • ang s� c và ghi hình 
Sáng � � ng : • ang s� c và không ghi hình 

10 C• ng Micro USB K� t n� i cáp USB � �  s� c ngu� n. 
K� t n� i PC � �  sao chép d•  li� u t•  th�  nh� . 

11 Giá �    keo 3M GPS tích h� p trong giá �    3M. 

12 Microphone 
13 Màn hình Màn hình c� m � ng 3 inch 
14 Camera tr� � c 

15 Loa 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

07

VI – LẮP ĐẶT SẢN PHẨM :

5.1 – Hướng dẫn gắn thẻ nhớ :
Khi VIETMAP H68 �ang � tr�ng thái t�t và màn hình c�m �ng � ��i di�n b�n thì khe g�n 
th� nh� s� nm bên trái c�a máy. G�n th� nh� vào khe th� nh� cho ��n khi nghe ti�ng tít.
L�n ��u tiên khi g�n th� nh� ph�i ti�n hành ��nh d�ng th� nh�.

5.2 – Hướng dẫn tháo thẻ nhớ :

5.3 – Hướng dẫn định dạng thẻ nhớ :

Ph�i ��m b�o rng VIETMAP H68 �ã ���c t�t ngu�n hoàn toàn và ti�n hành tháo n�p che 
th� nh�. Nh•n vào th� nh� ��n khi nghe ti�ng tít. Th� nh� s� t� ��ng �
y ra kh€i khe th� nh�.

Vui lòng ��nh d�ng th� nh� bng cách th�c hi�n các b��c d��i �ây :
B��c 1 : Nh•n vào bi�u t��ng         �� d•ng ghi hình.
B��c 2 : Nh•n vào bi�u t��ng         �� vào Cài ��t.
B��c 3 : Chuy�n trang cài ��t bng m‚i tên sang ph�i. 
B��c 4 : Nh•n vào bi�u t��ng •�nh d�ng th� nh� và b•m •�ng ý.

GHI CHÚ :

GHI CHÚ :

ƒ T•t c� d• li�u l�u trong th� nh� s� b� xóa.
ƒ Không tháo ho�c l�p th� nh� trong khi thi�t b� �ang ho�t ��ng vì nó có th� 
làm h� th� nh� ho�c làm h� d• li�u th� nh� ���c l�u tr•.
ƒ Vui lòng s	 d�ng th� nh� Class 10 tr� lên và dung l��ng t�i �a 128 GB.
ƒ Vui lòng ��nh d�ng th� Micro SD tr��c khi s	 d�ng l�n ��u tiên.

ƒ L�p s�n ph
m � v� trí g�n g��ng chi�u h�u �� có ���c khung hình t�t nh•t. 
Không cài ��t � v� trí gây tr� ng�i cho t�m nhìn c�a lái xe.
ƒ •�m b�o rng �ng kính camera nm trong ph�m vi quét c�a g�t n��c kính 
ch�n gió �� ��m b�o nhìn rõ ngay c� khi tr�i m�a.
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6.1 – Sơ đồ kết nối camera sau :

6.2 – Tính năng camera sau :

Sau khi cài ��t và k�t n�i thành công camera sau v�i VIETMAP H68, hình �nh c�a 
camera sau s� hi�n th� trên màn hình c�a camera.

VIETMAP H68 s� t� ��ng ghi khi hình khi thi�t b� ���c c•p ngu�n. Hình �nh c�a 
camera tr��c và sau s� hi�n th� trên màn hình c�a thi�t b�, b�n có th� chuy�n ch� �� xem 
c�a camera �� l�a ch„n cách hi�n th� t�i �u.

Màn hình có th� chuy�n �•i các ch� �� sau :
ƒ Ch… hi�n th� camera tr��c
ƒ Ch… hi�n th� camera sau
ƒ Hi�n th� Camera tr��c l�n h�n camera sau.
ƒ Hi�n th� Camera tr��c nh€ h�n camera sau.

1. V� sinh v� trí mu�n l�p ��t thi�t b�. •�m b�o cài ��t s�n ph
m � n�i t�m nhìn không b� 
�nh h��ng.
2. Lo�i b€ l�p b�o v� kh€i film dán kính và ��t nó lên kính ch�n gió c�a b�n. •i†u này giúp 
d‡ dàng tháo r�i giá �  và không �� l�i v�t keo trên kính xe.
3. Dán mi�ng giá �  3M lên kính ch�n gió. Sau �ó ti�n hành l�p ��t s�n ph
m.
4. Nh•n và gi• trong vòng 30 giây �� giá �  ���c k�t dính ch�c ch�n.
5. L�p b� s�c vào ngu�n t
u thu�c trên xe h�i. Sau �ó g�n camera phía sau vào c•ng k�t 
n�i camera sau.
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VII – CÁC LOẠI CẢNH BÁO :
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8.1 – Giao diện chính :

STT C� nh báo Tên c� nh báo 
1 Bi� n báo t� c � �  C� nh báo t� c � �  
2 

 

Vào khu dân c�  

3 

 

Ra khu dân c�  

4 

 

Camera giao thông 

5 

 

Khu v� c c• m v� � t 

6 

 

H� t khu v� c c• m v� � t 

7 

 

Khu v� c th� � ng xuyên ki� m tra t� c � �  

8 

 

Tr� m thu phí 

9 

 

• � � ng h� m 
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IX – MENU CÀI ĐẶT :
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VIII - GIAO DIỆN
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10.1 – Cài đặt ứng dụng cho điện thoại : 

10.2 - Kết nối WiFi :

X – CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VÀ KẾT NỐI WIFI :
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8.2 – Chế độ xem lại :

Ký hi� u Ch� c n� ng Gi� i thích 
1 Ghi hình Nh• n vào bi� u t� � ng � �  b� t � � u ho� c d• ng ghi hình. 
2 Ch� p hình Nh• n vào bi� u t� � ng � �  ch� p hình. 
3 Ghi âm Nh• n vào bi� u t� � ng � �  b� t / t� t ch�  � �  ghi âm. 
4 Khóa Nh• n vào bi� u t� � ng � �  khóa video. 

T� p tin b� khóa s�  không b� ghi � è trong khi ghi hình l� p. 
5 Chuy� n camera Nh• n vào bi� u t� � ng � �  thay � • i ch�  � �  hi� n th� c� a camera. 

�  Ch… hi� n th� camera tr� � c 
�  Ch… hi� n th� camera sau 
�  Hi� n th� Camera tr� � c l� n h� n camera sau. 
�  Hi� n th� Camera tr� � c nh€ h� n camera sau. 

6 Xem l� i Nh• n vào bi� u t� � ng � �  vào xem l� i video. 
7 Cài � � t Nh• n vào bi� u t� � ng � �  vào Cài � � t 
8 Th� i gian ghi hình 
9 Ngày 
10 Th� i gian 
11 Ch�  � �  Ghi hình �   xe 
12 C� m bi� n G-Sensor 
13 Tr� ng thái pin 

Nh•n vào bi�u t��ng �� vào ch� �� xem l�i :

1. Video b� khoá c�a camera phía tr��c.
2. Video b� khoá c�a camera phái sau.
3. Video vòng l�p c�a camera tr��c.

4. Video vòng l�p c�a camera sau.
5. ˆnh �ã ch�p
6. Xóa t�p tin �ã ch„n.
7. Khóa ho�c m� khóa t�p tin �ã ch„n.

1.  Nh•n vào bi�u t��ng          �� d•ng ghi hình.
2. Nh•n vào bi�u t��ng          �� vào Cài ��t.
3. B•m các phím m‚i tên �� chuy�n trang menu cài ��t.
4. Nh•n vào bi�u t��ng �� thay �•i ch� �� cài ��t.
5. N�u ch�m vào bi�u t��ng nhi†u l�n s� thay �•i ch�c n�ng tùy theo l�a ch„n.
6. Ch�m vào Phím Quay l�i �� tr� v† Menu tr��c �ó.
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XI – HỖ TRỢ :
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Ch� c n� ng L� a ch„ n Gi� i thích 
• �  phân gi� i FHD 30fps 

HD 30fps 
Nhấn để chọn Độ phân giải  
M� c � �nh : FHD 30fps   

Ghi hình vòng l� p 1 phút 
3 phút 
5 phút 

Nhấn để chọn chế độ Ghi hình vòng lặp  
M� c � �nh : 3 phút 

L� t � nh B� t / T� t Nh• n � �  b� t/t� t tính n� ng xoay camera sau 
M� c � �nh : B� t 

C� nh báo giao thông B� t / T� t Nhấn để Bật / Tắt cảnh báo giao thông. 
M� c � �nh : B� t 

Âm l� � ng T� t 
Th• p 
Trung bình 
Cao 

• �  ki� m soát âm l� � ng c� a loa. 
M� c � �nh : Cao 

Ph� i sáng +2 / 0 / -2 Nh• n � �  cài � � t ph� i sáng 
Tr� ng thái GPS  Nh• n � �  ki� m tra thông tin GPS 
Cân ch…nh t� c � �  GPS + 0km/h 

+ 5km/h 
+10km/h 

M� c � �nh : +5 km/h 

WIFI B� t / T� t Nh• n � �  b� t / t� t WIFI. 
M� c � �nh : T� t 

Âm bàn phím B� t / T� t Nhấn để Bật/ Tắt âm bàn phím. 
M� c � �nh : B� t 

Ngôn ng•  Vietnam 
English 

Nh• n � �  chuy� n � • i ngôn ng•  
M� c � �nh : Vietnam 

Ngày/Gi�   Nh• n � �  thi� t l� p Ngày/Gi�  
Ch„ n múi gi�  GMT+07:00 Nh• n � �  thi� t l� p Múi gi�  
Ghi hình �   xe B� t / T� t Nh• n � �  b� t/t� t ch�  � �  ghi hình �   xe 

M� c � �nh : T� t 

Ghi âm B� t / T� t Nh• n � �  cài � � t b� t / t� t ghi âm 
M� c � �nh : B� t 

G-Sensor T� t / Cao 
/ Trung bình 
/ Th• p  

Nhấn để cài đặt mức G-sensor  
M� c � �nh : Trung bình 

WDR B� t / T� t Nhấn để Bật / Tắt WDR. 
M� c � �nh : T� t 

• � n v� t� c � �  KM / H 
MPH 

Nh• n � �  ch„ n � � n v� là KM/H ho� c MPH 
M� c � �nh : KM/H 

Hi� n th� th� i gian B� t / T� t Nhấn để Bật / Tắt hiện ngày/giờ 
M� c � �nh : B� t 

Hi� n th� GPS B� t / T� t M� c � �nh : B� t 
T� t màn hình T� t  / 1 Phút 

/ 3 Phút 
/ 5 Phút 

Nh• n � �  thi� t l� p th� i gian t� t màn hình 
M� c � �nh : 1 phút 

T�  � � ng t� t ngu� n T� t  / 1 Phút 
/ 3 Phút  
/ 5 Phút 

Nh• n � �  thi� t l� p th� i gian t� t ngu� n 
M� c � �nh : 1 phút 

Cài � � t bi� n s�  xe  Nh• n � �  nh� p Bi� n s�  xe 
T� n s�  50 Hz /60 Hz M� c � �nh : 50Hz 
Thông tin th�  SD  Nh• n � �  ki� m tra dung l� � ng b�  nh�  SD 
C� nh báo � �nh d� ng 
th�  nh�  

T� t / 15 ngày 
/ 30 ngày 
/ 60 ngày 

• � t l� i nh� c � �  � �nh d� ng th�  nh� . 
M� c � �nh : 30 ngày 

• �nh d� ng th�  nh�  H� y / OK Nh• n � �  � �nh d� ng th�  nh�  
Cài � � t m� c � �nh H� y / OK Nh• n � �  thi� t l� p l� i Cài � � t m� c � �nh 
Phiên b� n  Nh• n � �  ki� m tra phiên b� n ph� n m†m 
D•  li� u c� nh báo  Phiên b� n d•  li� u 

Đối với điện thoại chạy Android :
M� �ng d�ng "CH Play" tìm ki�m "VIETMAP REC" �� t�i xu�ng và cài ��t.

Đối với điện thoại chạy IOS :
M� �ng d�ng "Apple store" tìm ki�m "VIETMAP REC" �� t�i xu�ng và cài ��t. 

M� cài ��t WiFi trên �i�n tho�i và ch„n k�t n�i có tên : VIETMAP_H68_*****; m�t kh
u 
m�c ��nh là: 12345678.
Sau khi k�t n�i, m� �ng d�ng VIETMAP REC �� xem video tr�c ti�p, thay �•i cài ��t 
camera ho�c t�i xu�ng video/ hình �nh.
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I – IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS :

-> Hãy ghé th�m website c�a chúng tôi t�i: www.vietmap.vn 
-> Thi�t b� ghi hình chuyên d�ng, ph�n m†m m�i nh•t và thông tin các s�n ph
m khác.
-> VIETMAP  không ch�u trách nhi�m cho b•t k• v•n �† x�y ra n�u thi�t b� s	 d�ng cho m�c 
�ích b•t h�p pháp.
-> S�n ph
m giúp ghi và l�u l�i các video c�nh tai n�n trong tr��ng h�p x�y ra tai n�n, 
không ��m b�o rng m„i c�nh tai n�n �†u ���c ghi l�i ��y ��.
-> Các video ghi ���c t• s�n ph
m có th� ���c s	 d�ng làm bng ch�ng c�a v� tai n�n. Tuy 
nhiên, VIETMAP s� không ch�u trách nhi�m cho b•t k• tr��ng h�p tai n�n x�y ra.
-> N�u b�n g�p khó kh�n trong quá trình cài ��t ho�c s	 d�ng thi�t b�, vui lòng liên h� v�i 
chúng tôi theo thông tin sau �� ���c h tr� t�t nh•t:

ƒ Email: support@vietmap.vn 
ƒ •i�n tho�i: 1900.7113
ƒ Website: www.vietmap.vn
ƒ Fanpage: www.facebook.com/vietmapgis
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II – WHAT IS IN THE BOX :

 This product without  waterproof. Do not expose this product to Rain or Moisture.
 This product is intended for use in vehicle. Do not install the device where it will block 
the driver’s view of the road (including the mirrors!) or the deployment of the airbag.
 Keep your attention on the road! Don’t try to operate or focus on any device while 
driving. If you have to concentrate on a device, pull off the road for a few minutes.
 Ensure that the camera lens is clean and there is nothing blocking the lens.
 Don’t leave the device in direct sunlight for a long period of time or where the tempera-
ture could go above 60°.
 Please examine, check and verify the device at least once a month including the 
associated SD card, to ensure the recording is working properly.
 Never attempt to disassemble, repair or make any modifications to your device.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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III – PRODUCT OVERVIEW :
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IV – KEYS AND FUNCTIONS :

1. Rear Cam Input Port
2. WIFI
3. Power
4. Reset
5. Micro USB Power

6. Micro SD Card Slot
7. Protective Cover
8. Recording Indicator LED
9. Charging Indicator LED
10. Micro USB Power

11. 3M Mount Inbuilt GPS
12. Microphone
13. Touch Screen Display
14. Front Camera Lens
15. Speaker

No. Function Instruction 
1 Rear Cam Input Port Connect rear cam. 
2 WIFI Press to turn on/off Wi-Fi. 
3 Power Short press to turn On/Off screen. 

Long press to power On/Off  
4 Reset Reboot when the device crashes 
5 Micro USB Power Connect to micro USB cable & charge battery. 

Connect to PC for data (SD card) transfer. 
6 Micro SD Card Slot Support MicroSD max to 128GB, C10. 
7 Protective Cover 
8 Recording Indicator LED 

9 Charging Indicator 
LED 

Flashing : charged and recording 
Stand : charging and not recording 

10 Micro USB Power Connect to micro USB cable & charge battery. 
Connect to PC for data (SD card) transfer. 

11 3M Mount Inbuilt GPS GPS module integrated with holder. 
12 Microphone 
13 Touch Screen Display 3inch OLED touch screen 
14 Front Camera Lens 

15 Speaker 
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V – OPERATION:

5.1 – Inserting a micro SD card :
With the VIETMAP H68 turned off and the screen facing towards you insert your Micro SD 
Card in the slot on the right side of the VIETMAP H68 with the text on the Micro SD Card 
away from you. Push the memory card in until a click is heard

5.2 – Removing a micro SD card :

5.3 – Formating SD card :

Ensure that the VIETMAP H68 is powered off, and with your thumbnail press in the Micro SD 
Card until a click is heard. The Micro SD Card will eject from the VIETMAP H68 when 
released.

Please format the SD card by followwing steps below :
Step 1 : Touch to stop recording.
Step 2 : Touch to enter General Settings.
Step 3 : Scroll left and right using the arrow keys. 
Step 4 : Touch Format and confirm formatting by pressing OK.

NOTE:
ƒ All data previously stored on SD card will be deleted.
ƒ Do not remove or insert the memory card while VIETMAP H68 as this may 
damage the memory card or corrupt the memory cards stored data.
ƒ Please use a UHS Class 10 or higher rated micro SD card with a minimum of 
32GB and a maximum of 128GB capacity.
ƒ Please format the Micro SD card before the initial use.
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VI – INSTALLING :

NOTE:
ƒ Install this product near the rear-view mirror to obtain the best open-field 
view. Do not install in a location that will obstruct your required driving view.
ƒ Make sure that the lens is within the wiping range of the windscreen wiper 
to ensure a clear view even when it rains.

1. Clean the interior of your windscreen ensuring that the desired point of installation is 
free of dust and is not obstructing the drivers’ view.
2. Remove the protective layer from the Electrostatic film (Provided) and place it on your 
windscreen. This helps to easily remove the 3M adhesive from your wind screen with out 
any adhesive residue.
3. Remove the protective stickers from the VIETMAP H68 and the 3M mount.
4. Press the mount base firmly against the windscreen and hold for 30 seconds.
5. Insert the power cable adapter onto the dash camera power socket. Then insert the rear 
camera in the CAM port on DVR.
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VII – TRAFFIC SIGN WARNING :
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6.1 – Rear camera wiring diagram : 

6.2 – Rear camera features : 

After successfully installing and connecting of the rear camera into the main DVR, the 
rear camera will be displayed on the Dash Cam’s 3.0’’ OLED Screen.

Both Cameras will instantaneously start recording after DVR is powered ON.
Both Front  and Rear Camera images will now be displayed on your Dash Camera’s 

3.0’’ OLED Screen, you can switch between by using the Key.
Display can switch between :

ƒ Full Front Camera view.
ƒ Full Rear Camera view.
ƒ Full Front with small window for Rear Camera
ƒ Full Front with big window for Rear Camera

Type Name Description 
1 Speed limit sign Speed limit sign 
2 

 

Residential area 

3 

 

Out of  Residential area 

4 

 

Speed camera 

5 

 

Forbid to cross 

6 

 

Allow to cross 

7 

 

Slow down 

8 

 

Toll booth 

9 

 

Tunnel 
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8.1 – Video mode :

VIII – INTERFACE :

No. Function Instruction 
1 Start/Stop 

Recording 
Touch the on the touch screen to start or stop recording. 

2 Photo Touch the on the touch screen to make a sanpshot. 
3 Microphone Touch the on the touch screen to turn On/Off microphone 

which will mute the audio on recorded video. 
4 Lock Touch the on the touch screen to lock the current recording. 

Locked file will not be overwritten during loop recording 
5 Screen Touch the on the touch screen to change the display mode 

from single to PIP. 
6 Playback Touch the on the touch screen to go to Playback Menu. 
7 Settings Touch the on the touch screen to go to Setting Menu 
8 Time of recorded video 
9 Date 
10 Time 
11 Park Mode 
12 G-Sensor 
13 Battery Charging indicator 
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8.2 – Playback :
Touch in the Video Menu to enter into Play Back Menu

1. Front locked and Parking mode videos.
2.Rear locked and Parking mode videos.
3. Front normal videos.

4. Rear normal videos.
5. Pictures/Snapshots.
6. Delete the selected file.
7. Lock or Unlock the selected file.
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IX – MENU SETTINGS :

1.  Touch to Stop Recording.
2. Touch to enter into Setting Menu.
3. Press the Side keys to scroll through menu.
4. Touch on the setting you want to change.
5. Touching the icon multiple times will change the options functionality with a tick 
marked above, which indicates a particular option is active.
6. Touch Back Key to return to previous Menu.
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Function Choose Description 
Resolution FHD 30fps 

HD 30fps 
Click to set recording resolution 
Default : FHD 1080p 30fps 

Loop Recording 1min/ 3min/ 
5min 

Click to set loop recording time  
Default : 3 Mins 

Mirror Image Off / On Click to turn on/off mirror image. 
Default off. 

Traffi c Sign Warning Off / On Click to turn on/off Traffic Sign Warning. 
Default on. 

Volume Off/ Low/ 
Middle/ High 

To control the volume of inbuilt loud speaker. 
Default : High 

Exposure +2 / 0 / -2  
Satellite Info  Click to check GPS information. 
Adjust GPS speed + 0km/h 

+ 5km/h 
+10km/h 

Default : +5 km/h 

WIFI Off / On To Switch On/Off WIFI. 
Default : Off 

Beep Off / On Click to turn on/off beep sound. 
Default on. 

Language Vietnam 
English 

Click to switch languages. 
Default on Vietnamese 

Date / Time  Click to set date/time. 
Time Zone Select GMT+07:00 Click to set Time Zone. 
Park Mode Off / On Click to turn on/off parking mode. 

Default Off. 
Microphone Off / On Turning this setting off mutes the buil in 

microphone. 
Default : On 

G-Sensor Off/ Low/ 
Middle/ High 

Click to set G-sensor level: Off/ Low/ Middle/ 
High. 
Default Middle. 

WDR Off / On Click to turn on/off WDR. 
Default off. 

Speed Unit KM / H 
MPH 

Click to set speed unit between KM/H or MPH 
Default on KM/H. 

Time Stamp Off / On  
GPS Stamp Off / On Default on 
Auto Screen Off off/1 minute/ 

3 minutes/ 5 
minutes 

Click to set screen saver between 1 minute/3 
minutes/5 minutes/off. 
Default 1 minute. 

Auto Shutdown off/1 minute/ 
3 minutes/ 5 
minutes 

Click to set auto shutdown between off/1 
minute/ 3 minutes/ 5 minutes. 
Default 1 minute 

License Plate  Click to input licence plate. 
Frequency 50 Hz /60 Hz Click to set frequency between 60Hz/50Hz. 

Default 50Hz. 
Storage  Click to check SD card storage capacity. 
Format SD card 
Warning 

Off / 15 days 
/ 30 days 
/ 60 days 

Sets a reminder to format your SD Card in 
case of excess locked footage files or if SD 
card is corrupted. 
Default : 30 Days 

Format SD Card Cancel / OK Click to format SD card. 
Factory Reset Cancel / OK Click to return default setting. 
Version  Click to check firmware version. 
DB info  Click to check DB information 
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10.1 – Smart phone APP Installation : 

10.2 - WiFi Connection:

X – SMARTPHONE APP INSTALLATION AND WIFI CONNECTION :

Android system mobile phone:
Open the “Google play store” search “VIETMAP REC” to download and install.

IOS system Apple phone :
Open the “Apple store” search “VIETMAP REC” to download and install. 

Open your smartphone WiFi settings and select Dash Cam Network: 
VIETMAP_H68...............; Use password 12345678 to connect.
Once connected, launch the APP to see live video, track your journey, change 
camera settings or download captured footage and photos.
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XI – SUPPORTING:

->Please visit our website at: www.vietmap.vn 
->Dedicated viewer, latest firmware and other product information are available for 
download from the website.
->VIETMAP  is not responsible for any problem that occurs if the device obtained illegally.
->Thought this product records and saves footages in the event of accident, it does not 
guarantee every single accident scenes are fully recorded.
->Accidents scenes may not be recorded if there is minor impact on the vehicle so that the 
impact sensor cannot defect.
->The recordings obtained from the product might be used as a proof of accident. However, 
VIETMAP  will not be responsible for any gain or loss cause by the accident.
-> If you find difficulties in using or installing device, please contact us by the following 
information for best support :

-> Email: support@vietmap.vn 
-> Tel : 1900.7113
-> Website: www.vietmap.vn
-> Fanpage: www.facebook.com/vietmapgis

- Phụ kiện mua rời :

Camera sau 
- Vui lòng liên h� tr�c ti�p hãng xe �� ���c h tr� và t� v•n v† camera sau c�a VIETMAP H68

OPTIONAL :

Rear Camera
Pls contact dealer directly to be supported about the rear camera of Vietmap H68.
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