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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I – LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG :

 Hướng dẫn sử dụng sẽ liên tục được cập nhật. VIETMAP không thể đảm bảo tính chính xác của nội dung 
trong sách hướng dẫn, có thể có sai sót trong hướng dẫn hoặc thay đổi nội dung mà không cần báo trước.
 Hình ảnh trong sách hướng dẫn chỉ nhằm mục đích minh hoạ và có thể khác với sản phẩm thực tế.
 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, vui 
lòng hãy dừng xe lại.
 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.
 VIETMAP không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề xảy ra nếu thiết bị không được cài đặt theo hướng 
dẫn và sử dụng cho mục đích bất hợp pháp.
 Video có thể không được ghi lại nếu người sử dụng cố ý tắt chức năng ghi hình.
 Các video ghi được từ sản phẩm có thể được sử dụng làm bằng chứng của các vụ tai nạn. Tuy nhiên, 
VIETMAP sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp tai nạn xảy ra.
Thiết bị có sử dụng sim data nên khách hàng có thể tự cập nhật phần mềm dẫn đường bằng đường 
truyền internet để có thông tin chính xác nhất khi di chuyển.
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II – BỘ PHỤ KIỆN :

VIETMAP iDVR P2

 

   

Camera sau Dây camera sau Ăngten GPS Nguồn xe ô tô 
    

 
 

  

Thẻ nhớ 32GB Ron ốp gương Sách HDSD Sim Data 4G 
 

4G
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III – TỔNG QUAN SẢN PHẨM :
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STT Nút chức năng Chức năng 
1 Màn hình Màn hình 10 inch  
2 Camera trước Ghi hình Full HD 
3 Cổng nguồn Kết nối sạc nguồn ô tô 
4 Cổng camera sau Camera sau chất lượng AHD 
5 Khe gắn sim Hỗ trợ sim 4G 
6 Khe gắn thẻ nhớ Hỗ trợ tối đa 128GB, Class 10 
7 Cổng gắn ăngten GPS  
8 Nút nguồn  

Phía trước Phía sau

Phía trên Phía dưới

1
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IV – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ :

4.1 – Hướng dẫn lắp thẻ nhớ và sim :

Đối với xe khi lần đầu tiên lắp thiết bị iDVR P2 xin vui lòng gắn sim và thẻ nhớ theo đúng như hướng 
dẫn. Thẻ nhớ nên được định dạng FAT32 trong lần đầu tiên khi lắp vào thiết bị P2.

- Thẻ nhớ phải được thường xuyên kiểm tra và format để thiết bị ghi lại đầy đủ các video trong quá 
trình hoạt động.
- Nếu phát hiện thẻ nhớ hư cần phải thay thế bằng một thẻ nhớ khác với cùng chất lượng.
- VIETMAP sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp khách hàng sử dụng không đúng chất lượng 
thẻ nhớ mà thiết bị yêu cầu.
- Các video được ghi hình bằng thiết bị P2 chỉ sử dụng cá nhân và mang tính chất tham khảo.
- Thiết bị không đảm bảo ghi hình tất cả các video tai nạn vì cảm biến được tích hợp bên trong có thể 
không được kích hoạt hoặc mức độ va chạm không đủ để kích hoạt cảm biến. 

Lưu ý :
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4.2 – Lắp đặt trên xe 

Bước 1: Lắp đặt thiết bị bằng cách ốp trực tiếp vào gương chiếu hậu của xe.
Bước 2: Kết nối máy với toàn bộ phụ kiện của xe. Tiến hành đi dây trên xe.
Bước 3: Tiến hành giấu dây vào cột B của xe.
Bước 4: Ghim nguồn vào cổng mồi thuốc của xe
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V – TÍNH NĂNG ADAS :

5.1 – Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS :

5.2 – Cài đặt ADAS :

Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS sẽ hỗ trợ khách hàng các loại cảnh báo sau :

1.Cảnh báo va chạm.
Hệ thống cảnh báo sẽ thông báo cho lái xe khi khoảng cách với xe phía trước quá gần và không đảm 
bảo an toàn. Tính năng chỉ hoạt động khi xe chạy với tốc độ lớn hơn 40km/h. 

2. Cảnh báo làn đường.
Hệ thống cảnh báo sẽ thông báo cho lái xe khi lái xe đang di chuyển khỏi làn đường đang chạy. Tính 
năng chỉ hoạt động khi xe chạy với tốc độ lớn hơn 40km/h.

3. Nhắc xe di chuyển.
Hệ thống cảnh báo sẽ thông báo cho lái xe khi xe phía trước đã di chuyển.

Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS chỉ hoạt động khi xe di chuyển với tốc độ lớn hơn 40km/h. Người dùng có thể 
điều chỉnh thủ công góc quay của camera, nó sẽ giúp máy tự động nhận dạng nhanh hơn. Chọn vào “Ghi 
hình” chọn vào mục cài đặt “ADAS” :
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- Canh chỉnh đường ngang ngay đường chân trời. Đường chân trời có nghĩa là ranh giới giới giữa bầu trời 
và mặt đất.
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VI – MÀN HÌNH LCD :

6.1 – Giao diện chính :

6.2 - Các chức năng chính của thiết bị :

1 – Cài đặt       7 – CH Play
2 – Phần mềm dẫn đường VIETMAP S1   8 - Ứng dụng
3 – Ghi hình       9 – Tăng giảm âm lượng
4 – Bluetooth      10 – Thư mục
5 – Phát FM       11 – Tăng giảm độ sáng
6– Nghe nhạc

Phần mềm dẫn đường Vietmap S1 :

Hỗ trợ kết nối 4G:

Phần mềm Vietmap S1 sử dụng thuật toán tìm đường thông minh chính xác, giao diện dễ sử dụng, cảnh 
báo giới hạn tốc độ trên từng cung đường, ảnh thực tế tại những giao lộ phức tạp, hơn 3 triệu điểm địa 
chỉ nhà, bản đồ được cập nhật miễn phí thường xuyên 3 tháng một lần…(tham khảo thêm Hướng dẫn sử 
dụng Vietmap S1)

Kết nối 4G có thể định vị vị trí xe, xem trực tuyến và ra lệnh chụp ảnh từ xa bằng ứng dụng Vietmap iDVR 
trên điện thoại. Giải trí online, xem youtube, duyệt web…
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Chức năng Bluetooth :
Kết nối bluetooth với điện thoại để có thể sử dụng rãnh tay như một tai nghe bluetooth, đồng bộ được 
danh bạ điện thoại.

Ra lệnh bằng giọng nói :
Ra lệnh bằng giọng nói cho phép bạn đọc những câu lệnh và thiết bị iDVR P2 sẽ thực hiện những câu 
lệnh đó mà bạn không cần phải chạm tay vào màn hình để điều chỉnh.

Chức năng định vị, giám sát từ xa :
Tính năng đặc biệt trên iDVR P2 là tính năng Giám sát hành trình (quản lý phương tiện từ xa). Với hệ 
thống máy chủ và phần mềm Vietmap iDVR được phát triển bởi VietMap sẽ cho phép bạn quản lý và 
kiểm tra phương tiện từ xa như:

• Xem video trực tuyến mọi lúc mọi nơi.
• Xem vị trí hiện tại của xe trên bản đồ.
• Chụp hình khung cảnh phía trước xe gởi về điện thoại.

Ghi hình trước và sau :
Camera hành trình iDVR P2 ghi hình rõ nét cả ngày và đêm với độ phân giải 1080p cho camera trước và 
720p cho camera sau, camera sau vừa ghi hình vừa làm camera lùi, màn hình sẽ tự chuyển hình ảnh 
camera lùi khi xe chuyển số R.

Chức năng phát FM :
Hỗ trợ kết nối iDVR P2 với hệ thống âm thanh của xe để nghe nhạc hoặc xem phim

Chức năng Wifi hotspot :
Vietmap iDVR P2 có thể dùng dữ liệu 4G để phát wifi bằng chức năng Wifi hotspot
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VII – CHỨC NĂNG GIÁM SÁT, ĐỊNH VỊ TỪ XA :

7.1 – Cách tải ứng dụng :

Mở ứng dụng CH Play ( đối với Android) hoặc App Store (đối với IOS) vào mục tìm kiếm và nhập tên phần 
mềm “Vietmap iDVR”. Tiến hành tải xuống và cài đặt.

Cách 1 :

Cách 2 :
+ Đối với thiết bị IOS

Bước 1 : Vào Cài đặt 
mở QR Code trên 
iDVR P2

Bước 2:Bật camera 
và hướng vào mã 
QR.Chọn đường link

Bước 3 : Bấm vào 
Open để chuyển qua 
App Store.

Bước 4 : Tải và cài đặt 
phần mềm.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

12

+ Đối với thiết bị Android

Bước 1 : Vào Cài đặt 
mở QR Code trên 
iDVR P2

Bước 2 : Mở phần mềm 
QR code reader và quét 
mã trên iDVR P2

Bước 3 : Chọn “cài đặt” 
để tải phần mềm iDVR.
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7.2 – Cách đăng nhập lần đầu :

Bước 1 : Mở ứng dụng 
iDVR P2

Bước 2 : Chọn mục 
“Tạo tài khoản”

Lưu ý : Nếu đã có tài 
khoản thì đăng nhập 
để vào ứng dụng

Bước 3 : Thêm thiết bị 
vào ứng dụng :

Cách 1 : Ấn vào mục 
“Quét QR Code” đưa 
camera về hướng QR 
Code trên iDVR P2 và 
bấm xác thực.

Cách 2 : Nhập số Serial 
trên iDVR P2 vào ứng 
dụng và ấn xác thực.

Bước 4 : Nhập thông 
tin người dùng

Lưu ý : Khi đăng kí 
khách hàng nên đăng 
kí số điện thoại đang 
sử dụng.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

14

7.3 – Giao diện phần mềm:

Cài đặt :

Bản đồ : Hiển thị bản đồ đang xem
Quản lý xe : Hiển thị danh sách xe đang quản lý
Quản lý tài khoản : Quản lý thông tin người 
dùng và tài khoản
Thoát : Đăng xuất tài khoản khỏi ứng dụng
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Thông báo :

Làm Mới:

Hiển thị các thông tin yêu cầu được gởi lên từ phần mềm.

Ấn để làm mới vị trí xe hiện tại và các thông tin chưa được cập nhật
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Hiển thị danh sách các xe tài khoản đang quản lý.
Hiển thị thời gian xe khởi động lần gần nhất.
  
 Xe nào không hoạt động biểu tượng sẽ màu xám.

Xe đang hoạt động thì biểu tượng màu xanh lá cây.
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7.4 – Tính năng chính :

Khi bấm chọn vào biểu tượng 1 xe, phần mềm sẽ cung cấp các 
thông tin và tính năng sau:

+ Lần truy cập cuối :cho biết thời gian và địa chỉ vị trí của 
xe trước khi mất kết nối 4G do tắt máy hoặc sóng chập chờn.

+ Xem trực tuyến : xem trực tiếp (livestream) những gì 
đang diễn ra trước ống kính camera Vietmap iDVR P2. Ở màn 
hình xem trực tuyến ấn         để chuyển camera trước hoặc sau.

+ Chụp ảnh : Ra lệnh cho thiết bị chụp một ảnh hiện tại gởi 
về điện thoại. 

+ Bộ sưu tập : Lưu lại tất cả các hình ảnh khách đã chụp 
trên cloud của vietmap.
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7.5 – Cách nạp tiền và kiểm tra dung lượng:
Lưu ý : Thao tác áp dụng tương tự đối với các sim dữ liệu khác.
Cách kiểm tra dung lượng data:

Bước 1 : Vào cài đặt bật 4G trên thiết bị iDVR P2.

Bước 2 : Mở ứng dụng My Viettel
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Bước 3 : Chọn vào “ Đăng nhập sử dụng 4G/4G Viettel”

Bước 4 : Nhập mã bảo mật do nhà mạng cung cấp. Sau đó bấm vào “Đăng nhập”
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Bước 5 : Dung lượng data báo ở mục “TK DATA”.

Bước 1 : Chọn mục “Nạp cước”

Cách nạp tiền vào tài khoản thiết bị:



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

21

Bước 2 : Chọn hình thức thanh toán nạp thẻ cào

Bước 3 : Điền thông tin mã thẻ cào và mã bảo mật. Sau đó chọn Nạp tiền
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Bước 1 : Vào “Cài đặt” trên thiết bị iDVR P2.

Bước 2 : Ấn vào Phát wifi để cài đặt tên và mật khẩu Wifi

VIII – CHỨC NĂNG WIFI HOTSPOT :
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Bước 3 : Đặt tên và mật khẩu cho Wifi xong ấn “Đồng ý”

Bước 4 : Bật “Mạng di động 4G” và “Phát wifi”. Sau dùng điện thoại kết nối và kiểm tra.
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IX – CHỨC NĂNG GHI HÌNH :

1 – Camera trước
2 – Camera sau
3 – Chỉ hiển thị camera trước
4 – Chỉ hiển thị camera sau
5 – Bộ sưu tập
6 – Ghi hình / Dừng ghi hình
7 – Chụp hình
8 – Cài đặt camera
9 – Canh chỉnh ADAS
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X – RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI :

Để tính năng ra lệnh bằng giọng nói hoạt động thì bắt buộc người dùng phải đăng ký tài khoản trên 
ứng dụng iDVR và thêm thiết bị vào tài khoản. Yêu cầu thiết bị P2 phải có kết nối internet thì các chức 
năng mới hoạt động được. Tính năng này hỗ trợ lái xe không cần phải thao tác nhiều trên màn hình P2 
nhưng vẫn có thể ra lệnh cho thiết bị thực hiện những lệnh cơ bản.

Danh sách các câu lệnh :
Vietmap S1 
Chỉ đường tới + “tên điểm hoặc địa chỉ muốn đến” Khi nhấn vào icon ra lệnh và đọc đúng 

câu lệnh thì P2 sẽ tự thiết lập lộ trình 
từ vị trí khách hàng tới vị trí điểm đến 
đã chọn 

Chỉ đường đến + “tên điểm hoặc địa chỉ muốn đến” 
Chỉ đường tới + “tên điểm hoặc địa chỉ muốn đến” + bằng Vietmap S1 
Chỉ đường đến + “tên điểm hoặc địa chỉ muốn đến” + bằng Vietmap S1 
 

Google map 
Đi tới + “tên điểm hoặc địa chỉ muốn đến” Khi nhấn vào icon ra lệnh và đọc đúng 

câu lệnh thì P2 sẽ tự thiết lập lộ trình 
từ vị trí khách hàng tới vị trí điểm đến 
đã chọn 

Đi đến + “tên điểm hoặc địa chỉ muốn đến” 
Chỉ đường tới + “tên điểm hoặc địa chỉ muốn đến” + bằng Google map 
Chỉ đường đến + “tên điểm hoặc địa chỉ muốn đến” + bằng Google map 
  

Youtube 
Mở video + “tên ca sĩ hoặc bài hát” P2 sẽ tự động mở ứng dụng Youtube 

và phát bài hát đã yêu cầu 
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Zing mp3 
Mở bài hát + “tên bài hát” P2 sẽ tự động mở ứng dụng ZingMp3 

và phát bài hát đã yêu cầu 
  

VTV online 
Mở kênh + “tên kênh” P2 sẽ tự động mở ứng dụng VTV 

Online và mở kênh đã yêu cầu. 
  

VOV online 
Mở VOV Giao thông P2 sẽ tự động mở ứng dụng VOV 

Online và mở kênh đã yêu cầu. 
  

Camera P2 
Mở camera trước P2 sẽ tự động mở camera trước hoặc 

camera sau  Mở camera sau 
  

Radio 
Mở radio P2 sẽ tự động mở ứng dụng Radio 
  

Thời tiết 
Thời tiết + “tên tỉnh thành phố” P2 sẽ mở ứng dụng Thời tiết tại khu 

vực được yêu cầu 
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XI – CHỨC NĂNG BLUETOOTH:

Gọi điện thoại 
Gọi + “tên lưu trong danh bạ” P2 sẽ mở ứng dụng kết nối với điện 

thoại và gọi tới số điện thoại hoặc tên 
lưu trong danh bạ được yêu cầu. 

Gọi số + “đọc số điện thoại” 

 

Bước 1 : Mở ứng dụng Bluetooth trên màn hình chính.
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Bước 2 : Nhấn biểu tượng bật Bluetooth.

Bước 3 : Mở Bluetooth trên 
thiết bị di động và kết nối vào 
camera iDVR P2.
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XII – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIETMAP S1 :

Bước 4 : Khách hàng có thể dùng bàn phím camera để gọi thay vì bấm bàn phím điện thoại.
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VIETMAP S1
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2.1.  Khi chưa thiết lập điểm đến:
2.2. Khi đã thiết lập điểm đến:
2.3. Màn hình xem bản đồ:
3.Cấu hình:
3.1 Cài đặt Dẫn đường:
3.2 Cài đặt Âm thanh:
3.3 Cài đặt Dữ liệu riêng:
3.4 Cài đặt Mới đây:
3.5 Cài đặt Xem bản đồ :
3.6 Cài đặt Ngôn ngữ :
3.7 Cài đặt Thiết bị :
3.8 Thông tin :
4. Hướng dẫn tính năng tìm kiếm dẫn đường bằng giọng nói ( Mới ):
5. Hướng dẫn Cập nhật bản đồ:
5.1 Cập nhật bản đồ trực tiếp : 
5.2 Cập nhật bản đồ trực tuyến ( Chỉ áp dụng trên thiết bị Android ) :
6. Liên hệ hỗ trợ :
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VIETMAP S1

MỘT SỐ TÍNH NĂNG MỚI TRÊN PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP S1
Có cảnh báo giới hạn tốc độ bằng giọng nói trên từng cung đường

- Thuật toán tìm đường thông minh hơn, lộ trình tìm được chính xác hơn, hợp lý hơn
-  Giao lộ thực tế sinh động tại những giao lộ phức tạp
- Cập nhật dữ liệu bản đồ trực tuyến
- Tìm điểm đến trực tuyến
- Tìm kiếm theo địa chỉ nhà chính xác hơn, vì dữ liệu bản đồ thu thập mỗi địa chỉ nhà thực tế như là 

một điểm trên bản đồ (dữ liệu hiện tại khoảng hơn 3 triệu điểm địa chỉ nhà và không ngừng tăng lên sau 
mỗi lần cập nhật bản đồ)

- Tìm tên đường viết tắt nhanh hơn (Ví dụ: Muốn tìm 160 đường Trần Bình Trọng, chỉ cần gõ từ khóa 
“160 TBT”)

- Tìm kiếm lộ trình đi qua điểm trung gian 
- Nhiều tùy chọn sinh động cho biểu tượng dẫn đường
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1.Màn hình chính :
Chọn vào thanh menu ở dưới màn hình dẫn đường để vào menu chính của chương trình

Hiển thị khu vực đang di chuyển / Chạm để vào menu chính của chương trình



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

35

VIETMAP S1

MÀN HÌNH CHÍNH
Chọn vào biểu tượng [Điểm đến] để bắt đầu thao tác tìm kiếm
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1.1  Điểm đến :
Có nhiều cách khác nhau để tìm điểm đến

【Nhà】 và 【Văn phòng】Chọn 
để đi đến ngay nhà hoặc cơ 
quan làm việc đã được thiết 
lập sẵn từ mục 【Dữ liệu riêng】

【Dữ liệu riêng】  Nơi lưu trữ 
những điểm lộ trình đã được 
lưu lại, giúp tạo điểm cần đến 
nhanh hơn

【Mới đây】Lưu lại các điểm 
đến đã tìm kiếm gần đây

【Tìm địa chỉ】Tìm điểm đến theo tên đường và địa chỉ số nhà.
【Tìm danh bạ】 Tìm điểm đến theo tên địa điểm, địa danh
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Trang thứ 2:
【Tìm số điện thoại】Tìm điểm đến theo số điện thoại 【Tọa độ】Tìm điểm đến theo tọa độ

【Điểm lân cận】 Tìm điểm xung 
quanh vị trí GPS, xung quanh điểm 
đến hoặc điểm dọc lộ trình

【Mã-VM】Tìm điểm đến theo mã hóa riêng của 
chương trình, mỗi điểm trên bản đồ sẽ có một 
mã hóa riêng biệt, chạm vào màn hình bản đồ 
để biết mã hóa đó

VIETMAP S1
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1.1.1 Tìm địa chỉ
《Tìm địa chỉ》là tìm điểm đến theo tên đường, số nhà đã biết, bàn phím thông minh chỉ hiển thị các 

ký tự có trong dữ liệu. Ví dụ: Tìm điểm đến là số 650 đường Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí 
Minh

Bước 1.
Vào màn hình chính, chọn【Điểm đến】 【Tìm địa chỉ】 , chọn khu vực cần tìm là TP. Hồ Chí Minh để tìm 
kết quả trong toàn TP. HCM (hoặc chọn vào biểu tượng folder kế bên TP.HCM, chọn quận Tân Bình để 
tìm kết quả trong quận Tân Bình), nhập từ khóa cần tìm là “650 Truong Chinh” hoặc chỉ cần viết tắt 
“650 TC” để tìm chính xác số nhà 650 đường Trường Chinh (hoặc chỉ “Truong Chinh” hay “TC” để tìm 
đường Trường Chinh),sau đó chọn《Tìm kiếm》
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Bước 2. Chọn kết quả cần tìm trong danh sách các kết quả tìm được, hoặc chọn biểu tượng  để tìm các 
đường giao lộ với đường đó

VIETMAP S1
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Bước 3.
Chọn [ Đi đến! ] để tạo lộ trình hướng dẫn đi đến điểm vừa tìm được
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Lưu ý: Với một số trường hợp địa chỉ không nằm trong cơ sở dữ liệu bản đồ VIETMAP S1, có thể thu hẹp 
phạm vi tìm kiếm theo các bước:     

VD: nếu không thể tìm được địa chỉ 357 
Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q.3 Tp Hồ Chí Minh

Tìm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Chọn [TP.Hồ Chí Minh], chọn biểu tượng thư 
mục để thu hẹp phạm vi

Chọn giao lộ gần địa điểm bạn muốn đến Thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo giao lộ Thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo quận

VIETMAP S1
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1.1.2 Tìm danh bạ
[ Tìm danh bạ ] là tìm điểm đến theo tên địa điểm, địa danh, khu du lịch, tên nhà hàng, khách sạn, bệnh viện…
Ví dụ: Tìm điểm đến là Chợ Bến Thành ở Tp HCM
Bước 1.
Vào màn hình chính chọn【Điểm đến】【Tìm danh bạ】, nhập từ khóa cần tìm là “Cho Ben Thanh”, chọn 
khu vực cần tìm là TP. Hồ Chí Minh để tìm kết quả trong toàn TP. HCM (hoặc chọn vào biểu tượng folder kế 
bên TP.HCM, rồi chọn quận 1 để chỉ tìm kết quả trong quận 1), sau đó chọn《Tìm kiếm》
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Bước 2. Chọn kết quả cần tìm trong danh sách các kết quả tìm được hoặc chọn “Loại điểm” để phân loại các 
điểm trong danh sách kết quả
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Bước 3. Chọn [ Đi đến! ] để tạo lộ trình hướng dẫn đi đến điểm vừa tìm được
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1.1.3  Xem bản đồ :
Duyệt xem bản đồ bằng cách chạm và kéo bản đồ, chọn [Đi đến!]  để tạo [Điểm đến]  , chọn tìm 
[ Điểm lân cận], để tìm điểm xung quanh hoặc [ Lưu vào dữ liệu riêng ]để lưu điểm đang chạm 
vào mục 《Dữ liệu riêng》

Lưu điểm đang chạm trên bản đồ 
vào [ Dữ liệu riêng]

Tìm điểm xung quanh điểm đang 
chạm trên bản đồ

Chọn khu vực để xem bản đồ

VIETMAP S1
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1.1.4  Dữ liệu riêng :
Tìm điểm đến trong mục 【Tìm địa chỉ】hoặc【Tìm danh bạ】, sau đó lưu điểm này vào mục dữ liệu riêng để có 
thể tạo lộ trình một cách nhanh chóng ở lần sau.

 

Lưu điểm đã tìm vào [ Dữ liệu riêng ]

Chọn【Dữ liệu riêng ] để tìm điểm đến đã lưu

Chỉnh sửa thông tin 
trước khi lưu

Chọn【Từ khóa】để tìm 
điểm trong mục này

Chọn【Quản lý】đ ể  
sắp xếp và và phân loại
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1.1.5  Nhà / Văn phòng :
【Nhà】và【Văn phòng】Lưu điểm nhà và công ty của bạn, hoặc bất cứ đâu mà bạn muốn đi đến 

nhanh, không cần thao tác tìm kiếm. Thiết lập điểm nhà, văn phòng bằng cách vào mục【Xem 
bản đồ】hoặc【Dữ liệu riêng】rồi chọn điểm mà bạn muốn thiết lập

Nếu điểm [ Nhà ] hoặc [ Văn phòng ] chưa được thiết lập, 
chương trình sẽ yêu cầu thiết lập ở lần chọn đầu tiên. 
Có 2 cách thiết lập:

Cách 1: Chọn [ Xem bản đồ ] rồi chọn điểm trên bản đồ mà 
bạn muốn thiết lập làm điểm văn phòng, sau đó chọn
[ Đặt điểm văn phòng ]

VIETMAP S1
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Cách 2: Chọn [ Dữ liệu riêng ] rồi chọn một điểm trong danh sách 
các điểm dữ liệu riêng, sau đó chọn [ Đi đến ] để thiết lập điểm đã 
chọn làm điểm văn phòng
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1.1.6  Mới đây :
Nơi lưu lại các điểm đến mà bạn đã từng tìm, giúp cho việc tìm kiếm nhanh hơn ở các lần sau. Chọn 
【Quản lý】 để sắp xếp hiển thị các điểm trong mục này theo nhiều cách hoặc xóa lịch sử tìm kiếm. 

VIETMAP S1
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1.1.7 Tọa độ :
Tìm điểm đến bằng cách nhập tọa độ. Có 3 định dạng tọa độ để nhập: Độ Phút Giây thập phân, Độ Phút 
thập phân hoặc Độ thập phân. 
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1.1.8  Tìm số điện thoại
Tìm điểm đến bằng số điện thoại biết trước.

Chọn [Loại điểm] để lọc lại kết quả

VIETMAP S1
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1.1.9  Mã-VM
Tìm điểm đến theo mã hóa riêng của chương trình, mỗi điểm trên bản đồ sẽ có một mã hóa riêng biệt, 
chạm vào màn hình bản đồ để biết mã hóa đó

Mã-VM bao gồm 7 chữ và số, 
chạm vào bản đồ để biết Mã-VM 
tại vị trí đó. Tính năng này giúp ta 
chia sẽ một cách đơn giản và 
nhanh chóng vị trí trên bản đồ với 
thành viên đi khác xe trong đoàn 
cũng có xài VietMap S1
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1.2  Lộ trình 
Mục【Lộ trình】sẽ bị ẩn đi khi chưa tạo điểm đến
Sau khi đã chọn điểm đến, bạn sẽ vào được mục Lộ trình với các chức năng như hình.
 

Dùng nút Zoom để phóng to, thu nhỏ bản đồ

[ Lựa chọn ]  [ Điểm lộ trình ] Thêm hoặc xóa các 
điểm lộ trình, có thể thêm điểm trung gian vào lộ trình

Chọn [ Xem lộ trình ] để xem chi tiết lộ trình sẽ đi 
qua, có thể mô phỏng như đang đi thực tế

Hủy lộ trình hiện tại với nút [Xóa lộ trình ]

VIETMAP S1
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1.3  Chức năng khác

1.3.1 Hành trình

   Bao gồm các chức năng: Hành trình, Quản lý lộ trình, Giải trí (chỉ có trên các máy dẫn đường cầm tay)

Lưu lại vệt xe hành trình đã đi qua, có thể xuất ra định dạng .kml để xem lại bằng Google Map. Chọn 
[ Tạo mới ] để bắt đầu ghi vệt xe di chuyển, khi kết thúc bạn phải chọn ngừng ghi để track có thể 
sử dụng được
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1.3.2 Quản lý lộ trình

1.3.3  Giải trí (chỉ có trên các máy dẫn đường cầm tay)

Dùng để lưu các lộ trình hay thường di chuyển

  Ứng dụng dùng để nghe nhạc, xem phim, xem ảnh. 
  Nghe nhạc định dạng .Mp3, .Wma. 
  Xem phim định dạng .Avi, .Mp4, .Wmv, .Mpg, .4Gp, .Rmvb (nên convert khoảng 18 frames/second, 

bitrate  520kb/second để xem phim không bị giật)
  Xem hình định dạng .jpg, .bmp, .png…

VIETMAP S1
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1.4  Sách du lịch (hoặc Danh sách đại lý showroom ô tô)
Nơi lưu trữ nhưng quyển sách, tài liệu tham khảo về những điểm du lịch nổi tiếng (đang cập nhật). Hoặc 
là mục danh sách các đại lý của showroom ô tô nếu phần mềm được cung cấp từ hãng .
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VIETMAP S1
2.Màn hình dẫn đường

2.1.  Khi chưa thiết lập điểm đến
Màn hình dẫn đường khi chưa thiết lập điểm đến cung cấp thông tin tốc độ giới hạn trên cung đường 
đang di chuyển, vị trí đang di chuyển, giao lộ phía trước với cung đường đang di chuyển… Có thể chuyển 
sang chế độ 3D hoặc 2D…Để vào menu chính tìm đường, chạm vào thanh thông tin vị trí ở dưới cùng.

 

Biểu tượng【       】không có dấu [?] cho biết máy đã bắt được sóng GPS và đã định vị chính xác vị trí hiện tại
Biểu tượng【        】có dấu [?] cho biết máy chưa định vị được vị trí hiện tại, chưa thể thực hiện dẫn đường được 

 Tốc độ giới hạn cho phép di chuyển 
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2.2. Khi đã thiết lập điểm đến
Sau khi thiết lập điểm đến, chạm vào góc trái phía trên của màn hình để ẩn/hiện bảng hướng dẫn dẫn đường, 
chạm vào thanh hướng dẫn ngã rẽ tiếp theo ở trên cùng để vào mục lộ trình. Có thể chọn chế độ dẫn đường dạng 
2D hoặc 3D.

 

Biểu tượng dẫn đường có dấu [?] khi chưa bắt được tín hiệu vệ tinh 
Khi qua hầm, mất tín hiệu vệ tinh, chương trình tự động mô phỏng lái xe vài phút 
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Màn hình dẫn đường 2D

Màn hình dẫn đường ở dạng 2D, bản đồ sẽ xoay theo hướng di chuyển của xe khi ở dạng 2D. Bản đồ sẽ luôn khóa 
theo hướng Bắc, không xoay nếu bạn chọn bản đồ dạng “N” (North-up)

[ 2D xoay bản đồ 

[ 2D Hướng Bắc, không xoay bản đồ ]
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2.3. Màn hình xem bản đồ
Chạm và kéo trên màn hình dẫn đường để chuyển sang chế độ xem bản đồ, có thể thực hiện các thao tác nhanh 
như [Điểm đến] , [Điểm lân cận] hoặc [Lưu vào dữ liệu riêng]  sau khi chạm vào một điểm trên màn hình xem bản 
đồ 
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3.Cấu hình :

Chọn [ Cài đặt ] hình bánh răng để tùy 
chỉnh một số chức năng của chương trình

Một số mục cấu hình cho chương trình và 
phần cứng trong [ Cài đặt ].
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3.1 Cài đặt Dẫn đường:
Chuyển Ngày/Đêm: Chuyển màu bản đồ sang ngày/đêm

Tùy chọn biểu tượng dẫn đường

Chụp màn hình: 
Bật/Tắt chức năng 
chụp màn hình khi dẫn 
đường

Tỷ lệ tự động: Bật để tự thay đổi tỷ lệ bản 
đồ theo tốc độ di chuyển

Đường nối điểm đến: Bật / Tắt đường 
chim bay giữa điểm khởi hành và điểm đến

Cách tìm đường:
[ Nhanh nhất ]: Ưu tiên đường lớn và xa lộ, 
đi đúng theo biển báo giao thông.
[ Ngắn nhất ]: Ưu tiên đường tắt nhỏ, bỏ qua 
biển báo giao thông.
[ Hạn chế đường cao tốc ]: Không ưu tiên 
đi ngang đường cao tốc.
[ Hạn chế qua phà ]: Không ưu tiên lưu 
thông qua phà.
[ Hiện cách tìm đường ]: Bật/Tắt bảng tùy 
chọn tìm đường khi tạo điểm đến
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3.2 Cài đặt Âm thanh

Điều chỉnh âm lượng

Thông báo tín hiệu GPS

Thông báo trạm thu phí
phía trước

Báo điểm có bắn tốc độ 
(bạn cần phải lưu điểm này 
trước trong mục Dữ liệu 
riêng với loại điểm là Speed 
Camera)

Bật/Tắt âm chạm màn hình

Cảnh báo quá tốc độ, 
chương trình sẽ yêu 
cầu bạn giảm tốc độ 
khi tốc độ lái xe hiện tại 
vượt quá tốc độ cho 
phép
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3.3 Cài đặt Dữ liệu riêng:

Thêm điểm ảnh có tọa độ GPS vào  [ Dữ liệu riêng ]
( Ảnh có tọa độ GPS phải đặt trong thư mục Navi/Photo )

Xóa hết điểm trong [ Dữ liệu riêng ]

Chọn loại điểm hiển thị/ thông báo trên bản đồChọn cách sắp xếp các điểm trong [ Dữ liệu riêng ]
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3.4 Cài đặt Mới đây:

3.5 Cài đặt Xem bản đồ : 

Xóa tất cả điểm trong mục

Chọn cách sắp xếp điểm trong mục này

Chọn loại lịch sử hiển thị

Bật/Tắt hiển thị điểm trên bản đồ

Chọn định dạng tọa độ hiển thị của một điểm 
trên màn hình xem bản đồ
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3.6 Cài đặt Ngôn ngữ :

3.7 Cài đặt Thiết bị :

3.8 Thông tin :

Ngôn ngữ hiển thị hỗ 
trợ Anh/Việt

Chọn phiên bản bản đồ

Chọn giọng nói dẫn đường, hỗ trợ 
giọng tiếng Anh, tiếng Việt miền 
Bắc, tiếng Việt miền Nam, giọng 
trẻ em

Chọn múi giờ, mặc định của 
Việt Nam là GMT +7

Xem trạng thái GPS/ Trạng thái 
pin

Tùy chỉnh độ sáng đèn nền

Canh chỉnh lại cảm ứng màn hình

Hiển thị thông tin phần mềm, bản đồ.
Chọn [Cập nhật bản đồ] để cập nhật trực tuyến
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4. Hướng dẫn tính năng tìm kiếm dẫn đường bằng giọng nói ( Mới ) :
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5. Hướng dẫn Cập nhật bản đồ
5.1 Cập nhật bản đồ trực tiếp :

Dữ liệu bản được được cập nhật liên tục bởi đội ngũ cập nhật bản đồ của VietMap và đưa lên website 
của VietMap trung bình mỗi 2 đến 3 tháng. 

Để cập nhật hiện trạng giao thông mới nhất bạn nên thường xuyên cập nhật dữ liệu bản đồ trên thiết 
bị của mình bằng cách truy cập vào trang chủ: www.vietmap.vn.

Vào mục [ Cập nhật bản đồ ], chọn phiên bản đúng với thiết bị đang sử dụng, tuân thủ theo các bước 
hướng dẫn cập nhật với từng thiết bị. 
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5.2 Cập nhật bản đồ trực tuyến ( Chỉ áp dụng trên thiết bị Android ) :
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6. Liên hệ hỗ trợ :
Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng thiết bị, vui lòng liên hệ với chúng tôi 

theo thông tin sau để được hỗ trợ tốt nhất:
• Email: support@vietmap.vn 
• Điện thoại: 1900.7113
• Website: www.vietmap.vn
• Fanpage: www.facebook.com/vietmapgis
Trong quá trình sử dụng, nếu bạn phát hiện thiếu sót nào trong dữ liệu bản đồ mới nhất này, xin vui 

lòng phản hồi cho chúng tôi tại trang Báo lỗi trên website www.vietmap.vn hoặc gởi mail vào 
support@vietmap.vn , chúng tôi sẽ ghi nhận, kiểm tra và cập nhật bổ sung trong các đợt tiếp theo. 
Chân thành cảm ơn.


