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I – TÍNH NĂNG SẢN PHẨM :

II – GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Đáp ứng chuẩn NĐ 10/2020 CP

Ghi hình trước & trong xe
kèm tốc độ

Tích hợp định danh tài xế,
biển số xe

Cảnh báo giao thông dành
riêng cho xe vận tải

Chia sẻ thông tin tắc đường
ngập nước,...
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III – CẤU TẠO THIẾT BỊ :

1. Camera trước
2. Camera trong xe
3. Giá đỡ 3M
4. Nắp che khe thẻ nhớ và sim
5. GPS

6. Dây nguồn
7. Cầu chì
8. Nút SOS
9. GSM
10. Sim & thẻ nhớ

Cảnh báo:  Nếu có thiết bị nào bị thiếu hoặc bị hỏng, hãy liên hệ với địa điểm mua 
hàng để được hỗ trợ. Không được sử dụng sản phẩm bị hư hỏng.

10
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IV – LẮP ĐẶT SẢN PHẨM :

1. Dây nguồn
2. Đèn trạng thái
3. Camera trong
4. Giá đỡ
 

5. Camera trước
6. Nắp đậy khe sim
7. Nút Reset
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V – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÚT VÀ ĐÈN TRẠNG THÁI :

Bước 1 : Tắt nguồn động cơ xe.
Bước 2 : Lắp thẻ nhớ vào khe thẻ nhớ trên camera.
Bước 3 : Lắp sim vào khe sim trên thiết bị.
Bước 4 : Lắp đặt nắp che khe thẻ nhớ và khe sim.
Bước 5 : Gắn giá đỡ bằng keo lên kính lái.
Bước 6 : Gắn nguồn của thiết bị.
Bước 7 : Cố định nút SOS, ăng-ten GPS và ăng-ten GSM.
Bước 8 : Điều chỉnh camera trước để có khung hình ghi tốt nhất.
Bước 9 : Điều chỉnh camera trong xe.
Bước 10 :Mở nguồn và kiểm tra thiết bị.
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VI – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE :

NÚT :
1. Reset : Nhấn và giữ nút Reset để khởi động lại thiết bị
2. SOS : Nút cảnh báo

Đèn trạng thái :

Đèn trạng thái Trạng thái Giải thích 
 

Xanh lá 
Tắt Khi xe dừng hoạt động 
Chớp Khi thiết bị bắt đầu ghi hình 

 
Đỏ 

Tắt Khi xe dừng hoạt động 
Chớp Khi chưa nhận tín hiệu 4G 
Đèn sáng  Khi nhận được tín hiệu 4G 

 
Xanh dương 

Tắt Khi xe dừng hoạt động 
Chớp Khi chưa nhận tín hiệu GPS 
Đèn sáng  Khi nhận được tín hiệu GPS 

Khi cập nhật phần mềm bằng thẻ nhớ thì 2 đèn xanh lá và đỏ sẽ chớp trong khi 
đang cập nhật phần mềm 
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Đăng xuất :
Để đăng xuất hệ thống, chỉ cần nhấn vào biểu tượng Thoát và chọn thoát Đăng nhập.

6.1  Cách đăng ký tài khoản cho thiết bị VM300 :
Cách 1 : Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đại lý đã cung cấp thiết bị để được 

tạo tài khoản trên hệ thống quản lý xe của VIETMAP.
Cách 2 : Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tổng đài : 1800.555.546 ( miễn phí ) 

để được hỗ trợ tạo tài khoản hoặc cài đặt lại mật khẩu trong quá trình sử dụng 
thiết bị.

6.2 Hướng dẫn sử dụng hệ thống :
6.2.1 - Đăng nhập hệ thống :
Trên máy tính, khách hàng vào trình duyệt web ( Chrome, Firefox, Coc coc,…) 

nhập vào thanh địa chỉ website là : quanlyxe.vn. Hệ thống sẽ yêu cầu nhập thông 
tin tên và mật khẩu đăng nhập đã được đăng ký.
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6.3  Màn hình Giao diện chính :

Thay đổi mật khẩu :
Người dùng có thể tự thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống 

bằng cách sau. Chọn vào icon mũi tên và chọn mục “Thiết Lập Người Dùng”. Sau đó 
chọn vào mục Đổi mật khẩu và tiến hành nhập mật khẩu cũ và mới.    
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6.4 Xem trực tuyến video :

Màn hình giao diện chính cung cấp tổng quan về các tính năng của ứng dụng để 
người dùng thao tác thuận tiện hơn :

1. Danh sách chức năng chính : Giám sát, Quản lý, Chức năng, Báo cáo,…
2. Thông báo, cảnh báo
3. Tổng hợp trạng thái xe
4. Danh sách xe
5. Thông tin xe
6. Hình ảnh, Sự kiện xe
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2. Trên màn hình xem Video trực tuyến, nhấn chuột trái vào từng kênh để xem 
video (Nếu thiết bị có 4 Camera, sẽ hiện đủ 4 Kênh)

3. Thanh điều khiển giao diện xem trực tuyến bao gồm :

Chức năng xem trực tuyến video cho phép người dùng xem trực tiếp hình ảnh và 
âm thanh được truyền trực tiếp từ thiết bị về màn hình xem trực tiếp video thông qua 
mạng dữ liệu không dây 4G. Nếu người dùng xem trực tuyến liên tục sẽ rất tốn dung 
lượng dữ liệu data của sim 4G.

Lưu ý : Thiết bị sẽ hỗ trợ xem trực tiếp khi tín hiệu ACC ( mở khóa xe ) được bật. 
Nếu tín hiệu ACC tắt và mức điện áp của bình ắc quy trên xe nhỏ hơn 12V thì sẽ không 
thể xem được trực tuyến.

1. Trong giao diện màn hình chính, chọn vào mục “Giám Sát Xe” :
Nhấn chuột trái vào mũi tên
Chọn Giám Sát Hình Ảnh
Nhấn chuột phải vào Biển kiểm soát
Chọn Xem video livestream

1

2
3
4
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6.5 Chức năng phát lại :

Chức năng Phát lại cho phép người dùng xem lại tất cả các video đã được ghi trên 
thẻ nhớ của thiết bị và xem lại lộ trình xe đã di chuyển.

Lưu ý : Khi sử dụng chức năng phát lại thì thiết bị phải có tín hiệu ACC mới có thể 
sử dụng được. Tùy thuộc vào dung lượng thẻ nhớ mà dữ liệu có thể lưu được thời 
gian dài hay ngắn.

1

2
3
4

 Tạm dừng hoặc xem tiếp camera 

 Điều chỉnh âm lượng ( nghe âm thanh từ xa) 

 Cửa sổ nổi xem Camera 

 Hiện full màn hình camera đang xem 
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6.5.1 – Xem lại video :

 

- Nhấn chuột trái vào mục “Giám sát xe” 
- Chọn “Giám Sát Hình Ảnh“
- Nhấn chuột phải vào Biển kiểm soát
- Chọn Xem lại video
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6.5.2 – Xem lại lộ trình :
Để xem lại lộ trình xe đã di chuyển trong 1 khoảng thời gian nhất định thì người dùng 
có thể làm theo các bước sau :

Bước 1 : Nhấn chuột trái vào mục “Giám sát xe”
Bước 2 : Chọn vào mục “Xem Lại Lộ Trình”
Bước 3 : Chọn vào “Biển số xe” cần xem lại lộ trình
Bước 4 : Chọn thời gian muốn xem
Bước 5 : Bấm tải về để xem lại lộ trình

1

2
3
4

- Chọn thời gian
- Chọn Kênh
- Bấm xem
- Chọn Video

Tải video về máy tính :
Khi chọn Video xem lại trong danh sách thành công, sẽ xuất hiện Icon “Tải Video 

Xuống”, bấm vào icon để Tải và lưu video trên máy tính.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 15 -

Sau khi tìm kiếm thành công sẽ hiển thị lại lộ trình sẽ đã di chuyển như hình bên dưới :
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VII – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP :
7.1 – Cách tải và đăng nhập app lần đầu :

7.2 – Đăng nhập :

Cài đặt ứng dụng cho điện thoại : 
Trên hệ điều hành IOS vào App store tìm kiếm 
“Vietmap quản lý xe”
Trên hệ điều hành Android vào CH Play tìm kiếm 
“Vietmap quản lý xe”

Vietmap Quản lý xe
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7.3 – Giao diện Giám sát :

Ký hiệu Thông tin 

❶ Tên đăng nhập 

❷ Mật khẩu đăng nhập 
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7.3.1 – Xem video trực tuyến :

Giao diện giám sát bao gồm các thông tin sau : Chi tiết hoạt động của xe, Lộ trình di 
chuyển, Xem trực tiếp, Phát lại Video..

Sau khi chọn xe và bấm vào nút “Phát trực tiếp” thì trên màn hình sẽ hiển thị vị trí xe 
và màn hình hiển thị video trực tuyến của cam trước và trong xe.

 
Ký hiệu Thông tin 

❶ Chi tiết hành trình xe 

❷ Xem lại lộ trình xe đã di chuyển 

❸ Xem trực tuyến 

❹ Xem lại video đã lưu trên thiết bị 
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7.3.2 – Xem lại lộ trình :
Chọn vào mục xem lại lộ trình, sau đó người dùng có thể vào chọn thời gian muốn xem 
lại lộ trình và bấm “Tải”. Màn hình sẽ hiển thị lộ trình xe đã di chuyển kèm theo thông 
tin tốc độ và quãng đường đã di chuyển.

Ký hiệu Thông tin 

❶ Vị trí xe 

❷ Màn hình xem trực tuyến 
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7.3.3 – Xem lại video từ xa :
Chọn thời gian người dùng muốn xem lại video và bấm vào nút “OK”. Di chuyển thanh 
thời gian để chọn Video muốn xem lại.                                 

Nhấn vào Icon          góc trái phía trên màn hình. (1) Chọn Quản lý -> (2) Nhập Mật khẩu 
cũ và Mật khẩu mới.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 21 -

7.4 -  Đặt lại mật khẩu :
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VIII – HỖ TRỢ :

 Hãy ghé thăm website của chúng tôi tại: www.vietmap.vn 
 Thiết bị ghi hình chuyên dụng, phần mềm mới nhất và thông tin các sản phẩm 
khác.
 VIETMAP  không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề xảy ra nếu thiết bị sử dụng 
cho mục đích bất hợp pháp.
 Sản phẩm giúp ghi và lưu lại các video cảnh tai nạn trong trường hợp xảy ra tai 
nạn, không đảm bảo rằng mọi cảnh tai nạn đều được ghi lại đầy đủ.
 Cảnh tai nạn có thể không được ghi lại nếu cố ý tắt chức năng ghi hình trên 
thiết bị.
 Các video ghi được từ sản phẩm có thể được sử dụng làm bằng chứng của vụ 
tai nạn. Tuy nhiên, VIETMAP sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp tai 
nạn xảy ra.
 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: 1800 555 546
• Website: www.vietmap.vn
• Fanpage: www.facebook.com/vietmapgis

Lưu ý:  Khách hàng  vui lòng liên hệ 
đại lý hoặc tổng đài để được hỗ trợ 
tạo tài khoản.


