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IV – THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
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VIII – CÁC PHỤ KIỆN HỖ TRỢ :

TRẠNG THÁI ĐÈN LED :

- VM350 là thiết bị tích hợp tính năng giám sát hành trình và camera hành trình 4G.
- VM350 hỗ trợ ghi hình đồng thời 2 camera trước và trong xe cùng 1 lúc.
- VM350 tích hợp đèn hồng ngoại cho camera trong xe để đảm bảo ghi hình rõ nét 

cả ngày lẫn đêm. 
- VM350 hỗ trợ xem trực tuyến từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại và trình 

duyệt web trên máy tính.
- VM350 hỗ trợ xem lại lộ trình đã di chuyển cũng như tính năng chụp hình để phù 

hợp với Nghị Định 10 của Chính phủ.
- VM350 không hỗ trợ chống nước nên vui lòng không để thiết bị tiếp xúc với nước 

hoặc hơi ẩm.
- VM350 nên được kiểm tra thẻ nhớ định kỳ 6 tháng 1 lần để đảm bảo thiết bị ghi hình 

ổn định.
- Không nên chạm tay trực tiếp vào ống kính camera sẽ làm cho hình ảnh bị mờ và 

chất lượng video không được rõ.
- Không tự ý tháo rời, sữa chữa hoặc thực hiện bất cứ thay đổi nào đối với thiết bị.
- Không thao tác đến thiết bị khi đang lái xe, nếu cần thao tác đến thiết bị vui lòng 

dừng xe lại để đảm bảo an toàn cho tài xế và người tham gia giao thông.
- Thiết bị phải được lắp đặt bởi đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp hoặc các đại lý được 

chỉ định của VIETMAP. Khách hàng không nên tự thao tác, việc đấu nối sai có thể dẫn tới 
thiểt bị bị lỗi trong quá trình sử dụng.

- Khách hàng chỉ nên sử dụng các phụ kiện được cung cấp bởi VIETMAP, không nên 
sử dụng các loại phụ kiện khác tránh việc sản phẩm bị lỗi khi hoạt động.

Giá đỡ Camera trong

VIETMAP VM350

HDSD Dây nguồn

Thẻ nhớ Sim data

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.

3.1.1– Đèn nguồn : Màu đỏ
- Bật ACC và khởi động nguồn : đèn đỏ sáng
- Tắt ACC : đèn đỏ nhấp nháy mỗi lần cách nhau 10 giây
- Không đấu nguồn : đèn đỏ tắt
3.1.2– Đèn GPS : Màu xanh lá
- Bật ACC và định vị thành công : đèn vàng sáng
- Bật ACC và đang định vị : đèn vàng chớp
- Tắt ACC : đèn vàng tắt.
3.1.3– Đèn GSM : Màu xanh dương
- Bật ACC và kết nối mạng thành công : đèn xanh dương sáng.
- Bật ACC và không có kết nối mạng, không có sim : đèn xanh dương chớp.
- Tắt ACC : đèn xanh dương tắt

3.1 - Mặt trên thiết bị :

3.2 - Mặt dưới :

Hướng dẫn lắp SIM và thẻ nhớ :

3.3 - Mặt bên :

3.4 - Camera trong xe :

5.1 – Hướng dẫn lắp đặt nguồn :

5.2 - Hướng dẫn cách lắp camera trước :

5.3 – Hướng dẫn lắp camera trong xe :

Đảm bảo rằng thiết bị đang ở trạng thái tắt ACC trước khi tiến hành lắp SIM và thẻ nhớ. 
Nếu không tắt ACC có thể làm hư thẻ nhớ hoặc sim trong quá trình lắp ráp.

Lưu ý :
Camera trong xe có 1 cảm biến sẽ tự động chuyển hình ảnh từ màu sang trắng đen khi 

xe vào những khu vực không có đèn hoặc di chuyển vào ban đêm.

Dây B+ : màu đỏ : kết nối với trực tiếp cầu chì của cực dương ắc quy (từ 9-30V) 
Dây GND : màu đen : kết nối với cực âm của ắc quy hay dây Mass
Dây ACC : màu vàng : đấu vào cầu chì của nguồn ACC sau khóa. Khi nổ máy (ACC bật) và 
không có dòng điện khi tắt máy xe ( ACC tắt)

Thẻ nhớ phải có tốc độ từ Class 10 trở lên và 
dung lượng từ 16GB trở lên.
Thẻ nhớ phải được định dạng FAT32 trong 
lần đầu tiên khi gắn vào thiết bị.
Thiết bị chỉ hỗ trợ SIM chuẩn Micro nên lưu ý 
chọn đúng loại sim phù hợp với thiết bị.

Danh mục Mục Thông tin 
 
 
 
 
 
Phần cứng 

Chip xử lý ARM Cortex A53  
Quad core - 1.4GHz 

Hệ điều hành Android 8.1 
Bộ nhớ trong 16GB 
RAM 1GB 
Băng tần GSM 850/900/1800/1900 

WCDMA 850/900/1900/2100 
GPS Hỗ trợ 
G-Sensor Hỗ trợ 
Mic & Loa Hỗ trợ 
Thẻ nhớ Tối đa 256GB 

 
 
 
Tính năng 

Wifi Chuẩn 802.11 b/g/n - Băng tần 2.4GHz 
Hỗ trợ Wifi Hotspot 

Xem trực tuyến Xem camera trước và trong bằng app và PC 
Xem vị trí Bằng PC: vào đường dẫn quanlyxe.vn 

Bằng app: Hệ Thống Quản Lý Xe 
Camera trước Ghi hình rõ nét ngày và đêm 
Camera trong Hỗ trợ ghi hình với đèn hồng ngoại 

Nguồn Nguồn DC 12-36V ( phù hợp nhiều dòng xe khác nhau )  
Pin rời Hỗ trợ 450mAh 

Kích thước Kích thước 109*69*52 mm 
Trọng lượng 225g 

Bước 1: Kết nối cáp nguồn của thiết bị là dây B+, ACC và GND với hộp cầu chì 
trên xe. Vị trí số 1 là một vị trí tham khảo của hộp cầu chì trong xe.( Tùy mỗi dòng xe 
thì hộp cầu chì sẽ nằm ở những vị trí khác nhau)

Bước 2 : Luồn dây cáp điện đi dọc theo trụ A của xe đến phía trên của kính chắn 
gió phía trước. Đường nét đứt màu đỏ số 2 trong hình là để tham khảo.

Bước 3 : Chọn vị trí lắp đặt thiết bị, sau đó lau sạch vị trí muốn lắp đặt. Tháo 
màng bảo vệ khỏi băng keo 3M của để gắn và gắn vào vị trí. Chờ trong 2 giờ trước 
khi thực hiện bước tiếp theo. Xem số 3 để tham khảo.

Bước 4 : Đặt thiết bị vào đế và kết nối đúng cáp nguồn của thiết bị ( xem hình số 
4 để tham khảo).

Bước 1 : Camera trong xe có thể được lắp vào kính chắn gió, phía sau của gương 
chiếu hậu ( giống hình 1) hoặc ở giữa taplo xe ( giống hình 2). Lau sạch các vị trí đã 
chọn, tháo phần bảo vệ trong băng keo 3M, sau đó gắn thiết bị cố định.

Bước 2 : Sử dụng tuốc nơ vít kèm theo trong hộp sản phẩm để vặn ốc bắt camera, 
để camera chắc chắn và không rung lắc trong quá trình ghi hình. Kết nối cáp camera 
trong xe và kiểm tra lại vị trí lặp đặt.

Chức năng Wifi hotspot mặc định sẽ tự động bật khi thiết bị được bật nguồn. Tên 
wifi sẽ là mã số IMEI của máy, mật khẩu là 8 số cuối của mã IMEI.

7.1 – Cách đăng ký tài khoản cho thiết bị VM350 :
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 : 1800555546 ( miễn phí ) để 

được hỗ trợ tạo tài khoản hoặc cài đặt lại mật khẩu trong quá trình sử dụng thiết bị.
 7.2 - Hướng dẫn sử dụng hệ thống :
7.2.1 - 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 :

7.2.2 - Màn hình giám sát xe :

Trên màn hình giám sát xe, người dùng có thể xem được thông tin của các xe như sau:
• Giám sát video : xem video trực tuyến, xem lại video và xem hình ảnh.
• Giám sát xe : xem trạng thái xe.
• Báo cáo : xem lại lộ trình xe đã di chuyển và 1 số thông tin khác.

7.2.3 - Xem video trực tuyến:
Để xem được video trực tuyến khách hàng chọn mục “Giám sát video” trong 

danh sách các xe hiển thị  bấm chuột phải vào biển số xe  Chọn xem trực tuyến video.

7.2.4 - Xem lại video :
Để xem lại video  khách hàng chọn mục “Giám sát video” trong danh sách các xe 

hiển thị  bấm chuột phải vào biển số xe  Chọn xem lại video.

7.3 - Hướng dẫn sử dụng app :

7.2.5 - Xem hình ảnh :
Để xem lại video  khách hàng chọn mục “Giám sát video” trong danh sách các xe 

hiển thị  bấm chuột phải vào biển số xe  Chọn xem lại video.

7.3.1 - Cách tải :
Mở ứng dụng CH Play/ Apple Store tìm 

kiếm ứng dụng "Vietmap Quản Lý Xe" 
hoặc quét mã QR sau đây để tải xuống và 
cài đặt.

7.3.2 - Đăng nhập:
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Thiết bị VM350 có hỗ trợ kết nối với các thiết bị mở rộng như :
- Nút SOS : dùng nhấn khẩn cấp khi tài xế cần liên hệ với số điện thoại đã cài đặt từ 

trước.
- Pin rời : hỗ trợ kết nối pin rời để tăng thời gian hoạt động của thiết bị khi xe không 

nổ máy.
- Công tắc Relay : hỗ trợ kết nối với relay để ngắt bơm nhiên liệu từ xa.

Nút SOS Pin rời Công tắc Relay

IX – 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  sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào xảy ra khi 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, khách hàng nên thường xuyên kiểm tra chất lượng thẻ nhớ để đảm bảo rằng tất 
cả video trong quá trình di chuyển đều được ghi lại đầy đủ.

- Cảnh tai nạn có thể không được ghi lại nếu khách hàng cố ý tắt nguồn hoặc thiết 
bị bị lỗi mà khách hàng không đem bảo hành/ sữa chữa..

- 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.

- Nếu bạn gặp khó 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: 1800.555546 (miễn phí)
- Website: www.vietmap.vn
- Fanpage : www.facebook.com/vietmapgis


