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I – LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG :

II – GIỚI THIỆU VỀ TPMS :

III – TÍNH NĂNG CỦA TPMS :

IV – THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi tiến hành cài đặt sản phẩm và đảm bảo 
rằng sản phẩm phù hợp với đầu DVD trên xe của bạn.

VIETMAP không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về việc mất mát cảm biến.
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp V1Ai được thiết kế để giám sát sự bất thường 

của lốp xe thông qua ứng dụng trên màn hình DVD, ứng dụng sẽ nhắc nhở khi phát 
hiện có vấn đề và tài xế phải kiểm tra kịp thời một khi có cảnh bảo từ thiết bị

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp V1Ai bao gồm 1 bộ tiếp nhận tín hiệu bằng cổng 
USB và 4 cảm biến. Cảm biến sẽ được gắn ở đầu vòi của bánh xe và sử dụng các đai 
ốc để siết lại chống trộm cho thiết bị. Cảm biến sẽ gửi các dữ liệu thông tin về áp 
suất và nhiệt độ của bánh xe đến bộ tiếp nhận tín hiệu được gắn ở cổng USB của 
đầu DVD. Khi bánh xe bị áp suất thấp, rò rỉ hoặc nhiệt độ cao thì ngay lập tức trên 
màn hình DVD sẽ phát ra âm thanh cảnh báo để nhắc nhở tài xế.

TPMS sẽ giúp tránh những tai nạn về lốp xe, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và 
kéo dài tuổi thọ lốp.

- Phát âm thanh cảnh báo trên hệ thống âm thanh của xe.
- Phần mềm giám sát với giao diện trực quan sinh động.
- Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt.
- Có nhiều tùy chọn đơn vị áp suất và nhiệt độ.
- Dễ dàng đảo lốp với các thao tác bấm trên màn hình.
- Dễ dàng đặt ngưỡng cảnh báo áp suất và nhiệt độ.
- Dễ dàng lắp đặt.

Thông số kỹ thuật của cảm biến : 
1 Điện áp hoạt động 2.1V-3.5V 
2 Tần số hoạt động 433.92Mhz 
3 Mức cảnh báo áp suất 0-116Psi 
4 Mức nhiệt độ hoạt động -40 – 125 C 
5 Nhiệt độ hoạt động -40 – 125 C 
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V – LẮP ĐẶT :

Cài đặt ứng dụng TPMS trên đầu DVD:
Bước 1 : Trên máy tính mở trình duyệt web và vào đường link sau :
   bitly.vn/vietmap
Lưu ý : Nếu không tải được file vui lòng liên hệ Vietmap để được hỗ trợ.
Bước 2 : Tải ứng dụng TPMS về máy tính.
Bước 3 : Copy ứng dụng vừa tải vào USB và gắn USB vào đầu DVD.
Bước 4 : Mở quản lý file và tìm đến ứng dụng TPMS trong USB và cài đặt.

Gắn bộ thu nhận TPMS vào đầu DVD :
Tìm vị trí cổng USB của đầu DVD và gắn bộ thu nhận TPMS như hình sau :

Thông số bộ tiếp nhận TPMS : 
1 Điện áp hoạt động DC 5V 
2 Dòng điện hoạt động <15mA 
3 Tần số hoạt động 433.92MHz 
4 Nhiệ độ hoạt động -40 - 85 C 
5 Chiều dài dây 200mm 

                            

  

Cài đặt cảm biến TPMS bên ngoài :

Gắn đai ốc chống trộm Gắn cảm biến
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VII – GIAO DIỆN PHẦN MỀM :

VI– PHỤ KIỆN :

  
        Khóa đai ốc chống trộm Kiểm tra kết nối

Sau khi cài đặt cảm biến ở các bánh xe, thiết bị sẽ tự đồng bộ tín hiệu mà 
không cần thêm thao tác nào khác. Nếu thiết bị không tự đồng bộ vui lòng di 
chuyển xe để kích hoạt các cảm biến ở bánh xe.

Ghi chú :
1. Trước khi sử dụng phải để 2 phút để thiết bị kết nối với các cảm biến.
2. Phải chắc chắn rằng chỉ có 1 kết nối khi cài đặt cấu hình ID của cảm biến.

   

Bộ điều khiển Cảm biến Keo 3M 

  

 

Cờ-lê Đai chống trộm HDSD 

7.1 – Màn hình giao diện :
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7.2 – Màn hình cảnh báo :

7.3 - Màn hình ghép nối cảm biến :

Khi áp suất hoặc nhiệt độ trong lốp nào đó đạt giá trị cảnh báo theo cài đặt, 
phần mềm sẽ hiển thị trên màn hình đồng thời phát ra tiếng kêu cảnh báo.

Khi thay thế cảm biến mới cần phải ghép nối lại cảm biến.
Bấm chọn vào lốp xe bạn cần ghép.
Để kích hoạt cảm biến thì cần tháo cảm biến khỏi van xe và lắp lại. 
Nếu ghép nối thành công, phần mềm sẽ thông báo sau đó thoát khỏi chế độ 
ghép lốp.
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7.4 – Màn hình cài đặt :

7.4 – Màn hình đảo lốp :

 Mặc định Tùy chọn 
Báo động bật Bật Tắt / Bật 
Báo động âm thanh Bật Tắt / Bật 
Nhiệt độ cao giới hạn 75  
Đơn vị nhiệt độ C  
Áp suất cao giới hạn 3.1Bar  
Áp suất giới hạn thấp 1.7Bar  
Đơn vị áp suất Bar  
Báo động điện áp pin Bật Tắt / Bật 
Báo động mất kết nối Bật Tắt / Bật 
Hiển thị lốp dự phòng Tắt Tắt / Bật 
Khôi phục về mặc định   
Thông tin phiên bản   

Bấm chọn vào vị trí 2 bánh xe cần đảo vị trí cho nhau trên màn hình. Sau đó 
bấm vào “Bắt đầu đảo lốp” để xác nhận.
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VIII – HỖ TRỢ :

Nếu bạn gặp khó khăn trong 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


