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I – LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG :
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 Cảm ơn đã lựa chọn thiết bị Camera ghi hình  VIETMAP H8.
 Sách hướng dẫn bao gồm cách hoạt động của thiết bị và hướng dẫn sử dụng đúng 
cách. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.
 Tài liệu hướng dẫn dành cho thiết bị VIETMAP H8, nếu có lỗi phát sinh nằm ngoài 
hướng dẫn xin vui lòng liên hệ cửa hàng gần nhất để được hỗ trợ.
 Nội dung của tài liệu hướng dẫn có thể được sửa đổi mà không cần báo trước.

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 cảm biến va chạm 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.
 

 Hỗ trợ :

VIETMAP H8VIETMAP H8
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II. PHỤ KIỆN ĐI KÈM THIẾT BỊ:
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Sạc nguồn Ô tô

Giá đỡ Thẻ nhớ 32GB Sách HDSD

Cáp USB

VIETMAP H8

VIETMAP H8
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III. TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN:
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1 – Khe gắn giá đỡ
2 – Nút nguồn
3 – Màn hình
4 – Cổng AV-OUT
5 – Khe cắm thẻ nhớ

6 – Cổng USB
7 – Nút reset
8 – Cổng HDMI
9 – Nút Menu
10 – Nút lên

11 – Nút xuống
12 – Nút OK
13 - Ống kính

VIETMAP H8
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Ký hiệu Chức năng Giải thích 
1 – Khe gắn giá 
đỡ 

Gắn với giá 
đỡ rời Gắn với giá đỡ giữ thiết bị. 

2 – Nút nguồn Bật Nhấn nút để bật nguồn và đèn báo sẽ sáng. 
Tắt Nhấn nút để tắt nguồn và đèn báo sẽ tắt. 

3 – Màn hình Màn hình 2.45 inch IPS LCD. 

4 – AV-Out AV-Out Kết nối thiết bị với TV để xem video/hình 
ảnh. 

5 – Khe cắm thẻ 
nhớ 

Khe cắm thẻ 
nhớ 

Nhìn đối diện với ống kính camera thì khe 
thẻ nhớ nằm bên phải. 

6 – Cổng USB 

Bộ nhớ USB Kết nối với PC bằng cáp USB, để xem 
video/hình ảnh và sạc cho thiết bị. 

Sạc Kết nối với bộ sạc, thiết bị sẽ tự mở và tự 
động sạc. 

Webcam Kết nối PC làm webcam. 
7 – Nút reset Nút reset Nhấn nút để khởi động lại khi thiết bị bị lỗi. 
8 – Cổng HDMI Ngõ ra HDMI Kết nối HDMI với TV,để xem video/hình ảnh. 

9 – Nút menu 

Chuyển đổi 
chế độ 

Nhấn và giữ để chuyển đổi giữa các chế độ 
Ghi hình / chụp hình / Xem lại 

Cài đặt menu Nhấn để vào menu cài đặt: Ghi hình / chụp 
hình / Xem lại 

Khóa video Nhấn để khóa video hiện tại trong quá trình 
ghi hình 

10 – Nút lên 

Lên Cài đặt menu: lên 

Thu phóng Chế độ Ghi hình/Chụp hình : Nhấn lên để 
phóng to 

Tắt/Bật ghi âm Nhấn và giữ để tắt / bật ghi âm khi ghi hình 

11 – Nút xuống 

Xuống Cài đặt menu: xuống 
Tắt/Bật wifi Nhấn và giữ để bật / tắt WiFi; 

Thu phóng Chế độ Ghi hình/Chụp hình : Nhấn xuống để 
thu nhỏ 

VIETMAP H8



Khi bật thiết bị sẽ tự động vào chế độ ghi hình, có một biểu tượng màu đỏ được hiển thị 
ở góc trên cùng bên trái của màn hình; đèn chỉ thị video màu đỏ bắt đầu nhấp nháy, tức 
là thiết bị đang được ghi hình, nhấn nút "OK" để chuyển chế độ bật / tắt ghi hình.

Chế độ ghi hình:

Bật nguồn và thiết bị sẽ ở chế độ ghi hình, bấm nút “OK” để dừng ghi,nhấn và giữ nút 
“MENU” để chuyển sang chế độ chụp ảnh (sẽ có âm thanh 1 tiếng bip), và có một 
biểu tượng chụp ảnh được hiển thị ở góc trên cùng bên trái của màn hình, nhấn nút 
“OK” để chụp ảnh, khi chụp hình xong, màn hình sẽ hiển thị lại các biểu tượng là có 
thể chụp tiếp.
Lưu ý: Khi trong chế độ ghi hình, trước tiên phải dừng ghi, sau đó nhấn và giữ nút 
MENU để chuyển sang chế độ chụp ảnh.

Chế độ chụp hình:

Bật nguồn – Bấm OK để dừng ghi hình- nhấn và giữ nút MENU để chuyển sang chế 
độ chụp ảnh - bấm nút OK để chụp.

Cách chụp hình:

Bật nguồn – Thiết bị sẽ tự ghi hình-Nhấn nút “OK” một lần nữa để dừng ghi. 
(Chú ý: Sau khi cắm bộ sạc vào ô tô, máy sẽ tự động bật và ghi khi xe khởi động.)

Cách ghi hình :

Hướng Dẫn Sử Dụng

IV. HOẠT ĐỘNG :

06

12 – Nút OK 

Bắt đầu / 
Dừng ghi 

Chế độ ghi hình: nhấn 'OK' để bắt đầu / 
dừng ghi hình; 

Xác nhận cài 
đặt 

Chế độ Menu: nhấn 'OK' để xác nhận cài 
đặt; 

Chụp hình Chế độ hình ảnh: nhấn 'OK' để chụp ảnh; 
Phát lại Chế độ phát lại: nhấn 'OK' để phát lại. 

13 - Ống kính Góc quay ống 
kính Góc quay ống kính là 1700 

 

VIETMAP H8
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Nhấn và giữ nút MENU hai lần, mỗi lần sẽ có 1 tiếng bip báo hiệu, để chuyển sang chế 
độ xem lại, biểu tượng xem lại sẽ hiển thị ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
1. Nhấn nút lên / xuống để chọn (Video / Hình ảnh);
2. Nhấn nút MENU để xem các tùy chỉnh tập tin như: Xóa / Khóa / Trình diễn;
3. Trong chế độ xem lại, bấm OK để xem lại video.

Xem lại video / hình ảnh:

Bật nguồn – Bấm OK để dừng ghi - nhấn và giữ nút Menu hai lần để chuyển chế độ 
xem lại - nhấn nút lên/xuống để chọn video cần xem và nhấn nút MENU để chọn tùy 
chỉnh - bấm nút OK để vào chế độ xem lại.

Nhấn nút MENU một lần để mở menu cài đặt cho video, hai lần để mở cài đặt hệ thống.

Cách xem lại:

V. CÀI ĐẶT:

Chế độ

Ghi hình

Độ phân giải

Ghi vòng lặp

WDR
G-Sensor
Nhận diện
chuyển động
Ghi âm

1080FHD 1920*1080
720P 1280*720
WVGA 848*480
VGA 640*480

1080FHD
1920*1080

1 phút

Tắt

Tắt

Bật

Trung bình

Tắt/ 1 phút/ 3 phút/ 5 phút

Tắt/Bật
Tắt/ Thấp/ Trung bình/ Cao

Tắt/Bật

Tắt/Bật

Menu chính Menu hiển thị Mặc định

VIETMAP H8
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Đóng dấu
ngày chụp

Chế độ chụp

Độ phân giải
Chụp hình

Xem lại

Chụp liên tục

Xóa

Khóa

Trình chiếu

Xóa tập tin hiện tại/Xóa tất cả tập tin

Khóa tập tin hiện tại
Hủy khóa tập tin hiện tại
Khóa tất cả tập tin
Hủy khóa tất cả tập tin

2 giây/ 5 giây/ 8 giây

Đóng dấu
ngày chụp

Tắt/ Chụp 3 tấm/ chụp 5 tấm/
chụp 10 tấm

Tắt/ Ngày / Ngày/Giờ Ngày/Giờ

Tắt

Chụp đơn/Hẹn 2S/Hẹn 5S/
Hẹn 10S

12M 4032*3024
10M 3648*2736
8M 3264*2448
5M 2592*1944
3M 2048*1536
2MHD 1920*1080
1.3M 1280*960
VGA 640*480

Bật

Chụp đơn

5M
2592*1944

Tắt/Bật

VIETMAP H8
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Hệ thống 

Wifi Tắt/Bật Tắt 
Ngày/Giờ Cài đặt Năm/Tháng/Ngày/Giờ  
Tự động tắt 
nguồn Tắt/ 3 phút/ 5 phút/ 10 phút Tắt 

Âm bàn phím Tắt/Bật Bật 
 

Ngôn ngữ Tiếng Việt, Anh, Pháp, …  
AV OUT NTSC/PAL NTSC 
Tắt màn hình Tắt/ 1 phút/ 3 phút/ 5 phút Tắt 
Tần số 50 Hz/60 Hz 50 Hz 
Định dạng Thẻ nhớ sẽ xóa toàn bộ dữ liệu/ OK  
Cài đặt mặc 
định Hủy / OK  

Phiên bản Hiển thị phiên bản phần mềm  

 
VI. THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Sản phẩm VIETMAP H8 
Tính năng sản phẩm Camera hành trình ghi hình Full HD 
Cảm biến sensor Cảm biến ảnh Sony – 2MP 
Chipset Novatek 

Độ phân giải video 1080FHD 1920*1080, 720P 1280*720, WVGA 848*480, 
VGA 640*480 

VIETMAP H8
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Ống kính Góc rộng 170o 
Wifi Hỗ trợ, Ứng dụng: VIETMAP REC 

Độ phân giải ảnh 

12M 4032*3024 
10M 3648*2736 
8M 3264*2448 
5M 2592*1944 
3M 2048*1536 
2MHD 1920*1080 
1.3M 1280*960 
VGA 640*480 

G-sensor Tích hợp trong máy ( lưu và khóa video nếu có va chạm, 
video không thể bị ghi đè) 

Ghi hình vòng lặp Hỗ trợ 
WDR Hỗ trợ 
Nhận diện chuyển động Hỗ trợ 

Tự động tắt/mở máy Hỗ trợ tự động mở máy khi xe khởi động và tự động tắt 
khi xe tắt máy. 

Ngày/Giờ Hỗ trợ 
Định dạng video MOV, H.264 
Định dạng ảnh JPG 
Mic Hỗ trợ 
Loa Hỗ trợ 
Thẻ nhớ Hỗ trợ tối đa 64GB, thẻ Class 10 trở lên 
Cổng kết nối USB/AV-OUT/HDMI 
Nguồn  DC 5V / 1.5A 
Pin Siêu tụ điện 

VIETMAP H8



• Không thao tác cài đặt sản phẩm trong khi lái xe.
• Lắp sản phẩm ở vị trí gần gương chiếu hậu để có được tầm nhìn ngoài trời tốt nhất. 
Không cài đặt ở vị trí gây trở ngại cho tầm nhìn của lái xe.
• Đảm bảo rằng ống kính nằm trong phạm vi quét của gạt nước kính chắn gió để đảm 
bảo nhìn rõ ngay cả khi trời mưa.
• Không chạm vào ống kính. Vết bẩn có thể để lại trên ống kính và sẽ dẫn đến các 
video không rõ nét.
• Vui lòng cẩn thận khi tháo lắp. Có thể gây ra hư hại cho giá đỡ.

1.  Sử dụng vải khô để lau sạch vị trí lắp đặt mà thiết bị sẽ được gắn trên kính chắn gió. 
Đảm bảo lắp đặt thiết bị ở nơi mà tầm ghi hình rộng và không ảnh hưởng tới tầm nhìn 
tài xế.
2.  Lắp bằng giá đỡ hút chân không hoặc bằng keo 3M. Vị trí lắp phải chắc chắn và 
không rung lắc. Sau đó cài đặt thông số cho thiết bị.
3.  Chọn cách A hoặc B để chọn vị trí cài đặt giá đỡ, giấu cáp vào các đường nối xung 
quanh cạnh của bảng điều khiển.
4.  Lắp bộ sạc để bật nguồn thiết bị.
5.  Bật nguồn, điều chỉnh ống kính để có góc quay phù hợp.
6.  Hãy chắc chắn rằng thiết bị đang hoạt động bình thường.

 Quy trình lắp đặt thiết bị:

Hướng Dẫn Sử Dụng

VII. LẮP ĐẶT SẢN PHẨM:
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Nhiệt độ hoạt động -20oC - +60oC 
Độ ẩm 15%~60% 
Ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Việt,….. 

VIETMAP H8



Đẩy thẻ SD vào khe thẻ nhớ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng kêu. Nhấn lại 
lần nữa để tháo thẻ SD ra.

Đối với điện thoại chạy Android :
Truy cập "Google Play Store" tìm kiếm ứng dụng " VIETMAP REC "  để 
tải xuống và cài đặt.

Đối với điện thoại chạy IOS: 
Truy cập "Apple store" tìm kiếm ứng dụng "VIETMAP REC"  để tải xuống và 
cài đặt. 

Gắn thẻ nhớ:

8.1. Cài đặt ứng dụng cho điện thoại :

Hướng Dẫn Sử Dụng

VIII. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VÀ KẾT NỐI WIFI CHO ĐIỆN THOẠI :
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Mở cài đặt WiFi trên điện thoại và chọn kết nối có tên : VIETMAP_H8xxxxx ; mật 
khẩu mặc định là: 12345678.
Sau khi kết nối, mở ứng dụng VIETMAP REC để xem video trực tiếp, thay đổi cài 
đặt camera hoặc tải xuống video/hình ảnh.

8.2. Kết nối wifi :

IX – 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

VIETMAP H8
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I. BEFORE USING :
THANK YOU FOR CHOOSING VIETMAP VEHICLE RECORDER.

 Guarantee and Supporting
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This manual contains how to operate product and guide you to use correctly. Please 
read carefully before using product.
This manual is based on VIETMAP H8 model, please be informed that there might be 
some unintended errors.
Contents of the manual might be modified without prior notice

->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.

USER GUIDE
VIETMAP H8
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II. INCLUDED ITEMS:
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Car Charger

Suction Mount Micro SD User Manual

USB cable

VIETMAP H8

VIETMAP H8
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III. PART NAMES AND FEATURE :
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1 – Holder
2 – Power
3 – Screen 
4 – AV-OUT
5 – TF card slot

6 – USB
7 – Reset
8 – HDMI
9 – Menu
10 – Up

11 – Down
12 – Ok
13 – Lens
 

VIETMAP H8
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Key Function Instruction 

① Holder 
Connect the 
holder Connect holder to the camera. 

② Power 
Turn on Short press ‘POWER’ to turn on and indictor lighted; 
Turn off Long press ‘POWER’ to turn off and indicator off. 

③ Screen Screen 2.45inch IPS LCD 
④ AV-Out AV output Connect AV to TV, to see video/photo. 

⑤ TF slot TF card slot Face the golden side of TF card to the lens side then 
insert. 

⑥ USB 

USB storage Connect to PC by USB cable, we can check 
video/photo and charge; 

Charging Connect to charger, camera will turn on to record 
and charging automatically; 

Web camera Connect PC as web camera. 
⑦ Reset Reset Shot press ‘RESET’ to reboot when device crashes; 
⑧ HDMI HDMI output Connect HDMI to TV, to see video/photo. 

⑨ Menu 

Switch mode Long press to switch between 
Record/Photo/Playback mode 

Menu setting Short press to enter Record/Photo/Playback setting 
menu 

Lock files Short press to lock current file during recording 

⑩ Up 

Up Menu setting: up 
Zoom Record/Photo mode: Short press to zoom image 
Switch mute 
record 

Long press to switch mute record on/off during 
recording 

⑪ Down 
Down  Menu setting: down; 
WiFi switch Long press to switch WiFi on/off; 
Zoom Record/Photo mode: Short press to zoom image. 

⑫ OK 
Start/Stop 
recording 

Record mode: short press ‘OK’ to start/stop 
recording; 

VIETMAP H8
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IV. OPERATION

18

 

Confirm 
setting Menu mode: short press ‘OK’ to confirm setting; 

Take photo Photo mode: short press ‘OK’ to take photo; 
Playback Playback mode: short press ‘OK’ to playback. 

13 Lens 
Wide angle 
lens 170° wide angle lens 

Dash cam turn on then enter video mode, there is a video recording icon shown on the 
top left corner of the screen; the red video indication light start to flash, that is the 
dash cam is under recording, short press “OK” button to switch recording on/off.

Video Mode:

Power on—Enter video mode—Short press OK button to record—Short press OK 
button again to stop recording. （Attention: After plugging it in car charger, the 
machine will automatically power on and recording when car start up.）

Video Process:

Turn on and the camera will be in video mode, long press MENU button to switch to 
photo mode, there is a photo shooting icon shown on the top left corner of the screen, 
short press OK button to shooting, when photography is finished, the screen will flash 
one time.
Attention: Under the video mode status, please stop recording first, then long press 
MENU button to switch to the photograph mode.

Photo Model:

Power on—enter video mode—long press MENU button to switch to the photograph 
mode—press OK button to make photos.

Photograph process:

VIETMAP H8
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V. SETTING :
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Long press MENU button twice to switch to playback mode, the playback icon will be 
shown on the top left corner of the screen.
1. Short press up/down button to selecting the file section(Video/Photo);
2. Short press MENU button to see the file options: Delete/ Protect / Slide show;
3. Enter the playback mode, then short press OK to playback video.

Power on—enter video mode—long press MENU button twice to switch the playback 
mode—press up/down button to enter the section and press MENU button to choose 
options—press OK button to enter single file playback.

Press MENU button one time to open setting menu, twice to open system setting.

Video/Photo Playback :

Playback Process:

Mode Main menu Submenu Notes 
Video 

Resolution 1080FHD 1920*1080, 
720P 1280*720, 
WVGA 848*480, VGA 
640*480 

Default 1080FHD 
1920*1080 

Loop recording off/ 1Minute/ 3 
Minutes / 5 Minutes 

default 1 minute 

WDR off/on default off 

G-Sensor Off/ Low/ Medium/ 
High 

default Medium 
 

Motion Detection Off/On default Off 
Record Audio Off/On default On 
Date Stamp Off/On default On 
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P
h
o
t
o 

Capture Mode Single/ 2S Timer /5S 
Timer/ 10S Timer 

default single 

Resolution 12M 4032*3024/ 10M 
3648*2736/ 8M 
3264*2448/ 5M 
2592*1944/ 3M 
2048*1536/ 2MHD 
1920*1080/ 1.3M 
1280*960/ VGA 
640*480 

default 5M 
2592*1944 

Sequence Off/ 3 Sequence/ 5 
Sequence/ 10 
Sequence 

default off 

 

Date Stamp Off/ Date/ Date/Time default Date/Time 

P
l
a
y

Delete Delete Current/ 
Delete All 

 

Photo

Playback

Protect Lock Current/ Unlock 
Current/ Lock All/ 
Unlock All 

Slide Show 2 Seconds/ 5 
Seconds/ 8 Seconds 
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k 
S
y
s
t
e
m 

WIFI Off/On default Off 
Date/Time setting 

Year/Month/Day/ 
Time 

 

Auto Power Off Off/ 3 Minutes/ 5 
Minutes/ 10 Minutes 

default off 

Key Tone Off/On default on 
Language English, French, 

Spanish, Portuguese, 
Deutsch, Italian, 
Chinese, Russian, 
Japanese, Thai, 
Polish, Vietnamese.

 

AV Out NTSC/PAL default NTSC 
Screen Saver Off/ 1 Minute/ 3 

Minutes/ 5 Minutes 
default off 

Frequency 50 Hz/ 60 Hz default 50 Hz 
Format TF card all data 

delete cancel / OK 
 

Default Setting Cancel/ OK  
Version showing software 

version 
 

System
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VI. SPECIFICATION

22

Model VIETMAP H8 

Product Feature FHD vehicle camcorder 

Image Sensor 2 mega pixels SONY image sensor 

Chipset Novatek 

Video Resolution 1080FHD 1920*1080, 720P 1280*720, WVGA 
848*480, VGA 640*480 

Lens 170° wide angle lens. 

Screen Size 2.45inch IPS LCD (432*240) 

WiFi Support, VIETMAP REC (IOS&Android) APP 
Photo Resolution 12M 4032*3024/ 10M 3648*2736/ 8M 3264*2448/ 5M 

2592*1944/ 3M 2048*1536/ 2MHD 1920*1080/ 1.3M 
1280*960/ VGA 640*480, default 5M 2592*1944; 

G-sensor Built-in (save and lock the file if emergency, and can’t 
be deleted if the collision of vehicles happen) 

Loop recording Support seamless recording 
WDR Support 
Motion Detection Support 
Auto turn on/off Support auto turn on while vehicle starts, and auto turn 

off while vehicle shutdowns. 
Date/Time Support 
Video Format MOV, H.264 
Image Format JPG 
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MIC Support 
Speaker Support 
Memory Card TF card, class 10 or above, max to 64GB 
Interface USB/ AV-OUT/ HDMI 
Power Interface DC 5V /1.5A 
Battery Supper capacitor 
Running Temperature -20℃~60℃ 
Running Humidity 15%~60% 
Language English, French, Spanish, Portuguese, Deutsch, 

Italian, Chinese, Russian, Japanese, Thai, Polish etc. 
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VII. PRODUCT INSTALLATION: 
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 Never install this product while driving.
 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.
  Make sure that the lens is within the wiping range of the windscreen wiper to 
ensure a clear view even when it rains.
  Do not touch the lens with your fingers. Finger grease may be left on the lens 
and will result in unclear videos.
 The mount is adhesive and may be destroyed if it is removed from the 
windshield.
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  Install vehicle camcorder
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1. Use dry fabric to wipe out the spot where the product will be attached on the 
windscreen. Make sure to install the product on where sight is not disturbed.
2. Install the suction mount or remove 3M adhesive sticker and firmly affix the 
mount onto the windshield. Then install product.
3. Select way A or B to install charge cable, hide cable into the seams around the 
edge of the dashboard.
4. Insert charger to car cigarette lighter.
5. Turn on vehicle camcorder, adjust the lens to focus on the road ahead.
6. Make sure that the product is operating normally.

  Inserting Memory Card
Push the SD card into the memory card slot until you hear clack sound. Push it 
again to remove the SD card.
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VIII. SMARTPHONE APP INSTALLATION AND WIFI CONNECTION
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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_H8xxxxx ; 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.

8.1 Smart phone APP Installation 

8.2 WiFi Connection

VIETMAP REC
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