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I – LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG :
• Cảm ơn đã lựa chọn thiết bị camera ghi hình hồng ngoại VIETMAP IR23.
• 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 IR23, 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 sử dụng thiết bị 
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 thiết bị bị cố ý tắt nguồn hoặc 
không gắn thẻ nhớ.
-> 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 :
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vietmap ir23

Sạc nguồn Ô tô

Giá đỡ Thẻ nhớ 16GB Sách HDSD

Cáp USB

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IR23

II – PHỤ KIỆN ĐI KÈM THIẾT BỊ:
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III – TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN:

1 – Nút ghi hình / OK
2 – Mic
3 – Khe thẻ nhớ
4 – Loa
5 – Khe gắn giá đỡ

6 – Ống kính
7 – Giắc cắm nguồn
8 – Nút reset
9 – Nút nguồn / Wifi
10 – Đèn trạng thái

11 – Nút Menu
12 – Nút lên
13 – Nút xuống
14 – Nút chuyển chế  độ
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Ký hiệu Chức năng Giải thích 

 
Nút ghi hình / OK Ấn phím để xác nhận thao tác 

Trong chế độ chờ, ấn phím để bật/ tắt ghi hình 

 
Mic Thu lại âm thanh khi ghi hình 

 
Khe thẻ nhớ Khe gắn thẻ nhớ Micro SD 

 
Loa Phát âm thanh 

 
Khe gắn giá đỡ Gắn với giá đỡ giữ thiết bị. 

 
Ống kính Góc quay ống kính là 1700 

 
Giắc cắm nguồn Kết nối với bộ sạc thiết bị sẽ tự mở và sạc. 

Kết nối với PC để xem lại video/hình ảnh. 

 
Nút reset Nhấn nút để khởi động lại khi thiết bị bị lỗi. 

 
Nút nguồn / Wifi Ấn giữ phím để bật / tắt thiết bị. 

Ấn giữ 5 giây để bật / tắt Wi-Fi 

 
Đèn trạng thái Đèn màu đỏ báo trạng thái nguồn máy. 

Đèn màu xanh báo trạng thái ghi hình 

 
Nút Menu Nhấn để vào menu: Ghi hình / Chụp hình / Xem lại 

Nhấn khi đang ghi hình để khóa video 
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Nút lên Cài đặt menu: lên 

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

 
Nút xuống 

Cài đặt menu: xuống 
Chế độ Ghi hình/Chụp hình : Nhấn xuống để thu nhỏ 
Nhấn và giữ để tắt / bật ghi âm khi ghi hình 

 

Nút chuyển chế  
độ 

Ấn để chuyển sang các chế độ ghi hình/ chụp hình/ 
xem lại 

IV – HOẠT ĐỘNG :

Khi bật thiết bị sẽ tự động vào chế độ ghi hình, đèn báo trạng thái phía trên màn 
hình sẽ báo màu xanh. Khi đèn trạng thái màu xanh bắt đầu nhấp nháy, tức là thiết 
bị đang được ghi hình, nhấn nút "Ghi hình" 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 nút 
“Chuyển chế độ” để chuyển sang chế độ chụp ảnh 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.

Chế độ ghi hình:

Bật nguồn – Bấm OK để dừng ghi hình- nhấn nút Chuyển chế độ 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.)

Lưu ý: Khi trong chế độ ghi hình, trước tiên phải dừng ghi, sau đó nhấn nút 
“Chuyển chế độ” một lần để chuyển sang chế độ chụp ảnh.

Cách ghi hình :
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Trong chế độ ghi hình, nhấn nút Chuyển chế độ hai lần 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 nút Chuyển chế độ hai lần để chuyển sang 
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.

Cách xem lại :

V – CÀI ĐẶT:
Nhấn nút MENU để mở menu cài đặt cho video.

Chế độ Menu chính Menu hiển thị Mặc định 

Ghi hình 

Độ phân giải 
 1080FHD 1920*1080 720P 1280*720 

1080FHD 
1920*1080 

Ghi vòng lặp Tắt / 1 phút / 3 phút / 5 phút 3 phút 

HDR Tắt/Bật  

Phơi sáng +2.0/ +5/3 / +4/3 / +1.0 / +2/3 / +1/3 / 
+0.0 / -1/3 / -2/3 / -1.0 / -4/3 / -5/3 2.0 +0.0 

Ghi hình đêm Tắt / Màu / Đen trắng  

Nhận diện 
chuyển động Tắt / Bật Tắt 

Ghi âm Tắt / Bật Bật 

Tắt / Bật Bật 

Bật 

Đen trắng 

Hiện ngày / giờ
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 Cảm biến va chạm Tắt / Thấp / Trung bình / Cao Trung bình 

Chụp hình 

Chế độ chụp Chụp đơn / Hẹn 2S /  Hẹn 5S / Hẹn 10S Chụp đơn 

Độ phân giải 

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 

3M 
2592*1944 

Chụp liên tục Tắt / Bật  

Chất lượng  

Độ sắc nét Đậm / Bình thường / Nhẹ Bình thường 

Cân bằng trắng Tự động / Ánh sáng ban ngày / Trời 
mây / Đèn dây tóc / Đèn huỳnh quang Tự động 

Màu sắc Màu sắc / Trắng và đen / Ám màu nâu Màu sắc 

ISO Tự động / 100 / 200 / 400 Tự động 

Phơi sáng +2.0/ +5/3 / +4/3 / +1.0 / +2/3 / +1/3 / 
+0.0 / -1/3 / -2/3 / -1.0 / -4/3 / -5/3 2.0 

+0.0 

Chống rung Tắt / Bật Tắt 

Xem lại Tắt/ 2 giây/ 5 giây  

Tắt/ Ngày / Ngày/Giờ Ngày/Giờ 

Xem lại 

Xóa Xóa tập tin hiện tại/Xóa tất cả tập tin  

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

 

Tắt

Cao / Bình thường / Thấp Bình thường

Hiện ngày / giờ
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VI – THÔNG TIN KỸ THUẬT:

 
 

Hủy khóa tất cả tập tin 

 

Trình chiếu 2 giây/ 5 giây/ 8 giây  

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 

Tắt / Bật Tắt 

Âm bàn phím Tắt / Bật Bật 

Ngôn ngữ  

Tắt màn hình Tắt/ 30 giây/ 1 phút/ 2 phút 

Tần số 50 Hz/60 Hz 50 Hz 

Định dạng Hủy / OK  

Cài đặt mặc 
định Hủy / OK  

Phiên bản Hiển thị phiên bản phần mềm  

Sản phẩm VIETMAP IR23 

Tính năng sản phẩm Camera hành trình ghi hình hồng ngoại 

Độ phân giải video 1080FHD 1920*1080 
720P 1280*720 

Ống kính Góc rộng 170o 

Wifi Hỗ trợ 
Ứng dụng: C6 DVR 

Chế độ đỗ xe

Tiếng Anh, Tiếng Việt

1 phút
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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 

Mic Hỗ trợ 

Loa Hỗ trợ 

Thẻ nhớ Hỗ trợ tối đa 64GB, thẻ Class 10 trở lên 

Nguồn  DC 5V / 1.5A 

Nhiệt độ hoạt động -20oC - +60oC 

Độ ẩm 15%~60% 

Ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Việt,….. 
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• 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 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.

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

 Quy trình lắp đặt thiết bị:

VII – LẮP ĐẶT SẢN PHẨM:
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VIII – CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VÀ KẾT NỐI WIFI CHO ĐIỆN THOẠI :

Đối với điện thoại chạy Android :
Mở ứng dụng "Google Play Store" tìm kiếm "C6 DVR" hoặc 
quét mã QR sau đây để tải xuống và cài đặt.

Đối với điện thoại chạy IOS: 
Mở ứng dụng "Apple store" tìm kiếm "C6 DVR" hoặc quét mã 
QR sau để tải xuống và cài đặt. 

1.1. Cài đặt ứng dụng cho điện thoại :

1.2. Kết nối wifi 

Mở cài đặt WiFi trên điện thoại và chọn kết nối có tên : CARDV _*****; mật 
khẩu mặc định là: 12345678.
Sau khi kết nối, mở ứng dụng C6 DVR để xem video trực tiếp, thay đổi cài 
đặt camera hoặc tải xuống video/hình ảnh.
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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


