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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIETMAP W810 

I- Phác thảo thiết kế 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mặt trước 2.  Mặt sau 

3. Hệ thống các nút bấm 

  - Số 1 - Màn hình hiển thị 

  - Số 2 - Cổng cắm tai nghe 

  - Số 3 – Khe cắm thẻ nhớ 

  - Số 4 – Cổng AV-in 

  - Số 5 – Cổng Mini USB 

  - Số 6 – Phím nguồn 

  - Số 7 – Ống kính camera 

  - Số 8 – Thiết lập lại : nếu hệ thống bị treo, dùng vật 

nhọn nhấn vào đây hệ thống khởi động trở lại về trạng 

thái bình thường.  

 



II- Phác thảo tính năng 

1. Giao diện chính 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tính năng chính 

Giao diện chính 

  - Số 1 : Tính năng dẫn đường VIETMAP 

  - Số 2 : Tinh năng Camera Hành trình. 

  - Số 3 : Tính năng tìm điểm đến trực tuyến ( Mới ) 

  - Số 4 : Phát sóng FM cho phép kết nối với FM của xe để 

phát âm thanh từ thiết bị.(khi kết nối với FM của xe tất 

cả âm thanh trên thiết bị sẽ đặt ở chế độ “Im lặng”) 

  - Số 5 : Cập nhật bản đồ online  

  - Số 6 : Thời gian hiện tại 

  - Số 7 : Cài đặt thiết bị 

  - Số 8 : Tính năng nghe nhạc giải trí 

Thanh Menu chính 

  - Số 9 : Tắt âm 

  - Số 10 : Quay lại 

  - Số 11 : Quay về trang chủ 

  - Số 12 : Đa nhiệm 

  - Số 13 : Điều chỉnh âm lượng 

 

 

Lưu ý: VIETMAP W810 là thiết bị có khả năng đa 

nhiệm cho phép chạy ứng dụng nền và chạy nhiều ứng 

dụng cùng lúc. Nên người dùng không cần phải thoát 

các tính năng chính đang chạy mà chỉ cần kéo từ dưới 

màn hình lên để hiện thanh Menu chính và sử dụng 

các chức năng khác 

 



 

2. Tính năng camera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Số 1 : Truy cập vào xem các đoạn video đã quay. 

  - Số 2 : Phần cài đặt – muốn thay đổi cài đặt phải 

tạm dừng ghi hình. 

  - Số 3 : Truy cập dẫn đường VietMap S1 

  - Số 4 : Ghi âm hoặc tắt ghi âm cho đoạn video 

quay được. 

  - Số 5 : Chụp ảnh. 

  - Số 6 : Điều khiển quay camera hay tạm dừng. 

  - Số 7 : Tính năng khóa – khi ghi hình nếu khóa 

đoạn video này thì đoạn video này sẽ không bị ghi 

đè theo vòng lặp nếu hết dung lượng thẻ. 

  - Số 8 : Thời gian quay  

 



3. Xem lại Video đã quay 

Theo hướng dẫn ở mục 2 ta truy cập vào số 8 sẽ hiển thị ra các đoạn video đã quay, ta chỉ việc nhấn và các đoạn video / 

ảnh cần xem đã được lưu trữ trên thẻ nhớ để xem trực tiếp trên thiết bị 

 

 

4. Hướng dẫn tính năng tìm điểm đến trực tuyến 
 
 
 

 
 
 
 
 

  - Số 1 : Video không khóa – là các đoạn Video được Camera 

quay lại theo tính năng ghi hình bình thường và sẽ bị ghi đè 

theo vòng lặp khi quay hết dung lượng thẻ nhớ. 

  - Số 2 : Video khóa – là các đoạn Video quay được khi ta sử 

dụng tính năng khóa (như hướng dẫn số 7 của mục 2) . 

  - Số 3 : Hình ảnh - chứa các hình ảnh ta chụp được khi sử 

dụng tính năng chụp ảnh (như hướng dẫn số 5 của mục 2) 

  Lưu ý : các Video sẽ được đặt trong các thư mục theo ngày 

 



 
5. Cập nhật bản đồ trực tuyến 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  - Số 1 : Chọn [ Cập nhật bản đồ ] tại giao diện chính của máy để khởi đông VIETMAP S1 

  - Số 2, số 3, số 4 : Lần lượt truy cập [ Cài đặt ] > [ Thông tin ] để vào giao diện [ Cập nhật bản đồ ] 

  - Số 5 : Chọn [ Cập nhật bản đồ ] khi có thông báo dữ liệu bản đồ mới 

  - Số 6 : Thiết bị tự động kiểm tra phiên bản dữ liệu và cập nhật dữ liệu bản đồ mới nhất 

  Lưu ý : Cần kết nối VIETMAP W810 với mạng WIFI để tiến hành cập nhật 

 



6. Thông số kỹ thuật 
 

Màn hình Màn hình độ phân giải cao 5”  

Ống kính Góc rộng 153o 

Độ phân giải video 1920 x 1080p 30FPS 

GPS Có 

Gsensor Có 

GPS Có 

WIFI Có 

Pin Pin Lithium 1000 mAh  

Nguồn điện 12V DC chuyển sang 5V, 2A 

Trọng lượng 180 gram 

Kích thước 133mm x 88mm x 13mm (LxWxH) 

Thẻ nhớ Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD đến 32GB 

 
7. Thông tin liên hệ 
 
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: 08-3924 6050 / 08-3924 6049 / 08-3924 6048 

• Website: www.vietmap.vn 

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn phát hiện thiếu sót nào trong dữ liệu bản đồ mới nhất này, xin vui lòng phản hồi cho chúng tôi tại trang Báo lỗi 

trên website www.vietmap.vn hoặc gởi mail vào support@vietmap.vn , chúng tôi sẽ ghi nhận, kiểm tra và cập nhật bổ sung trong các đợt tiếp 

theo. Chân thành cảm ơn. 

http://www.vietmap.vn/
mailto:support@vietmap.vn

