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1.GIỚI THIỆU 

      VT380 là thiết bị giám sát hành trình (TB-GSHT), thiết bị 

được công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt nhập khẩu trực tiếp 

từ Trung Quốc Sản xuất để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn 

QCVN 31: 2014/BGTVT. Dùng để định vị và theo dõi xe, quãng 

đường đi được của xe, thống kê và báo cáo hành vi lái xe. 

 

2. PHẦN CỨNG THIẾT BỊ 

2.1. Hình ảnh của thiết  b ị  VT380 

 



 

 

                                                                      
 

 

 

 



2.2. Antenna 

 

2.3. Dây nguồn 
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3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ 

Đặc tính kỹ thuật phần cứng 

Tham số Chi tiết thông số 

Kích thước  80mm*55mm*24mm 

Chip CPU ARTERY - CORE: 32 ARM Cortex TM-M3  

GSM 
Module Quectel EC600N 

4G/GSM/GPRS/, băng tần 900/1800 MHz 

GPS Chip  ATGM332D 

Bộ nhớ trong Dung lượng 16MB 

Màu sắc Đen 

Trọng lượng 68g 

Nguồn điện +9～+36V,  Dải điện áp đầu vào rộng 

Mức tiêu thụ 

điện năng 

Chế độ bình thường : 45mA (1.08W) 

@24VDC 

Nhiệt độ hoạt 

động 
-30°C ~+70°C 

Độ ẩm hoạt 

động 
5% to 80% 



 

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

4.1. Trạng thái đèn tín hiệu 

Thiết bị thông báo trạng thái thông qua 4 đèn LED – Xanh 

dương , 2  đèn đỏ và xanh lá: 

 Trạng thái đèn LED màu xanh dương (GPS): 

 Chưa thiết lập kết nối: LED xanh dương sáng 

0.2 giây và tắt 0.2 giây. 

Điều khiển 
Chức năng cập nhật firmware by OTA từ 

máy chủ xuống thiết bị 

Cổng mở rộng 2 input  -1 output 

Còi cảnh báo Tích hợp trong thiết bị. 

Đèn tín hiệu 

Gồm có 4 đèn LED: 

 Đèn màu đỏ: Nguồn 

 Đèn màu xanh lá: GSM 

 Đèn màu xanh dương: GPS 

 Đèn đỏ : Đăng nhập/đăng xuất 

lái xe 

Đầu đọc thẻ tài 

xế (RFID) 

 Theo chuẩn công nghệ RFID 

 Tần số hoạt động 13,56 MHz 

 Tuân thủ chuẩn ISO/IEC 15693 



 Đã kết nối thành công: LED xanh  dương sáng 

liên tục. 

 Trạng thái đèn LED màu đỏ (Nguồn-giữa 2 đèn 

xanh): 

 Không có nguồn : Không sáng đèn. 

 Có nguồn: Đèn đỏ sáng liên tục. 

 Trạng thái đèn màu xanh lá (GSM): 

 Bật – chưa bắt được sóng: LED xanh lá sáng 

0,2 giây và tắt 1 giây. 

 Bật – đã bắt được sóng: LED xanh lá sáng liên 

tục. 

 Trạng thái đèn đỏ phía sau (RFID) : 

 Đăng nhập : LED đỏ sáng liên tục . 

 Đăng xuất  : LED đỏ tắt. 

 

4.2. Trạng thái còi cảnh báo 

-Không đăng nhập tài xế: Khi xe chạy vận tốc > 5km/h thiết bị 

phát ra 3 tiếng “beep” liên tục 1 giây một tiếng, sau 10 giây lặp 

lại 3 tiếng “beep”. 

-Cảnh báo khi xe chạy quá tốc độ: khi xe chạy quá tốc độ cho 

phép sẽ phát ra một tiếng kêu “beep” liên tục 1 giây một tiếng, 

đến khi xe chạy tốc độ nhỏ hơn tốc độ cho phép thì thiết bị sẽ 

ngừng phát ra tiếng kêu. 

CHÚ Ý: khi xe vào đường cao tốc, thì tốc độ tối đa của xe sẽ là 

tốc độ tối đa của đường cao tốc. 



-Cảnh báo khi lái xe liên tục quá 4 giờ: khi thời gian tài xế lái 

xe liên tục quá 4 tiếng sẽ phát ra 1 tiếng kêu “beep” dài, 1s/lần. 

Lưu ý: khi xe dừng không có vận tốc hoặc tài xế phải đăng xuất 

thẻ, lúc này thiết bị không phát ra tiếng kêu. 

-Cảnh báo khi lái xe liên tục quá 10 giờ: khi thời gian tài xế lái 

xe liên tục quá 10 tiếng sẽ phát ra  tiếng kêu “beep” kéo dài, khi 

xe dừng không có vận tốc hoặc tài xế phải đăng xuất thẻ, lúc này 

thiết bị không phát ra tiếng kêu. 

 

4.3. Đầu đọc thẻ RFID 

4.3.1. Mô tả  

Bộ đọc RFID (RFID Reader): được tích hợp vào board mạch trên 

thiết bị VT380, tương tích các chuẩn sau: 

 Theo chuẩn công nghệ RFID. 

 Tần số hoạt động 13,56 MHz. 

 Tuân thủ chuẩn ISO/IEC 15693. 

 

4.3.2. Cách sử dụng và đăng nhập tài xế 

-Đăng nhập: Tài xế đặt thẻ RFID lên phía trên thiết bị VT380  

thiết bị phát ra 1 tiếng “beep”, đèn đỏ phía sau sáng 0,2 giây-tắt 

0,2 giây, sau đó đèn đỏ sáng liên tục. Thiết bị báo trạng thái đăng 

nhập thành công . 



Nếu đặt thẻ RFID lên trên thiết bị không có âm thanh “Beep” phát 

ra, lúc này đăng nhập chưa thành công . 

Sau đây là một số trường hợp thiết bị không cho phép đăng 

nhập: 

 Xe đang chạy có vận tốc. 

 Khi thiết bị chưa bắt được GPS. 

 Định dạng thẻ không theo chuẩn ISO/IEC 15693. 

 Cấu trúc dữ liệu không theo chuẩn của QCVN31 

2014/BGTVT. 

-Đăng xuất: Tài xế đặt thẻ RFID lên phía trên thiết bị VT380  

thiết bị phát ra 2 tiếng “beep beep”, đèn đỏ phía sau sáng 0,2 

giây-tắt 0,2 giây, sau đó đèn đỏ tắt. Thiết bị báo trạng thái đăng 

xuất thành công. 

Một số chú ý sau: 

 Thiết bị chỉ cho phép đăng xuất khi xe không có vận 

tốc. 

 Trong trường hợp thiết bị đã được đăng nhập và nếu 

dùng một thẻ RFID khác để đăng nhập tiếp thì thiết bị 

sẽ tự động đăng xuất với tài xế đã đăng nhập trước đó 

và đăng nhập cho tài xế với thẻ RFID mới. 

 

 



5. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 

Cổng I/O của VT380 bao gồm: 

 5  dây được sử dụng  (từ 1 -> 8)  

 

STT 
Tên 

gọi 
Màu Dây Mô Tả 

 

1 
Nguồn  (Đỏ) 

Cực dương (+):đấu nối 

trực tiếp với bình 

acquy xe 

2 Mass  (Đen) 
Cực âm (-) đấu vào 

cực âm của accquy xe 

3 
OIL-

CUT 
Đang phát triển 

Cắt nguồn bơm xăng 

động cơ  

4 ACC  (Cam) 

Dùng để nối với 

ACC/ON (điện áp mức 

1 khi > 5VDC) 



5 SOS Đang phát triển Báo động khẩn cấp 

6 
IN/PUL

SE 
Đang phát triển Nhận tín hiệu xung 

7 AD1/IN (Xanh lá) Input tín hiệu analog 

8 AD2/IN (Tím) Input tín hiệu analog 

 

+Dây đỏ : Nguồn chính (+) để nuôi thiết bị - nên lắp thẳng vào 

cực dương trên bình Ắc quy (thiết bị hoạt động từ 9 –> 36VDC). 

 

+Dây đen : Nối vào cực âm (-) của bình Ắc quy. 

 

+Dây cam : nối vào nguồn ON trên ổ khóa của xe (phải cùng số 

Volt với dây đỏ). 

 

-Sau khi kết nối các dây, sau đó kiểm tra trạng thái đèn: 

 Trạng thái đèn LED màu xanh dương (GPS): 

o Chưa thiết lập kết nối: LED xanh dương sáng 0.2 giây 

và tắt 0.2 giây. 

o Đã kết nối thành công: LED xanh dương sáng liên tục. 

 



 Trạng thái đèn LED màu đỏ (Nguồn): 

o Tắt (Không có nguồn): LED đỏ không sáng. 

o Bật (Đã có nguồn): LED đỏ sáng liên tục. 

 

 Trạng thái đèn LED xanh lá(GSM): 

o Chưa kết nối thành công: LED xanh lá sáng 0,2 giây 

và tắt 1 giây. 

o Kết nối thành công : LED xanh lá sáng liên tục. 

 

 Trạng thái đèn LED màu đỏ phía sau (RFID): 

o Đăng nhập : Led đỏ sáng liên tục. 

o Đăng xuất :  Led đỏ tắt. 

6.BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM VIETMAP. 

Bắt đầu từ ngày 01/11/2021, VIETMAP chính thức triển khai và 

áp dụng Gói Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm với tổng mức 

trách nhiệm sản phẩm trị giá 60.000.000.000 VNĐ (sáu mươi tỷ 

đồng)/3 năm cho toàn bộ sản phẩm mang thương hiệu 

VIETMAP thuộc 8 nhóm thiết bị: Camera hành trình, GPS Dẫn 

đường, Màn Hình Giải Trí Android, HUD, TPMS, TRACKER, 

MOTRAK và Camera giám sát theo nghị định 10 của Bộ GTVT 

(trừ các sản phẩm là linh phụ kiện).  

   

 



 

7.HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG . 

- Hãy ghé thăm website của chúng tôi tại: www.vietmap.vn . 

- VIETMAP  không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề xảy ra nếu 

thiết bị sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. 

- VT380 có thể theo dõi vị trí và phân tích hành vi của người lái 

xe. 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 

+Website: www.vietmap.vn 

+Fanpage : www.facebook.com/vietmapgis 

- Mọi thắc mắc, khiếu nại về chính sách bảo hiểm trách nhiệm 

sản phẩm VIETMAP hoặc thông báo sự cố cháy nổ thiết bị vui 

lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ 1900.969.609 
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