HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ XE MÁY- Ô TÔ CHUYÊN DỤNG

VIETMAP MT20
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TÍNH NĂNG









Định vị GPS
Tắt máy từ xa.
Giám sát vị trí, hành trình xe trực tuyến qua internet.
Đa cảnh báo:
+ Cảnh báo trạng thái tắt/mở khóa xe.
+ Cảnh báo khi xe bị tác động trái phép như bật khóa xe, rung lắc, di chuyển vị
trí xe.
+ Cảnh báo xe ra/vào vùng giới hạn.
+ Cảnh báo xe quá tốc độ.
+ Cảnh báo xe bị mất nguồn điện.
Chống nước chuẩn IP65.
An toàn cho xe và ăc quy.
Báo cáo tổng hợp các thông số hoạt động của xe trong ngày.

1. THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Loại sản phẩm

Vietmap GPS Tracker

Trọng lượng

25 g

Tên Sản phẩm

Vietmap MT20

Kích thước

80(L) x 20 (W) x 10(H)
mm

Thương hiệu

Vietmap

Màu sắc

Đen

Định vị

GPS, GSM

Bộ nhớ trong

64Mb

Ứng dụng

Giám sát phương tiện

Phụ kiện

Dây nguồn, Sim 4G

GPRS
Tần số GSM
Điện áp

Dòng diện chờ

12 lớp, TCP / IP built-in GSM Độ chính xác vị
module
trí
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Tốc độ bản ghi

<10 mét ( điều kiện
ngoài trời, ít vật cản )
10 giây/lần

<= 5 giây (từ chế độ
9V -36V DC/ 32mA (12 VDC) Thời gian khởi
ngủ), <= 35 giây (khi tắt
động GPS
thiết bị hoàn toàn)
<= 6mA
80mAh/ 3.7V công nghệ

Pin trong
pin li-ion

Nhiệt độ hoạt
động

-20 đến +70 độ C

Bảo hành

12 tháng do lỗi nhà sản
xuất
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2. CẤU TẠO THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ MT20

3. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LÊN PHƯƠNG TIỆN
Bước 1: Lắp thẻ SIM vào thiết bị định vị (Lưu ý: Phải tắt nguồn và công tắc pin
trước khi lắp SIM vào thiết bị).


Sim: Thiết bị Sử dụng loại Micro Sim, Sim cần phải được đăng ký gói GPRS



Lắp Sim theo hình sau đây:



Mở nguồn: bật công tắc pin. Khi nối với nguồn điện của xe, đèn LED sẽ sáng
và bắt đầu sạc điện cho pin của thiết bị.
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Bước 2: Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị.






Vị trí lắp đặt tốt nhất trên xe máy (mọi loại xe) là ở đầu xe, dưới mặt nạ nhựa.
Vị trí lắp đặt tốt nhất trên ô tô (mọi loại xe) là bên trong táp-lô, phía dưới kính
lái.
o Các vị trí gây hạn chế cho thiết bị là cốp trước, hộc đựng đồ hoặc đèn
sau xe.
o Các vị trí khiến thiết bị dễ bị hư hỏng, bắt sóng kém là chắn bùn, sàn xe
hay lốc máy.
Lưu ý: Vị trí lắp đặt thiết bị cách xa các nguồn thu phát sóng (ra đa, bộ đàm
hay các thiết bị thông tin liên lạc khác) và tránh các khu vực có nhiệt độ và độ
ẩm cao.

Bước 3: Lắp đặt thiết bị lên phương tiện.
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*Bảng màu dây thiết bị:

1

Nguồn dương thường trực +, dây màu đỏ

2

Nguồn âm - , dây màu đen

3

Nguồn sau chìa khóa (Acc) , dây màu cam

4

Dây Kích Rơ-Le tắt động cơ ,dây màu vàng

*Nối dây của Thiết bị:
 Đấu dây màu đỏ của thiết bị với dây nguồn dương (+) của phương tiện.


Đấu dây màu đen của thiết bị với dây nguồn âm (-) của xe hoặc với sườn xe.




Đấu dây màu cam của thiết bị với dây sau chìa khóa.
Đấu dây màu vàng vào dây kích Rơ-le.
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*Sơ đồ đấu nối chung:
Sơ đồ 1:
Đen (-)
Đỏ (+)
Cam

VIETMAP
MT20

FU S E

Vàng

nguồn (+) sau chìa khóa

85

30

86
87a

(+)

87

(-)

dây kích tắt máy

Sơ đồ 2:

Lưu ý: việc đấu nối Rơ-le để tắt động cơ có thể khác nhau tùy theo từng dòng xe,
nên tham khảo thêm từ các kỹ thuật viên của hãng xe.
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4. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG “ VIETMAP MOTRAK”






Trên hệ điều hành iOS vào App Store tìm kiếm app “Vietmap Motrak” để tải
và cài đặt ứng dụng.
Trên hệ điều hành Android vào CH Play tìm kiếm app “Vietmap Motrak” để
tải và cài đặt ứng dụng.
Trên máy tính vào Google, truy cập Web: https://web.motrak.vn

Sau khi cài đặt xong, ứng dụng “Vietmap Motrak” sẽ xuất hiện trên màn hình
chính của điện thoại:
Màn hình Android

Màn hình IOS
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5. HƯỚNG DẪN THÊM XE VÀO TÀI KHOẢN.


Nếu khách hàng chưa có tài khoản (đăng ký mới).
o Click đăng ký.
o Quét mã vạch từ thiết bị hoặc nhập imei thủ công.
o Thêm xe mới: Nhập biển số xe, số điện thoại của SIM gắn trên thiết bị, hãng
xe.
o Nhập các thông tin cá nhân: số điện thoại người dùng, mật khẩu đăng nhập,
họ tên, email, địa chỉ.
o Nhấn nút "Đăng ký" để hoàn thành.
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Nếu khách hàng đã có tài khoản.
o Đăng nhập vào ứng dụng bằng số điện thoại / mật khẩu đã tạo từ trước.
o Vào biểu tượng xe chọn “Thêm xe”.
o Quét mã vạch từ thiết bị hoặc nhập imei thủ công.
o Thêm xe mới: Nhập biển số xe, số điện thoại của SIM trên thiết bị, hãng xe.
o Nhấn nút “Thêm” để hoàn thành.
6. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng thiết bị, xin vui lòng liên
hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ tốt nhất:
Công Ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt
Địa chỉ

: Số 3 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

Số ĐKKD

: 0304729926 – Ngày cấp lần đầu 27/10/2006

Nơi cấp

: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

MST

: 0304729926






Website : www.gps.vietmap.vn
Hotline : 1800 555 546
Fanpage : https://www.facebook.com/vietmap.motrak/
Email
: cskh@vietmap.vn

Vietmap Motrak luôn lấy chất lượng sản phẩm làm giá trị cốt lõi cho sự phát triển của
mình, vì vậy chúng tôi cam kết mang đến cho Qúy khách hàng những sản phẩm chất
lượng tốt nhất, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về sản phẩm theo các quy định hiện
hành.
Xin chân thành cảm ơn!
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