HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KHÓA IKY GPS

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIỆN ÍCH THÔNG MINH
Hotline: (08)628.01.999 - Kỹ Thuật: 0938.859.085 - Web: www.iky.vn

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

SƠ ĐỒ NỐI DÂY

Anten

Đèn xi nhan

BẢNG MÀU NỐI DÂY
MÀU DÂY CỦA THIẾT BỊ DÂY TÍN HIỆU CỦA XE
Dây đỏ đậm 12V (+) ac quy vào ổ khóa
Dây đen (-) Nối mass sườn xe
Dây xanh dương Hướng về khóa (Đấu vào đầu dây sau ổ khóa)
Dây trắng Hướng về máy (Đấu vào đầu dây sau ổ khóa)
Dây vàng Dây dương (+) xi nhan
Jack Đỏ Đen Nối còi hú

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT:
1. Ngắt nguồn acquy ra khỏi hệ thống xe
2. Tùy loại xe kết nối các dây có màu sắc theo bảng trên
3. Hoàn tất, kết nối lại hệ thống acquy

GHI CHÚ
• Lắp thiết bị sao cho phần dây ra hướng xuống dưới, để hạn chế nước vào thiết bị
• Lắp đặt cần thận, cố định chặt vào vị trí thích hợp
• Ăng ten cần đặt theo hướng ngửa, mặt trên của ăng ten hướng lên trên và không
bị bao bọc, che chắn bởi các vật liệu kim loại
• Vị trí lắp đặt thiết bị cách xa các nguồn thu phát sóng, ví dụ như ra đa, bộ đàm hay
các thiết bị thông tin lien lạc khác, tránh các khu vực có nhiệt độ và độ ẩm cao.
• Xoay cổ xe sau khi gắn, kiểm tra dây tránh trường hợp khi xoay cổ xe (bẻ lái) làm
đứt dây bên trong
Những dòng xe sử dụng xi nhan LED 6V như PCX.. để lắp đặt phải sử dụng thêm
bộ chuyển đổi của iKY

CÁCH SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÁCH 1

1
Bật khóa

2

3

Quẹt thẻ

Xe chạy

vào vị trí ănten Khởi động bình thường
Nếu không quẹt thẻ, còi hú liên tục 60s, lặp lại 3 lần

CÁCH 2

1

2

Gọi điện cho
thiết bị

Bật khóa

3
Xe chạy

Khởi động bình thường

CÁCH 3

1
Bật khóa

2

3

NHẬN cuộc gọi
Xe chạy
Khởi động bình thường
từ thiết bị

* Nếu bấm HỦY cuộc gọi xe sẽ báo động còi hú và đá xi nhan, đồng thời xe không
thể khởi động được

KÍCH HOẠT SỐ ĐIỆN THOẠI ĐIỀU KHIỂN
• Cài đặt lần đầu (Khi mới lắp đặt)
Để kích hoạt số điện thoại (số của chủ xe) điều khiển thiết bị, ta dùng một số điện
thoại bất kỳ nhắn tin với cú pháp như bên dưới rồi gửi tới số điện thoại trong thiết
Cú pháp: 12345678,USER1,[SĐT]

SĐT: là số điện thoại chủ xe
12345678: là mật khẩu mặc định của thiết bị

Ví dụ: 12345678,USER1,0938859085 Tức số USER1 là 0938859085
- Mỗi thiết bị chỉ tối đa sử dụng được 3 số điện thoại (USER) và bạn có thể thay
đổi khi có nhu cầu
- Để đổi số điện thoại gửi tin nhắn tới số điện thoại thiết bị với cú pháp như sau:
USERx,[SĐT]

Với x: là 1,2,3 tương ứng với USER1, USER2, USER3
SĐT: là số điện thoại muốn thay đổi

» USER1 có thể đổi được số USER1, USER2, USER3
» USER2 có thể đổi được số USER2, USER3
» USER3 có thể đổi được số USER2, USER3

CÁC TÍNH NĂNG
1. BẬT/TẮT CHẾ ĐỘ BẢO VỆ
Ở chế độ bảo vệ, xe sẽ không khởi động được khi chưa được nhận dạng bởi điện
thoại của chủ xe. Khi có xâm phạm trái phép, xe sẽ hú còi cảnh báo, đồng thời xe
không thể chạy được.
• Để Bật chế độ bảo vệ: cú pháp BAT
• Để Tắt chế độ bảo vệ: cú pháp TAT

gửi đến SĐT thiết bị

2. TÌM XE
Thực hiện cuộc gọi điện đến thiết bị, thiết bị sẽ hú còi và báo hiệu xi nhan để báo
hiệu vị trí xe của bạn.
3. CHỐNG CƯỚP

CALL+5

- Khi bị cướp xe, cướp đang chạy xe của bạn bạn có thể dừng xe từ xa đồng thời
cảnh báo xe bằng cách dùng điện thoại đã đăng ký (USER 1,2,3) gọi tới số điện
thoại thiết bị, chờ đến khi thiết bị bắt máy cuộc gọi thì nhấn phím số 5 (CALL+5).
Thiết bị sẽ báo còi hú và xi nhan chớp liên tục để cảnh báo. Sau 30s sẽ tắt máy
xe và nhắn tin vị trí xe hiện tại cho bạn biết.
- Để thoát chế độ chống cướp (khi bạn đã lấy lại được xe) bạn dùng số điện thoại
đã đăng ký (USER 1,2,3) nhắn tin với cú pháp: THOAT, rồi gửi tới SĐT của thiết bị.
THOAT
4. CHẾ ĐỘ RUNG (CHỐNG DẮT XE)
Ở Chế độ rung, khi có người lạ dắt xe, thiết bị sẽ hú còi và xi nhan cảnh báo, đồng
thời thiết bị sẽ gọi điện cho số điện thoại chủ xe đã đăng ký (USER1, 2,3).
• Để Bật chế độ rung: cú pháp RUNG,BAT
• Để Tắt chế độ rung: cú pháp RUNG,TAT
5. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ

VITRI

Để biết vị trí hiện tại của xe, dùng số điện thoại của chủ xe (USER1,2,3) nhắn tin
với cú pháp: VITRI, rồi gửi tới số điện thoại thiết bị. Thiết bị sẽ trả lại tin nhắn vị
trí hiện tại của xe

6. BẬT/TẮT CÒI, ĐÈN XI NHAN
Nếu không muốn tiếng còi hú và đèn xi nhan khi thiết bị cảnh báo, người dùng có
thể Bật/Tắt tiếng còi và đèn xi nhan. Ở trạng thái Tắt tiếng còi và đèn xi nhan, xe
vẫn được bảo vệ.
• Để Bật chế độ còi, đèn: cú pháp COIDEN,BAT
• Để Tắt chế độ còi, đèn: cú pháp COIDEN,TAT
7. CÀI ĐẶT THỜI GIAN BẢO VỆ TRONG NGÀY
Nhắn tin với cú pháp: TG,[Time1][Time2]
Với: Time1 là thời gian bắt đầu trạng thái bảo vệ
Time2 là thời gian kết thúc trạng thái bảo vệ
Ví dụ:
• TG,0000,2359 (Thời gian từ 00h đến 23h59, tức xe bảo vệ 24/24)
• TG,0000,2359 (Thời gian từ 00h đến 23h59, tức xe bảo vệ 24/24)
8. ĐỔI MẬT KHẨU THIẾT BỊ
Dùng số điện thoại chủ xe (USER1,2,3) nhắn tin tới số điện thoại thiết bị với cú
doimatkhau,[matkhaucu][matkhaumoi]
Ví dụ: doimatkhau,12345678,13579246 --> Mật khẩu mới sẽ là: 13578246
LƯU Ý
- Các cuộc gọi điện hoặc nhắn tin chỉ thực hiện được từ số điện thoại USER đã đăng
ký với thiết bị
- Nên ghi nhớ số điện thoại thiết bị để vẫn điều khiển được thiết bị cũng như
phòng trường hợp chủ xe mất điện thoại, điện thoại hết pin.. Trong trường hợp đó
người dùng có thể dùng số điện khác nhắn tin điều khiển thiết bị, tin nhắn phải có
kèm theo mật khẩu của thiết bị để thực hiện lệnh. Mật khẩu mặc định là: 12345678
- Ví dụ:
Muốn tắt báo động, thực hiện tin nhắn với cú pháp: “12345678,TAT” rồi gửi tới SĐT
thiết bị

GIÁM SÁT THIẾT BỊ TRÊN WEBSITE
Bước 1: Truy cập website: www.tracking.iky.vn
Bước 2: Đăng nhập username và mật khẩu mặc định (liên hệ với nhà sản xuất để
được cung cấp thông tin)
- Username: mặc định là số điện thoại thiết bị
- mật khẩu: mặc định là 12345678
Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể thực hiện giám sát được
trạng thái hiện tại của xe và xem được lịch sử hành trình của xe đã đi, đồng thời
thay đổi các thông tin cá nhân hay mật khẩu đăng nhập của người dùng
PHẦN MỀM IKY TRACKING TRÊN SMARTPHONE
• Tải ứng dụng iKY GPS từ App Store (với điện thoại iphone) hoặc Google Play với
(điện thoại chạy Android)
• Sau khi cài đặt thành công, người dùng đăng nhập chương trình với tài khoản
được cung cấp.
• Các tính năng của iKY GPS trên smartphone gồm:
- Bật/Tắt bảo vệ
- Tìm xe
- Bật/Tắt chế độ rung
- Xem vị trí hiện tại
- Xem lại lịch sử hành trình
-Bật/Tắt còi, đèn
QUẢN LÝ SIM
• Kiểm tra tài khoản:
Nhắn tin với cú pháp: *101# rồi gửi tới số thuê bao thiết bị
Người dùng sẽ nhận được tin nhắn trả lời về thông tin tài khoản SIM trong thiết
bị
• Nạp tiền tài khoản:
Nhắn tin *100*[mã số thẻ cào]# gửi tới số thuê bao thiết bị
Chú ý: Mỗi tháng nạp tối thiểu 20.000đ để duy trì SIM hoạt động

Thông số kỹ thuật
STT

THÔNG TIN

DIỄN GIẢI

1

Công nghệ

• Chip MCU: STM32, hãng ST Ý_PHÁP
• Chip GSM: Cinterion - Đức
• Chip GPS: Ublox- Đài Loan
• Linh kiện thụ động: Yageo-Diode ins,
Taiyo- Yuden, Vishay- Samsung

2

Kích thước
Trọng lượng

92cmx56cmx2.4cm (L-W-H)
150g

3

Nguồn điện

7-24VDC

4

Dòng tiêu thụ

4-8 mAh

chờ)

(Dòng tiêu thụ thiết bị

50-200mAh (Dòng thiết bị gọi điện,
5 Tính năng cơ bản • Chống trộm
• Chống cướp
• Tìm xe trong bãi
• Xác định vị trị
• Chống dắt xe
• Chế độ tiết kiệm năng lượng khi không sử
dụng thiết bị lâu ngày
• App trên điện thoại smartphone
• Xem trên website để biết vị trí và lịch sử
hành trình
6

Bộ thiết bị gồm

Thiết bị trung tâm, còi, ăng ten GPS, thẻ bảo
hành, sách hướng dẫn

6

Bảo mật

An toàn trong mọi trường hợp, độ bảo mật

7

Lắp đặt

Lắp đặt phù hợp cho các loại xe

8

Bảo hành

Theo quy định nhà sản xuất (15 tháng)

TÓM TẮT MỘT SỐ CHỨC NĂNG THƯỜNG DÙNG VỚI IKY GPS
TÍNH NĂNG

CÚ PHÁP

Mở bảo vệ

BAT

Tắt bảo vệ

TAT

Vị trí
Tìm xe
Chống cướp
(Tình trạng khẩn
cấp: cướp xe)
Thoát chế độ khẩn
cấp

VITRI
Gọi tới số thiết bị
“Call + 5” (gọi đến
số điện thoại thiết
bị, sau khi thiết bị
bắt máy, tiếp tục
nhấn phím số 5)

MÔ TẢ
Chế độ bảo vệ bật
Chế độ bảo vệ tắt
Thiết bị sẽ trả về tin nhắn
gồm: tọa độ xe và địa chỉ
Xe sẽ báo động 3 tiếng còi và
đá xi nhan
Xe đang chạy sẽ báo động
còi, xi nhan 30 giây, sau đó
tắt máy, hú còi, đồng thời trả
tin nhắn cho chủ xe

THOAT

Mở chế độ rung

RUNG,BAT

Thiết bị sẽ kích hoạt chế độ
rung

Tắt chế độ rung

RUNG,TAT

Thiết bị sẽ tắt chế độ rung

Mở báo động: còi,
đèn

COIDEN,BAT

Thiết bị sẽ mở tiếng còi, đèn xi
nhan

Tắt báo động: còi,
đèn

COIDEN,TAT

Thiết bị sẽ tắt tiếng còi, đèn xi
nhan, nhưng vẫn bảo vệ xe

Cảnh báo trạng thái:
- Trạng thái xe rung (dắt xe): thiết bị cảnh báo bằng cách gọi điện cho chủ xe
- Trạng thái gọi điện tìm xe: chế độ mở khóa duy trì 1 phút, nếu không mở
khóa, xe trở lại chế độ bảo vệ như ban đầu

