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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT

BẢNG MÀU DÂY NỐI
MÀU DÂY CỦA DÂY TÍN HIỆU CỦA XE
THIẾT BỊ
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 Trái
Dây vàng Dây dương (+) xi nhan Phải

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 cẩn thận, cố định chặt vào vị trí thích hợp
Những dòng xe sử dụng xi nhan LED 6V như PCX.. để lắp đặt phải sử
dụng thêm bộ chuyển đổi của iKY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÁCH SỬ DỤNG
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Bật khóa xe

Tự động nhận dạng
khi remote đặt gần
xe 0~8m

Khởi động xe
bình thường

- Nếu không nhận dạng được thì sau15s thiết bị sẽ hú còi + đá xi nhan trong
60s và xe cũng không thể khởi động được; sau 5s, lặp lại như thế 3 lần (nếu
không nhận dạng được chip remote)
CÁC TÍNH NĂNG TRÊN REMOTE

Xe đang
tắt máy

Xe đang
mở máy

BẬT/TẮT RUNG

TẮT CÒI
BÁO ĐỘNG

Tắt-Bật chìa khóa xe
Bấm 2 lần
liên tục
MỞ = xi nhan báo 2 lần
TẮT = xi nhan báo 4 lần

TÌM XE

TẮT XE KHẨN CẤP

Còi hú
+ xi nhan

Xe báo còi hú 5s
rồi tắt máy xe

ĐÈN TÍN HIỆU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ỨNG DỤNG CHO SMARTPHONE
Điều kiện để sử dụng ứng dụng iKY PLus là smartphone hỗ trợ Bluetooth
4.0
1. Tải ứng dụng iKY Plus cho smartphone iOS, Android
2. Cài đặt ứng dụng
3. Bật Bluetooth trên smartphone, kết nối với thiết bị với mật khẩu mặc
định
- Bật/Tắt bảo vệ
- Bật/Tắt chế độ
rung
- Tìm xe
KHI PIN YẾU
Khi pin yếu, mở khóa xe, xi nhan sẽ nháy 3 lần báo cho bạn biết đến lúc
cần thay pin mới cho remote. Khi đó xe bạn vẫn được bảo vệ.
TRẠNG THÁI KHÔNG BẢO VỆ
Trường hợp khi pin remote quá yếu, bạn vẫn chưa thay pin mới, thiết bị
sẽ tự động chuyển sang chế độ không bảo vệ , đồng thời cảnh báo xi
nhan 5 lần để báo hiệu
TRẠNG THÁI “NGỦ”
Khi xe không sử dụng ≥ 7 ngày, thiết bị sẽ tự động vào trạng thái ngủ. Khi
nào mở khóa mới kích hoạt lại.
PHÁT HÀNH REMOTE
1. Bật/tắt khóa xe 3 lần → có còi + đèn xi nhan báo hiệu
2. Bấm nút

trên remote cũ → có tín hiệu (còi + đèn xi nhan)

3. Bấm nút
bất kỳ trên remote mới → có tín hiệu (còi + đèn xi nhan):
là remote mới được phát hành
4. Kiểm tra lại hoạt động của remote mới

THÔNG TIN THIẾT BỊ

STT

Thông tin

Diễn giải

1

Công nghệ

Công nghệ nhận dạng không dây
Bluetooth 4.0

2

Linh kiện

Sử dụng chip MCU châu Âu bảo đảm về chất
lượng và công nghệ bảo mật

3

Kích thước
Trọng lượng

6,5x5x2,4 (L-W-H)
120g

4

Nguồn điện

10-15VDC

5

Dòng tiêu
thụ

Trạng thái bảo vệ: 6 mAh
Trạng thái báo động hú còi: 125-180mAh

6

Tính năng
nổi bật

1. Chống trộm, chống cướp
2. Chống dẫn xe, chống dắt xe
3. Tìm xe trong bãi (phạm vi cho phép của
Remote từ 0~40m)
4. Có ứng dụng cài trên các smartphone sử
dụng Bluetooth 4.0 (iOS và Android)

7

Lắp đặt

Thiết bị được nghiên cứu tối ưu về tính năng, dễ
lắp đặt, chống nước, chống cháy
Tương thích với hầu hế các dòng xe máy như
Honda, Yamaha, SYM, Suzuki...

8

Remote

Remote có thể sử dụng liên tục trong 6 tháng
đến 1 năm, khi hết pin bạn có thể thay pin mới

9

Bộ thiết bị

Gồm: thiết bị; Thẻ bảo hành; 1 remote; 1 pin dự
phòng; Còi báo động; Sách hướng dẫn

10

Bảo hành

Thiết bị được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn
của nhà sản xuất

11

Khuyến cáo

Những dòng xe sử dụng xi nhan LED 6V như PCX..
để lắp đặt phải sử dụng thêm bộ chuyển đổi của

PHIẾU KIỂM TRA THÔNG TIN
PHẦN DÀNH CHO NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT
Có

Không

Bật khóa, remote đặt gần xe trong bán kính khoảng 8m,
nổ máy bình thường
Kiểm tra tính năng tìm xe
Kiểm tra tính năng báo rung
Kiểm tra tính năng tắt xe khẩn cấp
Kiểm tra ứng dụng cài trên smartphone
Dây điện, các mối nối thiết bị gọn gàng, không bị kẹt
tín hiệu remote bình thường
PHẦN THÔNG TIN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Họ và tên: ..................................................................................................................................................
Số điện thoại: ..........................................................................................................................................
Loại xe: .........................................................................................................................................................
Đại lý: ............................................................................................................................................................
Serial thiết bị: ..........................................................................................................................................
Nhân viên lắp đặt

Khách hàng

Chú ý: khách hàng kiểm tra kỹ các quy trình sau khi nhân viên lắp đặt thiết bị để
đảm bảo thiết bị hoạt động tốt nhất.

