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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Bật khóa

Quẹt thẻ

Xe chạy

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

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Đỏ
Xanh dương
Trắng
Đen

Ăng ten

Luôn lắp thiết
bị hướng
xuống dưới
tránh nước vào
Cố định chặt
vào vị trí thích
hợp

BẢNG MÀU NỐI DÂY
Màu dây của thiết bị Dây tín hiệu của xe
Dây đỏ đậm 12V (+) acquy 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)
Jack Đỏ đen Nối còi hú
• Tách dây ra của Jack ổ khóa xe trước khi nối dây thiết bị
CÁC LƯU Ý:
• Xe loại khóa 2 dây và 4 dây (đối với tay ga phun xăng điện tử): AB, Lead,
Click, Future mới, SH, PCX, Shark, Wave110S, tất cả dòng Yamaha...lắp bình
thường
• Xe khóa 4 dây (loại dây Kích) phải dùng bộ khóa dây kích lắp, gồm các
dòng xe: Honda Wave S 100, Super Dream, Future cũ
• Xoay cổ xe sau khi gắn, kiểm tra dây tránh trường hợp khi xoay cổ xe (bẻ
lái) làm đứt dây bên trong.
• Gắn anten bằng keo, tránh trường hợp bị rơi trong quá trình sử dụng sẽ

CHỨC NĂNG PHÁT HÀNH THẺ USER
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Bật chìa khóa xe

Đưa thẻ Master & giữ trong vòng 3s, nghe tiếng tít, tiếp
tục giữ thẻ Master thêm 3s. Còi sẽ báo hiệu 2 tiếng Tít.

Lấy thẻ Master ra. Lần lượt cho thẻ User vào để phát
hành hoặc hủy thẻ User đó

CÁCH BẬT/TẮT CHẾ ĐỘ BÁO ĐỘNG CÒI
Bật khóa xe, đưa thẻ Master vào giữ 3s, nghe tiếng Tít, lấy thẻ ra; Sau đó:
- Nghe 1 tiếng Tít là chế độ báo động BẬT
- Nghe 2 tiếng Tít là chế độ báo động TẮT
Lưu ý: Ở chế độ tắt báo động, còi không hú nhưng xe vẫn được bảo vệ
CÁCH BẬT/TẮT TIẾNG BÍP QUẸT THẺ
Mở khóa xe, quẹt thẻ user cho nhận dạng, rồi tiếp tục cho thẻ chủ
(Master) vào vị trí anten nhận dạng (trong vòng 5s).
- Báo 1 tiếng Tít là BẬT
- Báo 2 tiếng Tít là TẮT
LƯU Ý:
• Khi phát hành thẻ, nếu trong vòng 6s mà không có bất kì thẻ nào được
quẹt (Kể từ khi tiếng còi kêu), hệ thống sẽ tự động dừng việc cấp phát
thẻ. Muốn thực hiện cấp phát thẻ phải tắt khóa xe và thực hiện lại từ
bước 1.
• Nếu bạn cấp phát vượt quá 2 thẻ User, thì các thẻ cấp User trước đó sẽ
tự bị hủy, chỉ sử dụng được 2 thẻ cấp phát sau cùng.
• Mỗi xe chỉ có 3 thẻ có chức năng quét như nhau và tuyệt đối bảo mật,
không làm giả được, 1 thẻ Master đồng thời là thẻ bảo hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT

THÔNG TIN

DIỄN GIẢI
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Công nghệ
RFID

• Chip MCU, STM8 hãng STMicroelectronics (Pháp)
• Thẻ: TK4100-ME4100, Khoảng cách đọc thẻ: 1 - 5cm
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Kích thước
Trọng lượng

6,5x5x2,4 cm (L-W-H)
120g
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Nguồn điện

8-15VDC
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Dòng điện

0 mAh: Dòng rò thiết bị xe tắt khóa
130-180mAh: trạng thái báo động hú còi liên tục
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Bảo mật

- Công nghệ RFID, bảo mật, không thể làm giả
- Thiết bị chỉ đọc được 2 thẻ User và 1 thẻ Master
- Chống phá khóa, chống nhiễu từ
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Lắp đặt

Được lắp nối tiếp vào sau khóa chính của xe
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Bộ thiết bị

Gồm: 1 Thiết bị, 1 thẻ Master (sử dụng như thẻ
bảo hành), 2 thẻ User, 1 Còi báo động 125dBm, 3
dây rút, sách hướng dẫn

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH THIẾT BỊ
Cách 1: kích hoạt trên website
Vào website www.gcard.vn, nhấp chuột vào mục “KÍCH HOẠT THẺ” và
điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
(Chú ý: Các đại lý của iKY cần đăng nhập trước khi kích hoạt bảo hành cho
khách hàng).
Cách 2: kích hoạt bằng cách nhắn tin SMS
Soạn nội dung tin nhắn theo cú pháp sau:
IKY [Mã đại lý] [mã số thẻ] [họ tên]
Gởi đến số: 8100 (500đ 1 tin nhắn)

Kích hoạt mã số trên thẻ Master
để được BẢO HÀNH thiết bị

