Hướng dẫn sử dụng
iky SMART key +

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
Sơ đồ lắp đặt
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
Bảng màu dây nối
MÀU DÂY CỦA
THIẾT BỊ DÂY TÍN HIỆU CỦA XE
Dây đỏ 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
2 Dây đỏ sọc đen Vào 2 dây ổ khóa (dành cho xe có khóa 4 dây)
Dây đen sọc trắng Dây màu xanh nhạt lấy từ công tắc khởi động
đối với AB và LEAD
Dây xám Nối dây màu xám của khóa smartkey xe SH
Nối dây màu xám của khóa smartkey xe LEAD
Dây đỏ-trắng đối với Air Blade 2018
Dây xanh lá sọc trắng Nối dây chờ mass đá chống, màu xanh lá sọc trắng
Jack đỏ - đen Nối còi hú

Chú ý:
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

GIỚI THIỆU
iky.SMART key + được thiết kế dành cho các xe máy có tích hợp sẵn Honda
SMART key, và không phải thay đổi kết cấu xe máy khi lắp đặt.
iky.SMART key + bổ sung thêm tính năng chống cướp, chống hết ắc quy khi
quên tắt núm và cảnh báo núm xoay khi chưa ở trạng thái OFF, giúp bảo vệ
xe bạn an toàn hơn
TÍNH NĂNG THIẾT BỊ
TÍNH NĂNG

MÔ TẢ

CẢNH BÁO KHI
CHƯA TẮT KHÓA
HONDA SMART Key

Trường hợp xe đã dựng chống mà núm chưa về trạng
thái OFF, thì sau 10 giây SMART key + sẽ phát tiếng
còi 5 lần để cảnh báo (lặp lại 4 lần), sau đó tự động
tắt nguồn của xe.

CHỐNG CƯỚP XE

Còi sẽ hú còi cảnh báo 3 lần, sau 5 giây sẽ tự động
tắt nguồn xe, và tiếp tục hú còi báo động trong vòng
3 phút, nếu không có remote của Honda SMART key
ở gần.
2m

TƯƠNG THÍCH

Sản phẩm dành cho xe máy tích hợp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công nghệ

Sử dụng Bluetooth 4.0

Linh kiện

Chip Nordic châu Âu

Kích thước

72x47x30 MM (L-W-H)

Trọng lượng

120g

Nguồn điện

10-15VDC

Dòng tiêu thụ

Trạng thái bảo vệ: <2mAh
Trại thái báo động hú còi: 125-180mAh

Tương thích

Các dòng xe đã tích hợp sẵn thiết bị Honda SMART Key

Lắp đặt

Thiết bị được nghiên cứu tối ưu về tính năng, dễ lắp đặt,
chống nước, chống cháy

Tính năng

1. Cảnh báo quên vặn núm xoay
2. Chống cướp

Đóng gói

Gồm: thiết bị. thẻ bảo hành, còi báo động, sách hướng
dẫn

Bảo hành

12 tháng

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
1. Thiết bị sử dụng không đúng kỹ thuật, không đúng điện thế
2. Thiết bị bị ngâm nước hoặc bị chập cháy, làm hỏng có chủ ý
3. Thiết bị không dán tem bảo hành, hoặc tem bị rách rời, chắp vá
4. Tem bảo hành đã quá thời hạn bảo hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỆN ÍCH THÔNG MINH
Điện thoại: (028)62801999 - web: www.iky.vn

