`VUZITECH 3D SECURE
Hệ Thống Chống Trộm Xe Tự Động Cho Điện Thoại Thông Minh (iPhone và Android Phone)

Sơ Đồ Nguyên Lý Hoạt Động

Hướng Dẫn Cách Lắp Đặt
①Kết nối điện nguồn

⑤Lắp đặt đèn hiển thị (LED)

• Nối dây ĐỎ vào cực dương hoặc dây dương (+) của bình ắc qui.
• Nối dây ĐEN vào cực âm (-) của bình ắc qui hoặc sườn xe.

②Kết nối báo động còi và đèn
• Nối dây NÂU vào dây cực dương (+) của còi.
• Nối dây XANH DƯƠNG vào dây cực âm (-) của còi.
• Nối những dây NÂU còn lại vào dây dương của đèn tuỳ theo lựa
chọn.

③ Kết nối tiếp điểm dùng cho khởi động xe
• Cắt dây tiếp nối giữa nguồn sau KHÓA và C.D.I (IC).
• Nối một dây VÀNG vào phía dây nguồn sau KHÓA mới cắt.
• Nối dây VÀNG còn lại vào phía dây C.D.I (IC) mới cắt.
• Kiểm tra để chắc chắn xe nổ máy (Chốt BYPASS vẫn được cắm ở
dây điện nguồn).

④Kết nối thiết bị VUZITECH 3D SECURE với bộ dây nguồn
• Tháo và cất chốt BYPASS (Chốt BYPASS này được dùng trong
trường hợp không sử dụng thiết bị VUZITECH 3D SECURE).
• Cắm thiết bị VUZITECH 3D SECURE với bộ dây nguồn và cố định ở
vị trí an toàn trên xe (Chú ý đừng cắm ngược chiều).

• Khoan một lỗ đường kính 0.8 cm vào vị trí muốn đặt đèn
hiển thị.
• Luồn đèn vào sau khi lỗ đã được lắp bảo vệ đèn.
• Dẫn dây đèn đến gần thiết bị VUZITECH 3D SECURE, cắm vào
ổ cắm dùng cho đèn hiển thị.

⑥ Kết nối VUZITECH 3D SECURE với điện thoại
(Một VUZITECH 3D SECURE có thể kết nối tối đa 4 điện thoại và một
điện thoại có thể kết nối tối đa 4 thiết bị VUZITECH 3D SECURE).
• Cài đặt ứng dụng VUZITECH 3D SECURE từ Apple AppStore
hoặc Google Play với từ khóa “vuzitech” hoặc website
www.vuzitech.com
• Mở ứng dụng và điền thông tin xe của bạn.
• Đặt nam châm vào vị trí như hình trên. (3 tiếng bíp đầu tiên
báo thiết bị đang chờ kết nối với điện thoại. 3 tiếng bíp lần
sau báo kết nối thành công).

• Nhấn nút “Kết nối” để ứng dụng dò và xác thực với xe.
• Hiệu chỉnh khoảng cách bạn muốn tự động mở xe.
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