Hướng dẫn lắp đặt
Bộ sản phẩm theo tiêu chuẩn gồm:
- 01 Thiết bị khóa từ RFID
- 03 Thẻ Chip: (2 thẻ User và 1 thẻ Master)
- Còi báo động
- Phiếu bảo hành

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT KHÓA ĐIỆN TỬ RFID
Khoá điện tử có 4 dây ra: đỏ (+), đen (-), Vàng , trắng, jack còi và dây anten nhận dạng
thẻ
Sơ đồ nối dây:

- Tìm dây nguồn sau khóa (dây sau ổ khóa khi bật khóa có +12V khi tắt khóa 0V), đầu
dây ra sau ổ khóa xe nối vào dây số (3) dây màu vàng (dây số 3 màu vàng nối với điểm
B), đầu dây sau JACK đi xuống máy thì nối vào dây số (4) dây màu trắng (dây số 4 màu
trắng nối với điểm C).
+ Đối với xe Air Blade FI, LEAD FI, VISION FI thì dây cần tìm là dây màu đen sọc
trắng
+ Đối với xe FUTURE FI thì dây cần tìm là dây màu đen sọc xanh
- Nối jack còi (chú ý đúng chiều (+) và (-) đúng nguồn mới hoạt động)
- Lắp đặt cẩn thận, cố định chặt thiết bị vào vị trí thích hợp đảm bảo tính thẩm mỹ và
chắc chắn cao

- Sau khi lắp xong xoay nhẹ cổ xe kiểm tra lại dây tránh vướng dây làm đứt dây bên
trong.
- Gắn anten bằng keo chắc chắn, tránh trường hợp bị rơi trong quá trình sử dụng sẽ
không kích hoạt được thẻ gây lỗi ảnh hưởng đến việc sử dụng.
Bước 1. Tháo vỏ, áo xe tìm JACK dây nguồn khóa sau ổ khóa xe

Bước 2. JACK khóa xe có 2 dây: màu đỏ (+12V từ ắc quy) và màu đen sọc trắng (có
+12V khi bật khóa xe)
- Lấy đầu cốt dây màu đen sọc trắng ra khỏi JACK khóa xe

Bước 3.
- Nối dây màu đỏ của thiết bị với dây màu đỏ của nguồn (+) của xe.
- Đưa đầu cốt dây màu đỏ vào trong jack
- Lấy đầu cốt dây màu đỏ sọc đen ra khỏi jack và nối với dây màu vàng của bộ RFID
và quấn băng keo hoặc bấm code dây
- Nối dây màu trắng của bộ RFID với đầu cốt có sẵn trong hộp sản phẩm với đầu dây
đen sọc trắng còn lại
- Nối dây màu đen của bộ RFID với nguồn (-) của accquy hoặc mass
- Gắn jack đỏ đen của RFID với còi hú

Bước 4. - Đưa đầu cốt dây màu đỏ vào trong Jack
- Gắn jack khóa xe

- Dán anten của bộ RFID ở vị trí gần ổ khóa xe bằng keo silicon hoặc bằng
băng keo dán chuyên dụng.

Bước 5. Test:
- Bật khóa xe, đưa thẻ từ lại gần vùng anten nhận dạng, sau đó ấn nút (đề) khởi động xe
bình thường
- Bật khóa xe, không đưa thẻ từ lại gần ăng ten, xe không khởi động được và đồng thời
còi sẽ hú báo động
- Cố định còi, thiết bị ở phần đầu xe, xoay cổ xe kiểm tra, tránh để bị đứt dây khi bẻ lái
Lưu ý: xe khóa 4 dây FI thì cũng làm tương tự nhưng tách dây như sau:
- Xe tay ga HONDA: AB, LEAD…: dây đen sọc trắng
- Xe số HONDA có FI như: Future, RSX…: dây đen sọc xanh
- Mỗi xe chỉ có 3 thẻ, tính bảo mật cao, không làm giả được, chống sao chép, thẻ
Master cất giữ kỹ để phát hành thẻ user khi mất thẻ user, thẻ User1 gắn vào chùm chìa
khoá,
thẻ
User2
dùng
để
dự
phòng
- Khi mất thẻ thì liên hệ cửa hàng bán thiết bị, đại lý, hoặc nhà phân phối, công ty để
làm lại thẻ.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ RFID
Bước 1: Bật chìa khóa xe
Bước 2: Quẹt thẻ từ vào vị trí nhận dạng thẻ sẽ phát tiếng bip
Bước 3: Khởi động xe như bình thường
Nếu không quẹt thẻ, sau khi mở khoá 5s còi báo động sẽ hú liên tục. Lúc này xe vẫn
không khởi động được. Còi báo động liên tục, sẽ tự động tắt báo động khi có thẻ
nhận dạng và xe mới khởi động được.
Khi không có thẻ nhận dạng còi hú liên tục mặc dù khóa xe đã tắt ở chế độ Off.
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