
 

 
 

 

  

  

 

GPS Vehicle Tracker 

(GPS+GSM+GPRS) 
 

Hướng dẫn sử dụng 

（Phiên bản 1.5.1） 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Chú ý: Quý khách đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt  và sử dụng. 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0968.130.353 



 

 
 

 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TG06N 

1. Phụ kiện: 

Dây nguồn Rơ le đóng/ ngắt xăng dầu 

 

 

Microphone 

 

Dây và nút bấm khẩn cấp SOS 

  

Xin hãy kiểm tra phụ kiện trước khi lắp đặt. Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 

2. Đặc điểm kỹ thuật: 

● Hoạt động trên 4 băng tần GSM 850/900/1800/1900 

● Dải điện áp đầu vào: 9-36vDC 

● GPS xác định vị trí liên tục, GPRS gửi thông tin theo thời gian thực 

● Kiểm tra vị trí qua tin nhắn SMS. 

● Tích hợp cảm biến rung động 

● ACC dò phát hiện trạng thái khóa điện và cảnh báo khi xe di chuyển trái phép 

● Chức năng ngắt xăng/ điện từ xa 

● Cảnh báo khẩn cấp SOS và chuông báo động 

● Giám sát nghe âm thanh xung quanh xe từ xa 

● Cảnh báo khi nguồn cung cấp lỗi kết nối 



 

 
 

● Tương thích với các kết nối bên ngoài 

2.1 LED màu đỏ (nguồn/trạng thái làm việc) 

 

Trạng thái LED 

 

Trạng thái hệ thống 

Sáng nhấp nháy nhanh (khoảng 0.1s/ 1 lần) Chỉ Pin yếu 

Sáng liên tục Đang sạc pin 

Sáng nhấp nháy chậm (khoảng 0.2s/1 lần) Sạc pin đầy 

Tối liên tục Pin yếu / Nguồn tắt 

Nhấp nháy chậm (sau 2s) Hoạt động bình thường 

 

2.2 LED máu xanh lá cây (chỉ trạng thái GSM ) 

 

Trạng thái LED 

 

Trạng thái hệ thống 

Sáng nhấp nháy nhanh (khoảng 0.1s/ 1 lần) GSM khởi tạo 

Sáng nhấp nháy chậm (sau 2s/ 1 lần) Nhận tín hiệu GSM bình thường 

Sáng liên tục Hội thoại GSM/Khởi động GPRS 

Tối liên tục Không có tín hiệu GSM 

 

2.3 LED màu xanh da trời（chỉ trạng thái GPS） 

 

Trạng thái LED 

 

Trạng thái hệ thống 

Sáng nhấp nháy nhanh (khoảng 0.1s/ 1 lần) Đang tìm kiếm tín hiệu GPS 

Sáng liên tục GPS đã xác đ ịnh v ị trí 

Tối liên tục GPS không xác đ ịnh đượ c  v ị  trí 

 

2. Giới thiệu giao diện các kết nối 

 

 

 



 

 
 

 
 

4. Phương pháp lắp đặt 

4.1. Chuẩn bị trước khi lắp đặt 

4.1.1 Mở hộp gói hàng để kiểm tra xem đã đúng chủng loại hay chưa và các phụ kiện đi kèm, 

nếu không đúng xin hãy liên hệ với nhà cung cấp. 

4.1.2 Lựa chọn SIM card: mỗi 1 thiết bị cần lắp bên trong 1 SIM điện thoại. 

4.1.3 Lắp đặt SIMcard: Khe SIMcard nằm ở mặt bên phải của thiết bị. Mở nắp SIMcard, sau đó 

cho SIMcard vào khe (không cho SIMcard vào ngược ). Khi SIM card sẵn sàng bạn sẽ 

nghe 1 click. 

Chú ý:   Tắt nguồn trước khi lắp đặt hoặc tháo rời SIMcard. 

SIM card dùng có kết nối GPRS. 

Chắc chắn rằng SIMcard có thể gửi và nhận SMS. 

 

4.2 Lắp đặt 

Thiết bị được lắp đặt ở vị trí kín đáo trong xe. 

Ghi chú: 

4.2.1 Để tránh trộm xe xâm nhập đến thiết bị, hệ thống nên được lắp đặt dấu kín có thể. 

4.2.2 Thiết bị được cố định bằng dây hoặc băng dính. 

4.2.3 Thiết bị được tích hợp ăng ten GSM và GPS bên trong. Trong quá trình lắp đặt, xin hãy 

chắc chắn rằng bề mặt nhận tín hiệu là hướng lên, và không có vật liệu ở trên gây nhiễu tín 

hiệu thu nhận GPS 

 

 



 

 
 

Chú ý: Nếu thiết bị lắp dưới kính chắn gió có chứa thành phần kim loại, nó có thể gây nhiễu đến 

việc thu nhận tín hiệu. Trong trường hợp này phải tìm vị trí chỗ khác để lắp. 

4.3 Đặc điểm của dây đầu ra: 

 

 

Số đầu dây 

 

Đặc tính 

 

Màu dây 

 

Kết nối 

 

1.2 Nút b ấm  Cam Nối với nút SOS 

3.4 Microphone Nâu /xám Nối với micro 

5 TX Xanh lá cây Gửi dữ liệu khi cập nhật phần mềm 

6 RX Trắng Nhận dữ liệu khi cập nhật phần mềm 

7 GND Đen Dây đất 

8 Motor Vàng Nối với dây điều khiển rơ le 

9 ACC Trắng Nối với dây Dương sau ổ khóa 

10 V- Đen Đen Nối với cực âm 

11 V+ Dương Đen Nối với cực dương 

 

Chú ý về dây rơ le: 

Dây rơle của bơm xăng: Dây màu trắng của rơ le là nối với dây Dương nguồn (+12V). Dây 

vàng của rơ le kết nối dây vàng tín hiệu của thiết bị. 

Cắt dây dương của bơm xăng (khóa điện), mỗi đầu nối với 1 dây xanh của rơ le. 

Xem sơ đồ bên dưới 

Chú ý: Rơ le chuẩn là 12V và phù hợp với nguồn 12V của xe. Nếu nguồn của xe là 24V thì phải 

chọn rơ le phù hợp là 24V. 

4.4 Sơ đồ dây của thiết bị: 

 



 

 
 

5. Các chú ý cho dây của thiết bị 

5.1 Nguồn/ACC/dây điều khiển đóng ngắt (Xăng dầu/điện) từ xa 

5.1.1 Điện áp một chiều chuẩn là 9V-36V. Dây đỏ là nối với cực dương accquy. Dây đen là nối 

với cực âm Accquy. Cực âm có thể nối đất, không nối nó với dây đất khác. 

5.1.2 Dây ACC (màu da cam) được kết nối dây dương sau ổ khóa điện. Nếu tắt khóa điện 

(OFF), thiết bị sẽ vào trạng thái dò phát hiện, và khi đó nếu phương tiện di chuyển, nó sẽ kích 

hoạt cảnh báo rung động đến số điện thoại chủ sở hữu. 

5.1.3 Dây điều khiển đóng ngắt (Xăng dầu/điện) từ xa (dây màu vàng) kết nối với dây vàng của 

rơle. 

5.2 Dây USB (3 dây) 

Dùng để update phần mềm. 

5.3 Dây micro (2 dây) 

Kết nối Microphone bên ngoài để có thể giám sát âm thanh xung quanh xe từ xa 

5.4 Dây SOS (2 dây) 

Kết nối với phím SOS bên ngoài, dùng cho trường hợp khần cấp cần sự trợ giúp. 

6. Cài đặt tham số: 

Cài đặt bằng tin nhắn SMS, cài đặt thành công tin nhắn phản hồi là “OK”. Nếu không xin hãy 

làm lại. Thiết bị sẽ phản hồi trao đổi thông tin sau khi gửi tin nhắn SMS. 

6.1 Cài đặt APN 

Trước hết phải đăng ký dịch vụ GPRS cho SIMcard (lựa chọn gói cước 10.000đ , 20.000đ/ 

tháng), nếu sử dụng SIMcard của nhà mạng: 

+ Sim Viettel Tomato: Soạn tin nhắn “ Mi10 ” gửi đến số 191 

+ Sim Mobifine: Soạn tin nhắn “DK M10” gửi đến số 999 

+ Sim Vinaphone: Soạn tin nhắn “M10” gửi đến số 888 

- Cài đặt APN: Soạn tin: APN,APN nhà mạng# (APN nhà mạng: là APN của nhà mạng có 

sim lắp trong thiết bị, APN của Viettel là “v-internet”, Vinaphone là “m3-world”, Mobifone là 

“m-wap” ) 

6.2 Cài đặt lên server: 

Soạn tin: SERVER,1,www.dinhvigps.net,2013,0# 



 

 
 

Sau khi gửi tin nhắn SMS, kết quả phản hồi “OK”, vào web: http://dinhvigps.net ; hoặc 

http://vitri.dinhvixemaygiare.com để giám sát thiết bị . 

6.3 Bật / Tắt GPRS 

Khi Quý khách không muốn sử dụng GPRS, Quý khách có thể soạn tin SMS gửi đến số thuê 

bao của thiết bị: 

- Bật GPRS : soạn tin: GPRSON,1# 

- Tắt GPRS : soạn tin: GPRSON,0# 

Tin nhắn phản hồi về là “OK” thì cài đặt thành công. 

6.4 Cài đặt số thuê bao nhận cảnh báo SOS: 

Có thể cài đặt được 3 số thuê bao nhận cảnh báo khi GT06 bị ngắt nguồn, khi xe bị di chuyển 

trái phép, nhận cảnh báo SOS: 

Soạn tin: SOS,A,số thuê bao 1,số thuê bao 2,số thuê bao 3# 

Ví dụ.: 

Để cài đặt số 0968130353 là số thứ nhất nhận thông tin cảnh báo, soạn tin: 

SOS,A, 0968130353# rồi gửi đến số thuê bao của thiết bị 

Để cài đặt số 09xxxxxxx là số thứ hai nhận thông tin cảnh báo, soạn tin: 

SOS,A,, 09xxxxxxx # rồi gửi đến số thuê bao của thiết bị 

Để cài đặt số 09xxxxxxx là số thứ ba nhận thông tin cảnh` báo, soạn tin: 

SOS,A,,, 09xxxxxxx # rồi gửi đến số thuê bao của thiết bị 

6.5 Xóa số thuê bao nhận cảnh báo SOS: 

Để xóa các số thuê bao nhận thông tin cảnh báo, soạn tin: 

SOS,D,số thuê bao 1,số thuê bao 2,số thuê bao 3# 

Muốn xóa số thuê bao 1, soạn tin: SOS,D,1# rồi gửi đến số thuê bao của thiết bị 

Muốn xóa số thuê bao 3, soạn tin: SOS,D,3# rồi gửi đến số thuê bao của thiết bị 

Nếu Quý khách muốn xóa nhiều hơn 1 số, soạn tin: SOS,D,1,3# 

Nếu Quý khách không nhớ thứ tự số thuê bao thì có thể thay số thứ tự bằng số thuê bao, ví dụ 

muốn xóa số thuê bao 1, soạn tin: SOS,D,0968130353# 

6.6 Cài đặt số trung tâm để ngắt nguồn bơm xăng dầu: 

Soạn tin: CENTER,A,số thuê bao# 

Chú ý: Chỉ có SOS mới có thể soạn tin cài đặt và là số trung tâm 



 

 
 

6.7 Xóa số trung tâm để ngắt nguồn bơm xăng dầu: 

Soạn tin: CENTER,D# 

Chú ý: Chỉ có số thuê bao nhận cảnh báo SOS mới có thể soạn tin để xóa. 

6.8 Kiểm tra tham số cài đặt 

Soạn tin: PARAM# 

6.9 Kiểm tra tham số GPRS 

Soạn tin: GPRSSET# 

6.10 Cài đặt thời gian gửi dữ liệu GPRS về server 

Soạn tin: TIMER,thời gian(giây)# , thời gian trong dải từ 10 đến 18000 giây 

Ví dụ: TIMER,10# , nghĩa là cứ 10 giây thiết bị gửi dữ liệu về server 1 lần. 

6.11 Cài đặt thời gian cảnh báo rung động khi lắp dây ACC 

Khi tắt khóa điện quá 10 phút, thiết bị sẽ đi vào trạng thái cảnh báo rung động cho xe. Trong 

trường hợp này, nếu xe bị rung lắc trong một khoảng thời gian, nó sẽ kích hoạt hệ thống cảnh 

báo rung động. 

Soạn tin cài đặt thời gian cảm biến bắt đầu đi vào cảnh báo: 

DEFENSE,thời gian (phút)# , thời gian trong dải từ 1 đến 60 phút. 

Ví dụ: DEFENSE,15# , nghĩa là khi tắt khóa điện được 15 phút, thiết bị sẽ đi vào trạng thái 

cảnh báo rung động. 

Chú ý: 1. Cài đặt số nhận tin nhắn cảnh báo 

 2. Nếu không cần cảnh báo rung động, soạn tin : SENSOR,0# để bỏ chức năng. 

6.12 Khôi phục cài đặt khi xuất xưởng 

Soạn tin: FACTORY# 

6.13 Khởi động lại thiết bị 

Soạn tin : RESET# 

7. Vận hành thiết bị: 

7.1 Bật nguồn, tắt nguồn 

Bật nguồn: cho SIM vào thiết bị và kết nối tất cả các dây cần thiết, bật công tắc nguồn thiết bị, 

sau đó đèn LED nguồn sẽ sáng nhấp nháy trước, trong quá trình tìm kiếm xử lý tín hiệu, đèn 

LED GSM và GPS sẽ nhấp nháy. Khi đèn LED GPS sáng ổn định, nghĩa là thiết bị đã chốt được 

vị trí và bắt đầu làm việc. Tắt nguồn: tắt công tắc nguồn của thiết bị. 



 

 
 

Thiết bị sẽ bắt đầu gửi dữ liệu vị trí về server khi cho SIM vào thiết bị và bật nguồn. Trong thời 

gian làm việc, nó có thể gửi dữ liệu về server 20 giây/ 1 lần (thời gian tùy theo cài đặt) 

7.2 Kiểm tra vị trí 

7.2.1 Kiểm tra bằng nhắn tin SMS 

- Nhận vị trí kinh độ, vị độ: 

Soạn tin WHERE# rồi gửi đến số điện thoại lắp trong thiết bị, tin nhắn phản hồi về, ví dụ: 

“Lat:N21.009092, Lon:E105.859840, Course:138.87, Speed:15,…”,sau đó nhập 

“N21.009092,105.859840” vào bản đồ Google Map (http://maps.google.com/), sẽ được thông 

tin vị trí trên bản đồ. 

- Nhận vị trí qua đường link: 

Soạn tin “URL#” rồi gửi đến số điện thoại lắp trong thiết bị, tin nhắn phản hồi về, ví dụ: 

http://maps.google.com/maps?q= N21.009092, E105.859840, truy cập website bằng 

đường link này nhận được thông tin vị trí trên bản đồ. 

7.2.2 Giám sát phương tiện trực tiếp trên website (flatform) 

- Quý khách đăng nhập vào trang http://dinhvigps.net ; http://vitri.dinhvixemaygiare.com , Quý 

khách sẽ quản lý và giám sát phương tiện theo thời gian thực: theo dõi trực tiếp hành trình di 

chuyển của phương tiện, xem lại hành trình đã đi, … 

Đăng nhập bằng tài khoản và password được tạo bởi nhà phân phối, để đăng nhập vào giao diện 

quản lý. 

7.3 Cảnh báo SOS 

Trong trường hợp khẩn cấp, bấm SOS trong 3s để cảnh báo SOS kích hoạt. Sau đó thiết bị sẽ 

gửi tin nhắn SOS và gọi lần lượt đến các số điện thoại đã cài đặt. Trong lúc ấy, thiết bị sẽ gửi dữ 

liệu cảnh báo SOS lên server. 

Ví dụ: SOS Alarm! <Date Time: 12-09-15 15: 30: 45 > , 

http://maps.google.com/maps?q= N21.009092, E105.859840 

7.4 Cảnh báo khi dây nguồn bị ngắt 

Khi ngắt nguồn điện (dây nối với acquy) cung cấp cho thiết bị, nó sẽ kích hoạt cảnh báo. Trong 

trường hợp này, thiết bị sẽ gửi tin nhắn và gọi lần lượt đến các số thuê bao đã cài đặt. Nếu 

không có ai trả lời, cuộc gọi thực hiện 3 lần. Trong khi ấy, thiết bị sẽ gửi dữ liệu cảnh báo SOS 

lên Server. 



 

 
 

Ví dụ tin nhắn cảnh báo ngắt điện nhận được: 

Cut Power! <Date Time: 14-04-15 15: 30: 45 > , 

http://maps.google.com/maps?q=N20.984327,E105.830988 

7.5 Cảnh báo Pin yếu 

Khi thiết bị chỉ làm việc với pin, và khi điện áp của pin thấp hơn 3.7V, thiết bị sẽ gửi tin nhắn 

pin yếu đến các số thuê bao đã cài đặt SOS và cảnh báo trên server. 

Ví dụ về nội dung cảnh báo pin yếu: “Attention!!! Battery too low, please charge” 

Nghĩa là pin quá yếu, thông báo người sử dụng nạp. 

7.6 Cảnh báo rung động 

Khi ngắt khóa điện hơn 10 phút, thiết bị sẽ kích hoạt cảnh báo an ninh. Khi xe bị rung lắc hoặc 

di chuyển, nó sẽ gửi cảnh báo SMS và gọi lần lượt đến các số thuê bao cài đặt trước, khi giám 

sát trên server sẽ nhận tin nhắn cảnh báo rung động. 

Ví dụ.: Sensor Alarm! <Date Time: 12-09-15 15: 30: 45 > , 

http://maps.google.com/maps?q=N20.984327,E105.830988 

Chú ý: 1. Chỉ có số SOS mới có thể thực hiện cài đặt 

2. Nếu không cần cảnh báo rung động, soạn tin : SENSOR,0# để bỏ chức năng. 

7.7 Giám sát âm thanh 

Khi số thuê bao SOS gọi đến số của thiết bị, chuông đổ 10 giây, nó sẽ vào trạng thái giám sát 

âm thanh xung quanh thiết bị… Cuộc gọi đến không phải là số thuê bao SOS, nó sẽ không kích 

hoạt chức năng giám sát âm thanh. 

Chú ý: 1. Để thực hiện chức năng này phải cài đặt số SOS trước 

 2. SIMcard lắp trong thiết bị phải nhận được cuộc gọi. 

7.8 Đóng ngắt nguồn bơm xăng dầu 

Thực hiện ngắt xăng khi : GPS chốt vị trí, tốc độ của xe < 20 km/h hoặc xe dừng 

- Thực hiện bằng nhắn tin SMS 

Soạn tin: RELAY,1# 

Sau khi gửi tin nhắn đi, tin nhắn phản hồi sẽ là “Cut off the fuel supply: Successs! Speed: 0 

km/h”.Nếu chưa thực hiện được, nó sẽ phản hồi lý do về lỗi. 

Chú ý: để bảo đảm an toàn cho người lái và xe, lệnh đóng ngắt này chỉ được thực hiện với 2 

điều kiện: GPS đã chốt được vị trí; tốc độ của xe < 20 km/h 



 

 
 

7.9 Phục hồi nguồn bơm cung cấp xăng dầu 

- Thực hiện bằng nhắn tin SMS 

Soạn tin: RELAY,0# 

Sau khi gửi tin nhắn đi, tin nhắn phản hồi sẽ là “Restore fuel supply: Successs!”. 

7.10 Cảnh báo vượt quá tốc độ 

Khi xe chạy vượt quá tốc độ giới hạn cho phép trong khoảng thời gian, thiết bị sẽ gửi tin nhắn 

cảnh báo: 

Để cài đặt soạn tin: SPEED, thời gian vượt quá, tốc độ giới hạn # 

Thời gian vượt quá ; 1 – 10 phút ; Tốc độ giới hạn: 0 – 255 km/h 

Ví dụ: SPEED,3,120# → nghĩa là xe chạy với tốc độ 120km/h trong 3 phút. 

8．Phần mềm giám sát phương tiện 

Trên website cho phép giám sát hành trình của phương tiện theo thời gian thực (xem trực tiếp 

hành trình xe di chuyển) với bản đồ Google maps gần đây nhất. Có thể xem lại hành trình đã đi 

trong vòng 30 ngày giúp cho việc quản lý các đoàn xe phục vụ sản xuất kinh doanh. 

9．Xử lư sự cố 

9.1. Sau khi lắp đặt xong, nếu thiết bị không thể kết nối với server, lúc này nó ở trạng thái không 

truy nhập trên server. 

Xin hãy kiểm tra quá trình lắp đặt thiết bị: 

1) Kiểm tra xem kết nối của dây nguồn đã đúng hay chưa, không kết nối nó với dây điều khiển 

của xe. 

2) Kiểm tra xem SIM card đã được lắp đặt đúng hay chưa; 

3) Kiểm tra xem công tắc nguồn đã bật hay chưa, công tắc nằm ở bên trái của khe SIM card. 

4) Kiểm tra xem dây ACC phát hiện bật khóa điện được kết nối hay chưa, xin hãy bật công tắc 

khóa điện sau khi nó được kết nối. 

5) Kiểm tra trạng thái đèn LED, trong trạng thái làm việc bình thường, đèn LED màu đỏ là sáng 

liên tục hoặc nhấp nháy; đèn LED màu xanh lá cây và xanh da trời cả hai cùng sáng liên tục. 

6) Kiểm tra xem GPS đã định vị chưa, nếu chưa xin hãy đưa xe đến vị trí không gian thoáng. 

9.2 Nếu phương tiện ở trạng thái “offline” trên server: 

Trước hết, kiểm tra trạng thái của 3 đèn LED. Nếu nó không tiện lợi cho việc kiểm tra, xin hãy 



 

 
 

kiểm tra trạng thái SIM card: 

1) Gọi đến số thuê bao SIM card của thiết bị để kiểm tra xem bạn đã kết nối cuộc gọi thông suốt 

hay chưa; 

2) Kiểm tra xem phương tiện có phải ở vị trí không có tín hiệu GSM hay không, như là ở tầng 

hầm; 

3) Kiểm tra khu vực kết nối GSM/GPS, xem nó đã kết nối hay chưa. 

4) Kiểm tra xem SIM card đã quá hạn thanh toán hay chưa; 

5) Kiểm tra xem SIM card có hỗ trợ GPRS hay không; 

6) Kiểm tra tham số cài đặt, như là số IMEI của thiết bị, GPRS gửi thông tin là đúng; 

9.3 Nếu chức năng GPS của thiết bị là bình thường, nhưng không thể định vị trong thời gian dài, 

xin hãy kiểm tra xem lắp đặt, cài đặt đã đúng hay chưa: 

1) Xin hãy chắc chắn antenna GPS hướng lên; 

2) Xin hãy chắc chắn là không có vật hấp thụ sóng điện từ ở bên trên thiết bị (kim loại) 

9.4 Nếu GPS không thể nhận tín hiệu bình thường (có nhiều tòa nhà cao tầng che chắn nhận 

GPS), xin hãy di chuyển xe ra khu vực thông thoáng. Thông thường, nó cần 1-2 phút để nhận 

tọa độ đầu tiên. 

9.5 Nếu GSM không thể nhận tín hiệu bình thường, xin hãy kiểm tra xem SIMcard đã được lắp 

đặt đúng hay chưa hoặc hoặc tại vị trí đấy không có tín hiệu GSM, như là ở tầng hầm, xin hãy di 

chuyển phương tiện đến vị trí dễ nhận tín hiệu GSM hơn. 

9.6 Khi số thuê bao nhận tin nhắn cảnh báo đóng ngắt, xin hãy chắc chắn rằng nó là dây không 

cho phép đóng cắt, hoặc cầu chì nối với dây nguồn bị nổ. Nếu cầu chì bị nổ, xin hãy liên hệ với 

nhà phân phối để được đổi lại. 


