
 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN GIÁM SÁT VIJALIGHT 
- Trên mỗi đèn gắn tem ghi rõ: Trạm quản lý - Mã báo hiệu – Số thuê bao – Màu và chế độ chớp của đèn. 
- Khi đèn chưa lắp, giữ nguyên đèn trong hộp kín (đèn ở chế độ tắt khi để bảo quản hộp kín).  
- Trước khi đi lắp đèn, đưa đèn ra khỏi hộp, đặt ngoài trời sáng >5 phút, đặt đèn trong hộp đậy kín, đèn sẽ hoạt động 

và gửi thông tin về trang web quản lý: phao.viwa.gov.vn 
o Kiểm tra trang web quản lý đã cập nhật được thông tin về đèn tại thời điểm đó chưa? Các thông tin: mã báo 

hiệu, chế độ chớp màu tín hiệu đã đúng chưa?  
o Nếu trang Web quản lý đã cập nhật được thông tin của đèn thì tiến hành đi lắp đặt tại vị trí báo hiệu. 
o Nếu sai thông tin hoặc đèn không hiển thị lên trang web quản lý thì liên hệ với đơn vị cung cấp. 

- Lắp đèn trên mặt bích phẳng, sử dụng đệm cao su tiếp xúc với thân đèn khi bắt bulong gắn đèn vào mặt bích, siết 
vừa đủ lực để không làm nứt thân đèn. 

- Trước khi di dời phao, cột hoặc tác động cơ khí vào phao, cột phải tháo đèn ra. 
- Đèn VIJA-218COM dùng để lắp trên phao – Đèn VIJA-218GSM dùng để lắp trên cầu, cột 
- Sau khi lắp lên phao xong dùng điện thoại nhắn 3 tin cho số thuê bao của đèn lần lượt là: 

o CPN 123456,2,789  sẽ nhận được RMSG 1,789 (Cài đặt đèn nhận điều khiển của điện thoại) 
o CGPS 2,07                sẽ nhận được RMSG 1,07(Cài đặt chế độ đèn nhận tọa độ vị trí lắp đặt) 
o CPOS 1102              sẽ nhận được RMSG 1,1102 (Cài đặt vị trí hiện tại là vị trí lắp đặt phao báo hiệu) 

- Trước khi tháo đèn ra khỏi phao nhắn 2 tin cho số thuê bao của đèn lần lượt là: 
o CPN 123456,2,789  sẽ nhận được RMSG 1,789 (Cài đặt đèn nhận điều khiển của điện thoại) 
o CGPS 0,07               sẽ nhận được RMSG 1,07(Cài đặt chế độ không nhận tọa độ vị trí đèn) 

- Khi tháo đèn ra khỏi vị trí báo hiệu, đặt đèn vào hộp, đậy kín trong quá trình bảo quản, đèn tự động tắt sau 12h. 
- Yêu cầu đơn vị QLBT giữ lại hộp Carton và xốp chèn để bảo quản đèn và gửi đèn đi bảo hành. 
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