
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi ghép nối
hoặc cài đặt điện thoại của bạn.

❖ Tải và đăng nhập ứng dụng Y-connect

2.Cài đặt ứng dụng Y-connect vào
điện thoại

1. Quét mã QR ở bên dưới và tải ứng dụng Y-
connect

3. Mở ứng dụng Y-connect và đăng nhập
bằng địa chỉ email của bạn hoặc các tài
khoản truyền thông xã hội khác như
Facebook, Twitter, Instagram, v.v...

Hiển thị đăng nhập Y-Connect

4. Lần sau, bạn không cần phải đăng nhập
lại (nếu chưa đăng xuất)

❖ Ghép nối điện thoại và xe

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu
ghép nối (cài đặt) điện thoại của bạn với
CCU theo 1 trong 3 cách sau:

Cách 3*

CHÚ Ý
Trước khi bắt đầu ghép nối, đảm bảo
Bluetooth trên điện thoại đã kích hoạt.

Quét mã QR trên thiết bị CCU ở trên xe
và ghép nối.

Để tìm vị trí của thiết bị CCU ở trên xe,
hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng ở
trang 6-1 và trang 6-2.

Quét mã vạch của số khung xe của bạn
và ghép nối.

Vị trí của mã vạch số khung được dán ở 
phần cuối yên xe.

Nhập số khung của xe bằng tay và ghép
nối.

Số khung nằm ở phía dưới yên xe hoặc dãy
số khung ở nhãn dán trên yên xe .

4. Xoay khóa điện sang vị trí “ON”, sau đó
CCU sẽ bắt đầu dò tìm số ID điện thoại .

5. Sau đó ID điện thoại của bạn sẽ được
cài vào CCU và cả hai sẽ được kết nối
với nhau.

6. Nếu điện thoại đã được kết nối với
CCU, biểu tượng Y-connect ( ) và
pin điện thoại ( ) sẽ xuất hiện
trên màn hình xe.

❖ Tất cả những hiển thị trên ứng
dụng Y-connect có thể thay đổi
mà không cần thông báo trước.

Hiển thị màn hình xe sau khi kết nối
với điện thoại.

Biểu tượng Y-Connect

Cách 2*

Cách 1*

1.Cách 1

CHÚ Ý

2.Cách 2 3.Cách 3

❑Điện thoại đã được kết nối với CCU sẽ tự
động kết nối khi ứng dụng được mở.

❑ CCU có thể lưu trữ nhiều hơn một ID
điện thoại.

❑Mỗi lần chỉ kết nối được một điện thoại
với CCU.

CHÚ Ý

CHÚ Ý

Hiển thị 3 cách ghép nối
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HƯỚNG DẪN GHÉP NỐI XE VỚI ĐIỆN THOẠI

❖ Ghép nối xe và điện thoại

Vị trí mã QR
trên CCU

* Chọn 1 
trong 3 cách

CHÚ Ý

Khóa điện ở 
vị trí ON


