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1. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 

1.1 CHÚ Ý ĐẶC BIỆT KHI LẮP RÁP THIẾT BỊ AFO-2 và 
AFO-2S TRÊN CÁC XE HONDA PGM-FI 

Hiện nay trên thị trường các xe máy HONDA có 2 kiểu giắc 

“THUẬN” và giắc “NGƯỢC” (xem sự mô tả dưới đây). Khoảng 

90% các xe HONDA có giắc kim phun là THUẬN, chỉ khoảng 

10% là giắc NGƯỢC.  

Để phát hiện và phân biệt là giắc ngược hay thuận, ta thực 

hiện nối giắc kim phun trên xe và giắc nối kim phun của AFO-

2 như sơ đồ hướng dẫn lắp đặt. 

- Nếu sau khi nối, màu dây của giắc kim phun trên xe và 

giắc kim phun của AFO-2 là cùng phía giống nhau thì là giắc 

THUẬN như hình dưới đây:  

 

Hình ảnh mô tả giắc kim phun thuận 

 Trường hợp này, bạn không cần thay đổi gì khi lắp đặt 

- Nếu sau khi nối, màu dây của giắc kim phun trên xe và 

giắc kim phun của AFO là ngược màu nhau (cùng phía không 

giống nhau) thì là giắc NGƯỢC như hình dưới đây: 

 

Hình ảnh mô tả giắc kim phun ngược 
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 Trường hợp này trước khi lắp đặt cần phải đảo vị trí 

lõi đồng bên trong đầu dây của giắc kim phun trên xe 

như hướng dẫn ở phía dưới 

BẢNG HƯỚNG DẪN ĐẢO DÂY GIẮC KIM PHUN TRÊN XE 

VỚI GIẮC NGƯỢC 

Giắc kim phun 

trên xe trước khi 

thực hiện 

 

Dùng panh nhọn 

tháo lẫy cài lõi 

đồng (1) và 2 

dây của giắc kim 

phun (2) trên xe 

 

- Đảo ngược 2 

đầu dây cam sọc 

đen và đen sọc 

trắng sau đó cắm 

lại 2 dây đã đổi 

chỗ cho nhau (3)  

- Cắm lại lẫy cài 

lõi đồng (4)  

 

Giắc kim phun 

trên xe sau khi 

hoàn thiện 

 

Dây cam sọc đen 

Dây đen sọc trắng 

Dây đen sọc trắng 

Dây cam sọc đen 

Dây đen sọc trắng 

Dây đen sọc trắng 

Dây cam sọc đen 

Dây cam sọc đen 
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1.2 HIỆU CHỈNH BỔ XUNG 4 CHẾ ĐỘ 

CHẾ ĐỘ VỊ TRÍ VÍT CHỈNH MÔ TẢ 

CHẾ ĐỘ 1 

(Đã đặt mặc 
định từ nhà 
sản xuất) 

Vị trí ở giữa (điểm không) 

 

Tự động sửa lỗi 
hụt ga, yếu 
máy ở mức 
trung bình 

 

CHẾ ĐỘ 2 

Vị trí “từ điểm số không 
quay sang bên phải theo 

chiều tăng lên” 

 

Tăng thêm tỷ lệ 
hoà khí và tăng 

công suất 

CHẾ ĐỘ 3 

Vị trí “khoảng ở giữa số 
không và vạch đầu tiên của 
chiều giảm bên trái” 

 

Không hiệu 
chỉnh và tối ưu 
tỷ lệ hòa khí 
mà chỉ thực 

hiện chức năng 
chống trộm 

CHẾ ĐỘ 4 

Vị trí “từ vạch đầu tiên của 
chiều giảm bên trái quay tiếp 
về bên trái” 

 

Giảm tỷ lệ hoà 
khí và giảm 
công suất, 

giảm tiêu thụ 
nhiên liệu. 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.3 LẮP ĐẶT KHẮC PHỤC LỖI HỤT GA ĐẦU, YẾU MÁY 
CỦA DÒNG XE HONDA PGM-FI 

- Bước 1: Tắt chìa khóa điện trên xe  
- Bước 2: Tháo ghế (YÊN) xe và “CỐP” đựng đồ và nối 

mạch điện chính xác như sơ đồ nối dây. 
- Bước 3: Xoay vít điều chỉnh ở vị trí ở giữa (điểm không) 

1.4 LẮP ĐẶT CHỈNH CHUẨN TỶ LỆ HÒA KHÍ CHO CÁC XE 
PGM-FI 

- Bước 1: Nối mạch điện chính xác như sơ đồ lắp ráp. 
- Bước 2: Dùng MOTOSCAN kiểm tra tỷ lệ hòa khí hiện tại 
- Bước 3: Hiệu chỉnh 
  + Nếu đậm: Xoay vít điều chỉnh theo chiều ngược chiều kim 

đồng hồ 1, 2... hoặc 5 vạch để tỷ lệ hòa khí giá trị chuẩn  
  + Nếu nhạt: Xoay vít điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ 

1, 2... hoặc 5 vạch để tỷ lệ hòa khí giá trị chuẩn.  
- Bước 4: Nối máy MOTOSCAN kiểm tra lại kết quả tỷ lệ 

hòa khí sau khi hiệu chỉnh kiểm tra hoạt động của xe. 

1.5 LẮP ĐẶT THAY ĐỔI TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU VÀ CÔNG 
SUẤT ĐỘNG CƠ CHO CÁC XE PGM-FI TRONG TRƯỜNG 
HỢP CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT  

- Bước 1: Nối mạch điện chính xác như sơ đồ lắp ráp. 
- Bước 2: Dùng MOTOSCAN kiểm tra tỷ lệ A/F hiện tại  

- Bước 3:  

  + Hiệu chỉnh tiết kiệm nhiên liệu: Xoay vít điều chỉnh 

theo chiều ngược chiều kim đồng hồ từ 1, 2... hoặc 5 vạch để 

giảm nhiên liệu theo giá trị mặc định ban đầu  

  + Hiệu chỉnh tăng công suất động cơ: Xoay vít điều chỉnh 

số theo chiều kim đồng hồ từ 1, 2... hoặc 5 vạch để tăng 

công suất động cơ theo giá trị mặc định ban đầu.  
 

CHÚ Ý:  
- Việc tiết kiệm nhiên liệu có thể làm yếu máy xe của bạn 
một chút.  
- Việc tăng công suất động cơ có thể làm hao nhiêu liệu hơn 
một chút 
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- Bước 4: Nối máy MOTOSCAN kiểm tra lại kết quả tỷ lệ hòa 

khí và công suất động cơ sau khi hiệu chỉnh 

1.6 LẮP ĐẶT CHỐNG TRỘM XE 

Chức năng này chỉ hỗ trợ trong phiên bản AFO-2S 

- Nối mạch điện chính xác như sơ đồ lắp ráp. 

(Chú ý: dây tím và xanh sẽ không cần sử dụng trong bản 

không có bảo mật AFO-2.0 thường). 

- Trong trường hợp không hiệu chỉnh và tối ưu tỷ lệ hòa khí 

mà chỉ thực hiện chức năng chống trộm thì xoay vít điều 

chỉnh vị trí “khoảng ở giữa số không và vạch đầu tiên của 

chiều giảm bên trái”. 

1.7 CỐ ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN PHỤ KIỆN 

- Nổ máy kiểm tra sự thay đổi của động cơ sau khi lắp phụ kiện. 

- Dùng dây nhựa trong bộ phụ kiện cố định các dây điện. 

- Lắp lại “CỐP” và ghế (YÊN) xe như ban đầu. 

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHỐNG TRỘM XE 

 CHÚ Ý ĐẶC BIỆT: 

- Mỗi một bộ AFO-2S khi xuất xưởng đã được nhà sản xuất 

cài đặt sẵn mặc định ban đầu một mã số bảo mật là “21”. Khi 

lắp đặt trên xe, bạn nên thay đổi mã bảo mật mặc định của 

nhà sản xuất bằng mã bảo mật riêng để an toàn cho chiếc xe 

của bạn (Xem mục 2.2). Mã bảo mật là mã số gồm 2 ký tự 

nằm trong khoảng từ 10-99. 

- Nhà sản xuất cũng cung cấp một mã số bí mật cho khách 

hàng khi mua sản phẩm để reset hệ thống bảo mật nếu quên 

bị mã bảo mật trong tình huống bất khả kháng (mã reset là 

khác nhau cho mỗi khách hàng). Trong trường hợp bạn quên 

mã số bảo mật thì bạn sử dụng chức năng reset mã bảo mật 

để tạo mã bảo mật mới.  

- Đối với các xe số thì có thể sử dụng công tắc phanh chân 

thay cho công tắc phanh tay khi lắp đặt. 
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- Để tránh phiền phức thêm cho người sử dụng, nếu bạn tắt 

khóa điện sau 3 giây rồi bật lại ngay để đi thì hệ thống AFO 

không yêu cầu phải nhập mã bảo mật, vì trong tình huống đó 

AFO sẽ hiểu chắc chắn vẫn là chính chủ của chiếc xe.  

- Trong tình huống bạn bị mất tập trung, không rõ mình đang 

nhầm lẫn thao tác vận hành ở đâu và thiết bị đang ở tình trạng 

nào thì bạn chỉ cần reset lại hệ thống bằng cách tắt khóa điện 

đợi 5 giây hoặc hơn sau đó bật khóa điện trên xe trở lại. 

- Nếu bạn nhập sai mã bảo mật, hoặc thao tác nhập không 

thành công thì cần phải phải đợi sau khi đèn báo lỗi nhánh 

nhanh 10 lần rồi mới được nhập lại mã. 

- Bạn không nên giữ Phanh quá lâu hoặc nhập mã quá 

chậm. Thời gian giữ phanh hoặc giữa các lần nhập mã không 

quá 4 giây, nếu quá 4 giây AFO sẽ báo lỗi và yêu cầu nhập 

lại. 

- Đèn báo lỗi chớp đều như nhịp thở 4 giây một lần báo 

hiệu xe đang ở chế độ bảo vệ. Nếu đèn không nháy chế độ 

bảo vệ đã được tắt (không kích hoạt). 

 

BẢNG MÔ TẢ TRẠNG THÁI ĐÈN BÁO LỖI 

STT 
TRẠNG THÁI ĐÈN BÁO 

LỖI 
MÔ TẢ THÔNG BÁO 

1 

1 nháy ngắn sau đó 

nghỉ dài 4 giây, lặp lại 

liên tục như nhịp thở… 

Chế độ bảo vệ xe đã được kích 

hoạt 

2 
Sáng liên tục trong 1 

giây sau đó tắt 
Đã nhập đúng mã bảo mật 

3 
Nháy nhanh 10 lần sau 

đó tắt 

Một số trường hợp xảy ra: 

- Đã nhập sai mã bảo mật 

- Quá thời gian nhập mã bảo 

mật (mỗi lần nhập mã cách 

nhau không quá 4 giây) 

12 
 

- Phanh và giữ phanh quá 4 giây 

mà không nhập mã bảo mật 

4 Nháy liên tục mãi mãi 
Chế độ bảo vệ bản quyền của 

AFO-2S đã được kích hoạt 

5 

Khi khởi động thì nháy 

nhanh liên tục cho đến 

khi dừng khởi động 

Chưa nhập mã bảo mật nhưng 

đã khởi động xe 

6 

Nháy 1, 2, 3 hoặc 4 

lần sau đó nghỉ sau đó 

nháy lặp lại liên tục 

AFO-2S đang chuyển chế độ:  

1 nháy: chế độ “Không có bảo 

mật” 

2 nháy: chế độ “Có bảo mật” 

3 nháy: chế độ “Reset mã bảo 

mật” 

4 nháy: chế độ “Đổi mã bảo 

mật” 

2.1 NHẬP MÃ BẢO MẬT 

Ví dụ mã bảo mật là 21: 

BƯỚC 
MÔ TẢ/  

THAO TÁC 
HÌNH ẢNH 

BIỂU HIỆN ĐÈN 
MIL 

1 
Phanh và nhả tay hai 
lần để nhập chữ số 
hàng chục là số “2” 

 

Không có biểu 
hiện gì 

2 
Vặn hết tay ga và giữ 

ở vị trí đó rồi làm 
bước tiếp theo 

 

Đèn MIL sáng 
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3 

Phanh và nhả tay một 
lần để nhập chữ số 
hàng đơn vị là “1” 

(trong khi tay ga vẫn ở 
vị trí vặn hết)  

Đèn MIL ở 
trạng thái giống 
như bước trước 

đó 

4 
Thả hết tay ga về vị 

trí không ga 

 

Đèn MIL tắt 

5 

Nếu nhập mã thành 
công 

 
Đèn MIL sáng 
khoảng một 
giây rồi tắt 

Nếu nhập sai mã hoặc 
thao tác sai 

 
Đèn MIL nháy 
nhanh 10 lần 

rồi tắt 

CHÚ Ý:  
Để tăng thêm tính ổn định và bảo mật mã số, thời gian giữa 
các lần phanh, nhả phanh hoặc giữ phanh không được quá 4 
giây. Nếu quá 4 giây AFO sẽ không chấp nhận và đèn MIL 
nháy nhanh 10 lần rồi tắt và yêu cầu quá trình nhập mã lại từ 
đầu. 

2.2 THAY ĐỔI MÃ BẢO MẬT 

BƯỚC 
MÔ TẢ/  

THAO TÁC 
HÌNH ẢNH 

BIỂU HIỆN  
ĐÈN MIL 

CHỌN CHẾ ĐỘ THAY ĐỔI MÃ BẢO MẬT 

1 
Bật chìa khóa điện 

ở vị trí OFF 

 

Không có biểu hiện 
gì 
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BƯỚC 
MÔ TẢ/  

THAO TÁC 
HÌNH ẢNH 

BIỂU HIỆN  
ĐÈN MIL 

2 
Vặn hết tay ga và 

phanh rồi thực hiện 
theo bước tiếp theo 

 

Đèn MIL ở trạng 
thái giống như 
bước trước đó 

3 

Bật chìa khóa điện 
ở vị trí ON 

(trong khi vẫn vặn 
hết tay ga và 

phanh)  

Đèn MIL sáng liên 
tục khoảng 3 giây 
sau đó tắt rồi nháy 

chậm liên tục 

4 

Nhả phanh 

(trong khi vẫn vặn 
hết tay ga) 

 

Đèn MIL tắt 

5 

Phanh và nhả tay 
bốn lần 

(trong khi vẫn vặn 
hết tay ga) 

 

Đèn MIL ở trạng 
thái giống như 
bước trước đó 

6 
Thả hết tay ga về 

vị trí không ga 

 

Nháy 4 lần rồi nghỉ 
sau đó nháy lặp lại 

liên tục 

NHẬP MÃ BẢO MẬT HIỆN HÀNH 

7 
Vặn hết tay ga và 
giữ ở vị trí đó rồi 

làm bước tiếp theo 

 

Đèn MIL tắt 
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BƯỚC 
MÔ TẢ/  

THAO TÁC 
HÌNH ẢNH 

BIỂU HIỆN  
ĐÈN MIL 

8 

Phanh và nhả tay 
số lần bằng số 

hàng chục của mã 
bảo mật cũ 

(trong khi tay ga 
vẫn ở vị trí vặn 

hết) 
 

Đèn MIL ở trạng 
thái giống như 
bước trước đó 

9 
Thả hết tay ga về 

vị trí không ga 

 

Đèn MIL sáng 

10 

Phanh và nhả tay 
số lần bằng chữ số 

hàng đơn vị của 
mã bảo mật cũ 

 

Đèn MIL ở trạng 
thái giống như 
bước trước đó 

11 
Vặn hết tay ga và 
giữ ở vị trí đó rồi 

làm bước tiếp theo 

 

 

12 

Nếu nhập mã 
thành công thì làm 

bước tiếp theo 
 

Đèn MIL sáng 
khoảng một giây 

rồi tắt 

Nếu nhập sai mã 
hoặc thao tác sai 

thì thực hiện lại từ 
bước 1 

 

 

 

 

 

Đèn MIL nháy 
nhanh 10 lần rồi 

tắt 
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BƯỚC 
MÔ TẢ/  

THAO TÁC 
HÌNH ẢNH 

BIỂU HIỆN  
ĐÈN MIL 

NHẬP MÃ BẢO MẬT MỚI 

13 

Phanh và nhả tay số 
lần bằng số hàng 
chục của mã bảo 

mật mới 

(trong khi tay ga 
vẫn ở vị trí vặn hết)  

Đèn MIL tắt 

14 
Thả hết tay ga về 

vị trí không ga 

 

Đèn MIL sáng 

15 

Phanh và nhả tay 
số lần bằng chữ số 

hàng đơn vị của 
mã bảo mật mới 

 

Đèn MIL ở trạng 
thái giống như 
bước trước đó 

16 
Vặn hết tay ga và 
giữ ở vị trí đó rồi 

làm bước tiếp theo 

 

Đèn MIL sáng 
trong 1 giây rồi tắt 
báo hiệu đã hoàn 
thiện quá trình 
nhập mã mới 

17 
Thả hết tay ga về 

vị trí không ga 

 

1 nháy ngắn sau 
đó nghỉ dài 4 giây, 
lặp lại liên tục như 

nhịp thở… 

Cảm ơn quý vị đã để tâm đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này,  

chúc các quý vị thành công ! 

 


