
RCMini5 Giới thiệu sơ lược chức năng RC Mini5

RC Mini5 ECU có thể kết hợp với modul  bLink, thực hiện hiệu chỉnh Ecu 

bằng máy tính xách tay hoặc di động,chủ yếu được sử dụng để sử a đổi bộ 

lọc khí, ống xả khí, trục cam hoặc thay lắp cài đặt đánh lửa nhiên liệu như 

tăng lượng xả khí 25% trở xuống cho các xe nguyên bản. Vượt quá các 

phạm vi này , đều không thuộc phạm vi mà sản phẩm này có thể bao trùm, 

kiến nghị nên dòng sản phẩm  RC_Super để đảm bảo tính năng và chất 

lượng của động cơ thay lắp.

Tải phần mềm RC Mini 5

Máy tính xách tay/ Máy tính bàn：

Tải xuống lắp đặt từ khu tải đám mây của website chính thức aRacer 

(http://www.aracer-speedtek.com/CloudDownLoad.aspx?typeId=3) và có Sách 

hướng dẫn sử dụng có thể tải xuống.

Di động Android tải aRacer Smart ở Google Play 

Di động Iphone tải aRacer Smart ở App Store

Sản phẩm này có thể cải thiện đáng kể công suất đầu ra của động cơ, vì vậy nó chỉ có thể được sử dụng tcho  xe hơi 

và  trong đường đua kín, và phải do kỹ thuật viên  xe hơichuyên nghiệp. Chỉ đạo cài đặt, aRacer Speedtek 

không chịu trách nhiệm  vì sử dụng sản phẩm gây ra  tổn thất  động cơ, xe cộ và  thương tích cá nhân.

Bản miễn phí Bản trả phí 

Bản trả phí có thể thực hiện hiệu chỉnh ECU

http://www.aracer-speedtek.com/CloudDownLoad.aspx?typeId=3


Sổ tay sử dụng

aRacer Smart

Giới thiệu sơ lược chức năng aRacer Smart 

RC Super / RCMini5 ECU có thể kết hợp bLink dùng Bluetooth 

sử dụng máy tính xách tay hoặc điện thoại di động để điều chỉnh,  

chủ yếu được sử dụng để sửa đổi bộ lọc khí, ống xả khí, trục 

cam hoặc thay lắp cài đặt đánh lửa nhiên liệu như tăng lượng 

xả khí 25% trở xuống cho các xe nguyên bản. Vượt quá các 

phạm vi này , kiến nghị nên dòng sản phẩm  RC_Super và 

điều chỉnh bằng SpeedTuning_Super để đảm bảo tính năng và 

chất lượng của động cơ thay lắp.

1.Chế độ giám sát → có thể chia làm giám sát  hành trình và giám sát nâng  cao

2.Hiệu chỉnh động cơ → Hạng mục điều chỉnh động cơ có cài đặt cung cấp dầu, cài đặt đánh 

lửa, cài đặt động cơ và cài đặt phương tiện ghi chú 1 

3. Mã sự cố → có thể thông qua mã sự cố kiểm tra, để tìm hiểu tình hình sự cố EFI đang xảy ra 

hiện nay.

4.Phân tích ghi chép → Dùng để phân tích file ghi chép 

5.Hiệu chỉnh lưu trữ → có thể lưu trữ số liệu hiệu chỉnh 

6. Sao chép QB -> Kho dữ liệu đám mây, có thể dùng để sao chép số liệu đến ECU 

7. Cài đặt → cài đặt chức năng bluetooth di động, mật khẩu kết nối ECU và kết nối bLink

8.  Tin tức → Tin tức mới nhất aRacer 

Ghi chú 1 : Điều chỉnh cần kết hợp cảm biến tỷ lệ không khí nhiên liệu khu vực rộng AF1 để sử dụng 



aRacer Smart Download

Di động Android

Tại Google Play tải aRacer Smart 

Di động iPhone

Tại App Store tải aRacer Smart 

Mở màn hình chủ ①, trượt sang bên phải kích chọn cài đặt  

②

Ấn ③ Quét thiết bị Bluetooth, chọn bLink ④ và nhập mã ghép được đặt 

trước (0000) (5), sau khi xác nhận nhập và nhấn( 6) để xác nhận

①
②

③

④

⑥

⑤

Sử dụng bLink và ECU kết nối 

Bản miễn phí Bản trả phí 

Giám sát số 

liệu động cơ 

Kiểm tra mã 

sự cố 

Ghi chép cài 

đặt số liệu 

động cơ

Giám sát số liệu động cơ 

Hiệu chỉnh tham số động cơ 

Kiểm tra mã sự cố 

Ghi chép số liệu động cơ

File ECU

Đám mây tải file ECU

Cài đặt 

aRacer ECU cần phải kết nối mô đun bLink 

aRacer Smart APP mới có thể hoạt động



Ấn ⑦ quay lại lớp  trên, sau khi hoàn thành kết nối ở trạng 

thái ⑧ xác nhận màn hình giám sát.

⑧

⑦

1. Màn hình giám sát

Giám sát nâng cao Giám sát hành trình 

Có thể chia làm giám sát 

hành trình và nâng cao, có 

thể dùng nút ấn giám sát 

dưới đây  chuyển đổi 

Giới thiệu chức năng Racer Smart APP



Cài đặt nhiên liệu cơ bản：199%~0%

Lấy 100% làm giá trị cơ 

bản để điều chỉnh lượng 

dầu cung ứng cơ bản, có 

thể toàn bộ cùng tăng/ 

giảm lượng dầu cung ứng 

tổng thể , áp dụng cho cài 

đặt hiệu chỉnh sơ bộ.

Ví dụ: 110% → Tăng 

lượng dầu tổng thể 10%; 

90% → Giảm lượng dầu 

tổng thể 10%

Cài đặt nhiên liệu toàn khu vực：199%~0%

Bồi thường nhiên liệu tăng tốc：199%~0%

Góc độ đánh lửa toàn khu vực：5 ~ -20°

Điều chỉnh lượng dầu toàn 

khu vực có thể lần lượt điều 

chỉnh theo tốc độ chuyển 

động cơ và  độ mở bướm ga 

Thích hợp điều chỉnh nhiên liệu tăng 

tốc, có thể cải thiện tình hình lượng 

dầu tăng tốc tức thì hơi đặc hoặc hơi 

loãng , nhận được phản ứng van tiết 

lưu tốt nhất.

Ví dụ: 110% là tăng lượng dầu cung 

ứng ở chế độ tăng tốc, 90% là giảm 

lượng dầu cung ứng ở  chế độ tăng 

tốc.

Điều chỉnh góc độ đánh lửa có 

thể lần lượt thực hiện điều chỉnh 

thích hợp theo sự khác biệt của 

tốc độ chuyển động động cơ và 

độ mở bướm ga, góc độ đánh 

lửa thích hợp có thể giúp cho 

động lực động cơ tốt hơn, và 

giảm thiểu khả năng động cơ bị 

hỏng vì rung mạnh.

2. Hiệu chỉnh động cơ



Tốc độ chuyển động tốc độ không tải động cơ:Giá trị cài đặt bên trong ±960 RPM

Hạn chế tốc độ chuyển động động cơ：3000~16000 RPM

Cài đặt giá trị mục tiêu tốc độ chuyển 

động không tải (Idle_Desir_RPM), ECU 

sẽ tự động điều khiển tốc độ chuyển 

động động cơ, để tốc độ chuyển động 

tốc độ không tải phù hợp dự kiến, tránh 

trục cam góc độ cao gây ra vấn đề như 

tốc độ không tải không ổn định.. 

Cài đặt giảm tốc ngắt dầu

Đóng giảm tốc ngắt dầu có thể giúp 

cho điều khiển van tiết lưu càng trơn 

mượt hơn khi giảm tốc, mở giảm tốc 

ngắt dầu có thể tiết kiệm nhiên liệu và 

tránh vấn đề như cháy nổ sau ống xả . 

Giá trị cài đặt=ON→ngắt dầu hồi lưu

Giá trị cài đặt=OFF→Cung ứng dầu 

hồi lưu 

可調範圍為3000~16000rpm，

Phạm vi có thể điều chỉnh là 

3000~16000rpm, cài đặt tốc độ 

chuyển động ngắt đầu động cơ

設定引擎斷油轉速

VVA chuyển đổi  tốc độ chuyển động：2000~12750 RPM

Phạm vi có thể điều chỉnh 

2000~12750rpm，cài đặt tốc 

độ chuyển động động cơ VVA

VVA：Variable Valves 

Actuation



Cài đặt hiệu chỉnh tự động

Phối hợp máy  tỷ lệ không khí nhiên liệu khu vực 

rộng AF1 aRacer SpeedTek Inc., có thể mở  chức 

năng điều chỉnh tự động, ECU căn cứ vào số liệu 

mà AF1 phản hồi  tự động thực hiện thay đổi sơ đồ 

cung ứng dầu, chú ý tự động điều chỉnh cần thoả 

mãn   yêu cầu điều kiện dưới đây 

1. Hoạt động AF1 bình thường, và đã làm nóng 

máy đầy đủ 

2. Phương tiện đã hoàn thành làm nóng máy, nhiệt 

độ động cơ khoảng là 81~110℃(sẽ khác nhau tùy 

theo sự khác biệt của kiểu xe)

3. Áp suất không khí 98~102kpa

4. Cài đặt tự động điều chỉnh là mở 

5. Ổn định van tiết lưu và tốc độ chuyển động, 

ECU tự động điều chỉnh nhiên liệu, sau khi hoàn 

thành, Bản đồ dầu đã sửa sẽ tự động ghi vào trong 

bộ nhớ ECU.

Cài đặt nhả  nhanh

① Chức năng nhả nhanh→ 

OFF =Đóng ;ON =mở 

②Chế độ ngắt động  lực→

OFF = Kiểm soát đánh lửa; ON = Kiểm soát 

cung ứng dầu 

③Hướng chịu lực thanh nối khi vào số→

OFF = Co nén; ON = Lôi kéo 

④ Cài đặt lùi số (Thuộc van tiết lưu điện 

tử)→

OFF = Đóng ; ON = Mở 

⑤ Ngưỡng động tác co nén：
Khi hoạt động nhả nhanh NBO2_AD > giá 

trị cài đặt

⑥ Ngưỡng động tác kéo:

Khi hoạt động nhả nhanh NBO2_AD < Giá 

trị cài đặt

⑦ Thời gian ngắt động lực：
Thời gian ngắt động tác nhả nhanh 

①
②
③
④

⑥

⑤

⑦

Đóng 

chìa 

khóa 

Mở chìa 

khóa   

Đóng tự 

động hiệu 

chỉnh 

Chờ 10 

giây 

Nếu không đóng chìa khóa, sau khi chờ 10 

giây, tiếp tục mở chìa khóa kết nối đóng 

chức năng hiệu chỉnh tự động , thì số liệu 

tự động hiệu chỉnh sẽ không lưu trữ và viết 

vào trong ECU.

Sau khi hoàn thành số liệu tự động hiệu chỉnh 

cần đóng tự động hiệu chỉnh chính xác như thế 

nào ，



Hiệu chỉnh điều chỉnh tốc độ xe 

Dùng để hiệu chỉnh tốc độ xe 

thực tế và hiển thị chênh lệch của 

tốc độ xe, ví dụ: tốc độ xe thực tế 

50 km/hr, hiển thị tốc độ xe 100 

km/hr; khi Speed Gain điền vào 

0,5, hiển thị tốc độ xe sẽ sửa là 

50km/hr 

Thời điểm sử dụng: Thay lốp có 

kích thước khác nhau hoặc là xe 

mô tô thay tỷ lệ bánh răng 

Nhiệt độ chuyển động quạt

Cài đặt  ngưỡng nhiệt độ của 

hoạt động quạt gió, khi nhiệt 

độ động cơ lớn hơn cài đặt 

này, thì sẽ  bật quạt gió 

chuyển động .

Hiệu chỉnh tỷ lệ %TPS

Khi TPS mở hoàn toàn, <97%, thì cần 

thực hiện hiệu chỉnh tỷ lệ % TPS, sau 

khi ấn “bắt đầu học tập TPS”, căn cứ 

vào van tiết lưu hiển thị mở hoàn toàn 

thực hiện hiệu chỉnh tỷ lệ % TPS.

Thời điểm sử dụng: thay đổi van tiết 

lưu 

Kiểm soát vòng lặp kín O2 khu vực rộng

Phối hợp máy  tỷ lệ không khí nhiên liệu 

khu vực rộng AF1 aRacer SpeedTek Inc, 

có thể mở chức năng cài đặt chỉnh sửa 

nhiên liệu tự động vòng kín khu vực rộng, 

lượng cung ứng dầu sẽ tự động điều chỉnh, 

để dầu cung ứng chính xác ổn định hơn. 

Tốc độ nhiên liệu điều chỉnh của mạch kín 

OA khu vực rộng nhanh hơn so với tốc độ 

điều chỉnh hiệu chỉnh tự động, nhưng kết 

quả điều chỉnh không ghi vào trong bộ 

nhớ ECU.



3. Mã sự cố 4. Phân tích ghi chép

aRacer Smart sẽ hiển thị tình 

trạng sự cố đang xảy ra ở hệ 

thống Efi hiện nay, nhắc nhở có 

một số tình trạng sự cố khi 

chuyển động động cơ mới có thể 

phát hiện.

Lựa chọn mã sự cố
1.Lựa chọn”phân tich ghi 

chép”

2.Lựa chọn file muốn phân tích 

3.Lăn trượt màn hình có thể di chuyển sơ đồ đường gấp 

khúc, sử dụng ngón tay  có thể phóng to thu nhỏ đường gấp 

khúc, sau khi ấn 1 giây, thì có thể di chuyển con trỏ thực 

hiện giám sát.



5. Lưu trữ hiệu chỉnh 
Lưu trữ số liệu hiệu chỉnh (Lưu trữ số liệu hiện tại trong di động )

1. Ấn lưu trữ hiệu chỉnh 2. Ấn lưu trữ số liệu động cơ hiện tại 

3. Điền tên file và ghi 

chú, đồng thời ấn Save 

lưu trữ 

4. File đã hoàn thành lưu 

trữ 

Tải số liệu hiệu chỉnh (Dùng di động tải số liệu lưu trữ)

2. Lựa chọn số liệu muốn tải

3. Ấn “Có”, tải số liệu đến ECU 4.Số liệu lựa chọn đã hoàn 

thành tải 

1. Ấn lưu trữ hiệu chỉnh



6. Sao chép QB(tải từ đám mây và số liệu sao chép)

② Lựa chọn nhà chế tạo 

③ Lựa chọn kiểu xe 

④ Lựa chọn nội dung 

⑤ Ấn thực hiện sao chép 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑦
Sau khi hoàn thành sao chép,

aRacer SMART sẽ tự động thực

hiện kết nối lại ECU, xin hãy sau

khi đóng chìa khóa 10 giây, mở

lại chìa khóa, hoàn thành trình tự

sao chép.

⑥
Ấn “Có” bắt đầu sao chép, nếu 

trong kho dữ liệu QB di động 

không có số liệu này, sẽ tải số 

liệu phiên bản mà bạn lựa chọn.

① Ấn sao chép QB



8. Thông tin 

Có thể có được thông tin 

mới nhất về aRacer ở đây 

7. Cài đặt 

① Khi mở aRacer Smart, 

Bluetooth sẽ tự động mở 

② Khi đóng aRacer Smart, 

Bluetooth sẽ tự động đóng 

③ Chức năng GPS( làm 

nguồnsố liệu tốc độ xe và nguồn 

số liệu độ cao khác)   

(GPS_Speed、GPS_Altitude))

④ Cài đặt mật khẩu kết nối 

⑤ Trạng thái kết nối bLink đã 

cài đặt

⑥ bLink… tìm kiếm được, 

thiết bị Bluetooth 

①
②
③

④

⑤

⑥

Cài đặt mật khẩu kết nối 

① Ân cài đặt mật khẩu kết nối

② Nhập mật khẩu kết nối mới (6 

chữ số)

③ Ấn ký hiệu đầu mũi tên, hoàn 

thành cập nhật

Nhắc nhở mật khẩu đặt trước của 

ECU là 888888

①

②

③



Trình tự điều chỉnh aRacer Smart

Cài đặt nhiên liệu cơ bản:

Xác nhận giá trị tỷ lệ không khí và nhiên liệu khu vực rộng khi 

chuyển động không tải và bướm ga rỗng là 12-13,5, và có thể hơi 

bóp phanh xe bánh sau, bướm ga rỗng xác nhận sơ bộ tỷ lệ 

không khí nhiên liệu khu vực rộng thực tế có phụ tải chênh lệch 

lớn với giá trị lý tưởng hay không, nếu chênh lệch lớn thì cần lấy 

nhiên liệu không khí của bướm ga rỗng làm chủ.

Điều chỉnh nhiên liệu：
Thực hiện điều chỉnh dưới tất cả phụ tải và chuyển số, 

cần đảm bảo tỷ lệ không khí và nhiên liệu khu vực rộng 

thực tế ở các trạng thái chuyển động của các phương tiện 

là 12-13.5 .

Góc độ đánh lửa：Ở tất cả phụ tải và trạng thái bướm ga 

mở hoàn toàn đều không xảy ra rung mạnh, nếu có xảy ra 

rung mạnh thì cần giảm bớt  tốc độ chuyển động và góc 

độ đánh lửa của độ mở bướm ga , cho đến khi không còn 

xảy ra rung mạnh.
Trước tiên hãy lựa chọn ECU chính xác, sau đó lắp lên xe, mở chìa 

khóa, đóng chìa khóa 10 giây, thì có thể mở chìa khóa, thực hiện kết 

nối của ECU, kiến nghị trước tiên lựa chọn số liệu điều chỉnh cơ bản 

bên trong, có thể đẩy nhanh tiến độ hiệu chỉnh, khởi động xe, làm 

nóng xe để nhiệt độ động cơ cao hơn 80°C(có thể thực hiện điều 

chỉnh vì trạng thái phương tiện khác nhau) tiếp tục thực hiện điều 

chỉnh.
Hiệu chỉnh hạng mục khác theo yêu cầu

Đẩy nhanh tốc độ dầu, tốc độ chuyển động không tải, hạn chế tổng độ 

chuyển động, vòng mạch kín khu vực rộng, giảm tốc ngắt dầu…

Sau khi hoàn thành hiệu chỉnh có thể tự quyết định cần lưu trữ giá trị 

điều chỉnh vào điện thoại di động hay không, số liệu điều chỉnh sẽ 

lập tức cập nhật vào ECU. Bạn có thể lưu trữ số liệu vào điện thoại 

di động, đến lúc nào đó có thể dùng cho  phương tiện cùng loại khác 

hoặc chia sẻ cho chủ xe .

☆Mẹo nhỏ 

1.  Trước khi điều chỉnh xác nhận trước ECU và kiểu xe của bạn có phù 

hợp hay không.

2.  Kết hợp máy tỷ lệ không khí nhiên liệu khu vực rộng AF1 để đạt 

được hiệu quả điều chỉnh tốt nhất.

3.  Nếu lượng xả khí từ 125cc tăng lên đến 155cc, có thể tăng cài đặt 

nhiên liệu cơ bản là 124% (155/125 = 124%)；
Nếu miệng phun dầu cũng đã tăng lên đến 25% , thì cài đặt nhiên liệu 

cơ bản là 99% ((155/125)/125% = 99%).

4.  Có thể trước tiên dựng chân chống giữa của xe, sử dụng bướm ga 

rỗng ban đầu , xác nhận lượng dầu có chính xác hay không dưới độ mở 

bướm ga trung bình, thấp.

5.  Sử dụng máy đo mã lực, có thể đo đến góc đánh lửa của động lực tốt 

nhất của phương tiện 



1. Ấn        Cập nhật kho dữ liệu đám mây,  chỉ lần đầu tiên sử dụng  cần 

cài đặt chương trình  → có thể sử dụng iLink, kết nối ECU và   máy 

tính. 

2. →Ấn        Quét mới cổng kết nối → mở chìa khóa→ ấn         và kết 

nối ECU

3. Lựa chọn nhà máy sản xuất → lựa chọn kiểu xe → Lựa chọn số liệu 

cơ bản thích hợp.

4. Ấn        thực hiện sao chép số liệu  đến ECU → sau khi hoàn thành 

sao chép, hãy đóng khóa 10 giây, là có thể hoàn thành động tác sao 

chép.

Lắp đặt RCMini5 Flash Tool như thế 

nào
1. Từ website chính thức của aRacer Speektek tải 

chương trình chuyên dụng (http://www.aracer-

speedtek.com/CloudDownLoad.aspx?typeId=3)

2. Giải nén file nén .

3. Kích chọn file lắp đặt “setup.exe”, chương trình 

lắp đặt “RCMini5 Flash Tool”

4. Sau khi cài đặt thành công, màn hình sẽ có hình 

hiển thị nhỏ RCMini5, có thể từ đây thực hiện mở 

chương trình RCMini5 Flash Tool.

5.Có thể từ chương trình này thực hiện tải kho dữ liệu 

đám mây thực hiện sao chép và kết nối điều chỉnh 

A：Sao chép RCMini5 ECU như thế nào 

1.2.

3.

4.A.

B.

1. Xin hãy sử dụng iLink hoặc bLink kết nối RCMini5 ECU

2. Phương thức điều chỉnh, xin hãy tham khảo  tài liệu ”Sổ tay sử 

dụng aRacer Smart ”.

B：Làm sao để RCMini5 Flash Tool hiệu chỉnh ECU

http://www.aracer-speedtek.com/CloudDownLoad.aspx?typeId=3

