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BÁO TRỘM TRUNG TÂM KN-968GSM 

I. Cách sử dụng thiết bị báo trộm 
1. Cách phím chức năng trên máy 

 

 
 

 
UP Phím di chuyển lên/Bật chế độ Arm 

 
DOWN Phím di chuyển xuống/Bật chế độ Home Arm 

 
OK Phím Xác nhận cài đặt/Thiết lập 

 
MENU Phím đăng nhập và trình quản lý hệ thống/Xóa 

 
BACK Trở lại cửa sổ trước 



 

NUMBERS Phím số để cài đặt/nhập số điện thoại … 
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2. Cài đặt số điện thoại gọi và nhắn tin khi có sự cố: 

 
Hình 1 

Nhấn Phím  để vào trình quản lý thiết bị như hình 1. Dùng các phím di chuyển (  

hoặc ) để chọn mục Contacts  Nhấn . 
Thiết bị báo trộm này có thể cài được 8 số điện thoại gọi và nhắn tin. Di chuyển để chọn thứ tự số 

muốn cài và nhấn  

 
Hình 2 

Nhập số điện thoại (VD: 0908599589) sau đó. Dùng các phím di chuyển (  hoặc ) 

xuống các mục Call hoặc SMS, khi đó các mục này sẽ chuyển qua màu đỏ, nhấn  để lựa 

chọn hoặc bỏ chọn  Nhấn  để lưu lại. 
 

3. Cài đặt cảm biến và Remote 
 

Nhấn Phím  để vào trình quản lý thiết bị như Hình 1. Dùng các phím di chuyển (  

hoặc ) để chọn mục Sensors  Nhấn . 
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Hình 3 

 
3.1. Cài đặt Remote: 

Dùng các phím di chuyển (  hoặc ) để chọn mục Remote  Nhấn . 
Có thể Add 99 vùng Remote, lựa chọn vùng Remote, chọn Add/Edit, Add cảm biến bằng cách 
nhấn 1 phím bất kì trên Remote 

 
Hình 4 

Dùng các phím di chuyển (  hoặc ) để lựa chọn Sound (ON hoặc OFF loa khi sử 
dụng Remote) hoặc Panel Sound (ON hoặc OFF âm thanh trên trung tâm khi sử dụng Remote) 

3.2. Cài cảm biến: 

Dùng các phím di chuyển (  hoặc ) để chọn mục Sensor  Nhấn . 
Có thể Add 99 vùng Cảm biến, lựa chọn vùng cảm biến, chọn Add/Edit, Add cảm biến bằng 
cách kích hoạt cảm biến để cảm biến phát tín hiểu về. 
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Hình 5 

Dùng các phím di chuyển (  hoặc ) để lựa chọn  
- Siren: ON hoặc OFF loa khi có báo động 
- Attribute: Đặc tính vùng 

 Instant: Báo ngay lập tức 

 Home: Chế độ ở nhà 

 Emergency: Khẩn cấp 

 Disable: Không sử dụng 

 Doorbell: Chuông cửa 

 Chime: Tiếng vang 
- Event Code: Sự kiện 

 Ambulance: Cấp cứu 

 Fire: Cháy 

 Panic: Báo phá 

 Silent: Im lặng 

 Burglar: Báo trộm 
3.3. Cài thẻ từ: 

 
Hình 6 

Dùng các phím di chuyển (  hoặc ) để chọn mục RFID  Nhấn . 
Có thể Add 20 vùng thẻ từ 
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Có thể lựa chọn ON hoặc OFF RFID Disarm (dùng thẻ từ để tắt báo động) hoặc RFID SMS 

Notice (gửi tin nhắn khi sử dụng thẻ). Nhấn  để thay đổi ON/OFF 
 

4. Thiết lập hệ thống: 

Nhấn Phím  để vào trình quản lý thiết bị như Hình 1. Dùng các phím di chuyển (  

hoặc ) để chọn mục System  Nhấn . 

 
Hình 7 

Dùng các phím di chuyển (  hoặc ) để chọn các mục 
- Delay: 

 Arming Delay: Cài thời gian trễ bật hệ thống 

 Entry Delay: Cài thời gian trễ báo động khi có sự cố 
- Auto Arm/Disarm: Cài được 8 khung giờ tự động bật và tự động tắt hệ thống 
- Date & Time: Cài ngày và giờ cho hệ thống 
- Volume: Cài âm lượng Voice và Báo động cho trung tâm (0  7) 
- Siren and Ring: Cài thời gian hú còi (Siren Times) và có lần gọi đến 1 số (Ring Times) 
- Key Tone: Bật tắt âm thanh chạm 
- Security: Cài đặt Mật khẩu sử đụng và Bật/Tắt chức năng khóa phím 
- Restore Factory Defaults: Cài đặt lại thông số xuất xưởng 

5. Chức năng gọi thoại: 

Nhấn Phím  để vào trình quản lý thiết bị như Hình 1. Dùng các phím di chuyển (  

hoặc ) để chọn mục Phone  Nhấn . 
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Hình 8 

Ở đây dùng các phím số nhập số điện thoại rồi nhấn  để gọi. 
Có thể gọi 900 để kiểm tra số dư trong thẻ SIM 

6. Xem lịch sử: 

Nhấn Phím  để vào trình quản lý thiết bị như Hình 1. Dùng các phím di chuyển (  

hoặc ) để chọn mục Alarm Log  Nhấn . 

 
Hình 9 

II. Cách thay SIM, nạp Card và kiểm tra tài khoản: 
1. Thay SIM: 

 Để thay SIM hay gắn thẻ SIM, mở nắp đằng sau bộ trung tâm, sau đó gặt công tắc chế độ pin dự 
phòng sang vị trí OFF và rút dây nguồn ra. Sau khi thay SIM ta cắm dây nguồn lại và chuyển công 
tắc chế độ pin dự phòng sang vị trí ON 
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Hình 10 

2. Nạp Card: 
 
Gắn SIM vào điện thoại nạp như SIM điện thoại thông thường. 
 

3. Kiểm tra tài khoản: 
Gắn SIM vào điện thoại và kiểm tra tài khoản như SIM điện thoại thông thường. Ngoài ra, có thể 
kiểm tra trực tiếp trên bộ trung tâm bằng thao tác gọi điện tới 900. 
 

III. Cách thay pin cho cảm biến 
1. Thay PIN Remote 

KN-RM11 

 
Hình 11 

Tháo Vít đằng sau Remote như hình 11 
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Hình 12 

Pin Remote này bao gồm 2 viên CR2016 3V. 
2. Thay PIN cảm biến phát hiện chuyển động 

KN-S81 

  
Hình 13 
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Đầu tiên đẩy nắp pin theo chiều mũi tên đỏ, sau đó thay PIN cho cảm biến theo đúng cực. Cảm 
biến KN-S81 sử dụng 2 pin AAA, sau khi gắn xong pin nhớ để ý xem Switch đã gạt sang ON 
chưa, Nếu Switch ở vị trí OFF, cảm biến sẽ không hoạt động. 

3. Thay PIN Cửa từ: 
KN-D04 

  
Hình 14 

 
Dùng Tua-vít dẹp cậy phần được ngoặc tròn đỏ như hình 14. Pin cửa từ là pin 23A. 
 

IV. Tắt /mở hệ thống từ xa qua điện thoại  
1. Mở hệ thống 

 
 Tin nhắn: 【Mật khẩu】1 

Cú pháp là 1, mật khẩu ban đầu mặc định là 123456 

Ví dụ: 1234561 

(123456 là mật khẩu, 1 là mở hệ thống) 

 Gọi điện: Gọi điện cho số điện thoại của thiết bị, đợi đến khi thiết bị bắt máy. Ta nhấn mật khẩu (nhấn 
mỗi số cách nhau 1 giây) sau khi nhấn xong mật khẩu hệ thống thông báo nhập mật khẩu thành công, 
nhấn số 1 để mở hệ thống.  

2. Tắt hệ thống 
 
 Tin nhắn:  
【Mật khẩu】0 
Cú pháp là 0, mật khẩu ban đầu mặc định là 123456 

Ví dụ: 1234560 

(123456 là mật khẩu, 0 là tắt hệ thống) 

 Gọi điện: Gọi điện cho số điện thoại thiết bị đợi đến khi thiết bị bắt máy. Ta nhấn mật khẩu (nhấn mỗi 
số cách nhau 1 giây) sau khi nhấn xong mật khẩu, nhấn số 2 để tắt hệ thống. 
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3. Khuyên dùng 
 

Nên dùng tin nhắn để tắt/mở hệ thống vì khi ta thao tác xong thì sẽ nhận được tin nhắn phản hồi của 
hệ thống. 

 
V. Một số lỗi thường gặp và cách xử lý: 

1. Khi có sự cố không báo động: 
Lỗi: 

- Kiểm tra lại Pin cảm biến 
- Kiểm tra khoảng cách gắn cảm biến với bộ trung tâm 
- Kiểm tra loa bộ trung tâm 
- Kiểm tra loa đi dây 
- Đổi Zone cảm biến sang Zone khác 
- Kiểm tra các cảm biến khác xem có sử dụng được hay không, nếu được tức là Cảm biến 

đó bị sự cố, nếu không được tức trung tâm bị sự cố. Khi gặp vấn đề này hãy báo cho Kỹ 
thuật lắp đặt để có hướng giải quyết tốt nhất  

2. Không có tin nhắn trả về: 
Lỗi: 

- SIM hết tài khoản 
- Gắn SIM bị lệch 
- Chưa cài đặt số báo động 

3. Báo động giả: 
- Kiểm tra vị trí lắp cảm biến 
- Test lại cảm biến 

4. Bộ báo trộm trung tâm không lên nguồn: 
- Kiểm tra Adapter 
- Kiểm tra dây nguồn đã cắm sát chưa 

 

Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng gọi về số điện thoại: 1900 636970 

 


