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Hướng Dẫn Sử Dụng
Trung Tâm Báo Động GP01 & GP05

1. Các phím cơ bản:
- Để vào cài đặt: # 
- Kết thúc mỗi lệnh cài đặt: #
- Thoát khỏi cài đặt: Nhấn * + # 

2. Thêm remote:
- Nhấn phím "#" để vào trạng thái cài đặt;
- Nhấn lệnh “07+ (01 ~ 99) + #” để thêm remote, (01 ~ 99) nghĩa là vùng 1 ~ vùng 99.
- Ví dụ: Nhấn 07 & nhấn 01 #, điều này có nghĩa là thêm điều khiển từ xa vào vùng 1. 
  "Bíp" "Bíp" hai lần với âm thanh "thêm thành công" nghĩa là thêm thành công.
   Nếu "Bíp" một lần có nghĩa là remote đã được thêm vào.
- Nhấn “* #” để thoát trạng thái cài đặt.

3. Xóa remote:
- Nhấn phím "#" để vào trạng thái cài đặt;
- Nhấn lệnh “08+ (01 ~ 99) + #” để xóa các remote được thêm vào trong vùng
  1 ~ vùng 99 .
  Nhấn lệnh “08 + ** + #” để xóa tất cả các remote được thêm vào bảng điều khiển.
- Nhấn “* #” để thoát trạng thái cài đặt.

4. Thêm cảm biến: (Cảm biến cửa, cảm biến chuyển động, cảm biến khói,...)
- Nhấn phím "#" để vào trạng thái cài đặt.
- Nhấn lệnh “09+ (01 ~ 99) + #” để thêm cảm biến.
- Nhấn “* #” để thoát trạng thái cài đặt.

5. Xóa cảm biến:
- Nhấn phím "#" để vào trạng thái cài đặt.
- Nhấn lệnh “10+ (01 ~ 99) + #” để xóa các cảm biến được thêm vào vùng 1 ~ vùng 99.
  Nhấn lệnh “10 + ** + #” để xóa tất cả các cảm biến được thêm vào bảng điều khiển.
- Nhấn “* #” để thoát trạng thái cài đặt.

6. Thêm số điện thoại để trung tâm gọi điện
    khi có báo động:

Nhấn # để vào cài đặt
- Cú pháp: 3 + [1-9] + số điện thoại + #.    Trong đó: 【1-9】là 9 nhóm gọi báo động
- Ví dụ. Đặt 13868686868 làm số ĐT báo động nhóm thứ 3.
  1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó nhấn [3113868686868 #]
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
     nhập [3113868686868 #]
  3. Gửi tin nhắn SMS [12343113868686868 #]

7. Xóa số điện thoại gọi trong trung tâm:
Nhấn # để cài đặt
- Cú pháp: 3 + [1-9] + #.          Với 【1-9】 là vị trí số điện thoại sẽ xoá khỏi trung tâm
- Ví dụ. Xóa số điện thoại gọi báo động nhóm thứ 2
  1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó nhấn [32 #]
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt, 
      nhập [32 #]
  3. Gửi tin nhắn SMS [123432 #]

8. Thêm số điện thoại để trung tâm gửi tin 
    nhắn khi có báo động:

Nhấn # để vào cài đặt
- Cú pháp: 4 + [1-6] + số điện thoại + #.  Với 【1-6】là 6 nhóm số gửi tin nhắn báo động
- Ví dụ. Đặt 13812345678 làm nhóm đầu tiên gửi tin nhắn báo động:
  1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó nhấn [4113812345678 #]
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
      nhập [4113812345678 #]
  3. Gửi tin nhắn SMS [12344113812345678 #]

9. Xóa số điện thoại tin nhắn trong trung tâm:
Nhấn # để vào cài đặt
- Cú pháp: 4 + [1-6] + #
- Ghi chú: [1-6]: vị trí số điện thoại nhắn tin sẽ xoá khỏi trung tâm
- Ví dụ. : Xóa số gửi tin nhắn khi có báo động nhóm 2
  1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó bấm [42 #]
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
      nhập [42 #]
  3. Gửi tin nhắn SMS [123442 #]

- Cú pháp:  [56]+[Năm]+[Tháng]+[Ngày]+[Giờ]+[Phút]+[Giây]+[#]
- Ví dụ: Đặt ngày 1 tháng 8 năm 2011, 09: 00: 00 làm thời gian hệ thống.
   1. Nhấn [#] trên bàn phím & bấm [5620110801090000 #]
   2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
       nhập [5620110801090000 #].
   3. Gửi tin nhắn SMS [12345620110801090000 #]

10. Đặt mật khẩu bảo vệ của trung tâm:

12. Đặt thời gian trễ (delay) kích hoạt bật/tắt báo động:

11. Đặt thời gian trễ (delay) khi có báo động:

- Cú pháp:  [52] +[00-99s]+[#]
- Trung tâm báo động sẽ bắt đầu hoạt động sau một thời gian nhất định nếu phát hiện
  được kích hoạt. Thời gian trễ có thể được đặt là 00-99, mặc định là: 00s. 
- Ví dụ: Người dùng muốn đặt thời gian trễ kích hoạt báo động là 60 giây,
  ta thao tác như sau:
   1. Nhấn [#] trên bàn phím và nhấn [5260 #]
   2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
       nhập [5260 #]. 
   3. Gửi tin nhắn SMS [12345260 #]

- Cú pháp: [51] +[00-99 giây]+[#]
- Ví dụ: Khi có tín hiệu báo động, người dùng muốn trung tâm sau 60s mới báo động,
   ta thao tác như sau:
  1. Nhấn [#] trên bàn phím và nhấn [5160 #]
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
      nhập [5160 #].
  3. Gửi tin nhắn SMS [12345160 #]

17. Cài đặt vùng báo động/ không báo động:
- Cú pháp:  [58] + [Nhóm số 01 ~ 04] + [00-99 Vùng báo động bắt đầu từ mã vùng] +
                   [00-99 Vùng báo động kết thúc từ mã vùng] + [#]
Người dùng cần nhóm các vùng cần báo động và không báo động
- Ví dụ: Để thiết lập nhóm báo động được sắp xếp theo nhóm đầu tiên và kiểm soát
              khu vực báo động 00-50. 
  1. Nhấn # nhập trạng thái thiết lập và nhấn 58010050 #, nhấn * sau đó nhấn # 
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
      nhập 58010050 #
  3. Gửi tin nhắn SMS 123458010050 #

13. Chỉnh thời gian chuông kêu báo động:
- Cú pháp: [53] +[00-20 phút]+[#]
- Thời gian chuông kêu báo động từ 0 ~ 20 phút, mặc định của trung tâm là 1 phút.
- Ví dụ: Đặt thời lượng chuông kêu là 5 phút.
   1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó bấm [5305 #]
   2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
       nhập [5305 #]
   3. Gửi tin nhắn SMS [12345305 #]

14. Bật/tắt chuông báo động khi kích hoạt hệ thống:
- Cú pháp:  [55]+ [00~99 vùng đã add remote]+[0/1]+[#]
  Khi bật báo động/tắt báo động, cần tắt chuông tín hiệu khi kích hoạt hệ thống.
  [0/1]: 0 nghĩa là Tắt, 1 nghĩa là Bật. Mặc định của báo độn là đang bật. 
- Ví dụ: Muốn tắt âm báo từ xa & cói báo động ở vùng số 1.
   1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó bấm [55010 #]
   2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
       nhập [55010 #]
   3. Gửi tin nhắn SMS [123455010 #]

15. Cài đặt thời gian hệ thống:

16. Cài đặt thời gian đặt lịch bật báo động:
- Cú pháp: [57]+ [01~04 nhóm vùng báo động]+[AAAA Thời gian bật báo động]+
                  [BBBB Thời gian tắt báo động]+[Thứ 2 ~ Chủ nhật]+[#]
  Ghi chú:  1=thứ 2, 2=thứ 3, 3=thứ 4, 4=thứ 5, 5=thứ 6, 6=thứ 7, 7=chủ nhật
  Trung tâm có thể thiết lập 4 vùng (nhóm) cảm biến để đặt lịch thời gian báo động.
- Ví dụ: Đặt nhóm thời gian nhóm đầu tiên lúc 22:00 bật báo động, thời gian tắt báo
             động lúc 07:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
  1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó bấm [57012200070012345 #]
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng
      thái cài đặt, nhập [57012200070012345 #]
  3. Gửi tin nhắn SMS [123457012200070012345 #]

Nhấn # để cài đặt:
- Cú pháp: [50]+[4 số mới mật khẩu] + [#].   M Ghi chú: Mật khẩu mặc định là 1234.
- Ví dụ: Đặt 8888 làm mật khẩu người dùng mới:
  1. Nhấn [#] trên bàn phím và nhấn [508888 #]
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
      nhập [508888 #]
  3. Gửi tin nhắn SMS [1234508888 #]
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I. Hướng dẫn cài đặt phần mềm trực tiếp trên trung tâm

Free Hand



18. Các chế độ của trung tâm:
- Cú pháp: [60]+[01-99]+[1-5]+[0/1]+[#]
  Trung tâm có 99 vùng không dây và mỗi vùng có thể được sử dụng thành 8 loại vùng
  khác nhau: [01-99]: Số vùng.  [0/1]: 0 có nghĩa là còi báo động không kêu khi báo
  động kích hoạt. 1 có nghĩa là còi báo động kêu khi báo động được kích hoạt. 
[1-8]: Loại vùng:               1: NORMAL: bình thường
                                                  2: STAY ARM: chế độ ở nhà
                                                  3: INTELLIGENT: các cảm biến trong vùng có tín hiệu mới báo động
                                                  4: EMERGENCY: ở chế độ arm và dis arm đều báo động
                                                  5: CLOSE: các cảm biến không hoạt động 
                                                  6: CHIME: các cảm biến thành chuông
                                                  7: WELCOME: các cảm biến thành chào khách
                                                  8: HELP SENIOR: giống chế độ EMERGENCY
- Ví dụ: Đặt Vùng 2 ở vùng báo động và còi báo động không phát ra âm thanh khi báo
             động được kích hoạt.
   1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó bấm [600220 #]
   2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
       nhập [600220 #]
   3. Gửi tin nhắn SMS [1234600220 #]

20. Điều khiển bật tắt trung tâm từ xa:

19. Thiết lập vùng cảm biến có dây NO/NC:

- Cú pháp: [62] + [0/1] + [#]
Điều này cho phép hoặc vô hiệu hóa hoạt động từ xa của bảng điều khiển báo động
bằng cách sử dụng điện thoại. Bật :1, Tắt: 0. Mặc định hệ thống đang bật.
- Ví dụ: tắt chức năng cài đặt từ xa,
  1. Nhấn #, sau đó nhấn 620 #, * rồi nhấn # Để thoát Thiết lập.
  2.Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt, nhập 620 #
  3. Gửi tin nhắn SMS 1234620 #

21. Bật/Tắt âm phát ra từ hệ thống:
- Cú pháp:  [11]+[0/1]+[#].       [0/1]: 1 nghĩa là BẬT, 0 nghĩa là TẮT. Mặc định là: BẬT
- Ví dụ. : Người dùng cần bật âm thanh khi thiết lập hệ thống
  1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó nhấn [110 #]
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
      nhập [110 #]
  3. Gửi tin nhắn SMS [1234110 #]

22. Gửi tin nhắn khi ngắt đường dây điện thoại:
- Cú pháp:  [13]+[0/1]+[#].        [0/1]: 0 nghĩa là TẮT, 1 nghĩa là BẬT. Mặc định: TẮT
- Ví dụ: Gửi SMS khi ngắt đường dây điện thoại
  1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó bấm [131 #]
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
      nhập [131 #] 
  3. Gửi tin nhắn SMS [1234131 #]
23. Cài đặt âm lượng chuông báo động:
- Cú pháp: [14]+[00-99]+[#] [00-99]: có nghĩa là âm lượng tiếng còi báo động
- Ví dụ: Người dùng cần điều chỉnh âm lượng thành 50
  1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó nhấn [1450 #]
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
      nhập [1450 #]
  3. Gửi tin nhắn SMS [12341450 #]

24. Bật/Tắt mật khẩu bảo vệ:
- Cú pháp: [17]+[0/1]+[#].          [0/1]: 0 nghĩa là TẮT, 1 nghĩa là BẬT. Mặc định: TẮT
  Khi bật bảo vệ bằng mật khẩu bàn phím, người dùng cần nhập mật khẩu sau đó có thể
  thực hiện các thao tác trên bàn phím. Mật khẩu mặc định là: "1234".
- Ví dụ: Bật bảo vệ bằng mật khẩu bàn phím. 
  1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó bấm [171 #]
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt, nhập [171 #]
  3. Gửi tin nhắn SMS [1234171 #]

25. Khôi phục cài đặt mặc định (reset):
- Cú pháp:  [9898 ]+[#]
  Người dùng lệnh này để khôi phục cài đặt gốc (xóa tất cả giá trị đặt trước, các cài đặt
  như SĐT, xóa bật/tắt báo động, tắt chức năng tự kiểm tra đường dây điện thoại, v.v.
  Mật khẩu chuyển sang mặc định 1234). Nhưng nó sẽ không xóa remote & cảm biến
  hồng ngoại.
  1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó bấm [9898 #]
  2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt, 
      nhập [9898 #]
  3. Gửi tin nhắn SMS [12349898 #]
26. Khôi phục cài đặt gốc:

- Tắt nguồn trung tâm. Nhấn giữ nút ARM trên trung tâm và mở nguồn trung tâm.
  Lúc này, trung sẽ phát ra 5 tiếng bíp ngắn, buông nút ARM. Trung tâm bây giờ đã trở
  về mặc định, tất cả các cài đặt được xóa và mật khẩu trở về mặc định là 1234.

- Cú pháp： [61]+[51-54]+[0/1]+[#].          Vùng 51 ~ 54 là vùng có dây, thiết lập mặc
  định là chế độ NC.  [0/1]: 0 nghĩa là NO (thường mở), 1 có nghĩa là NC (thường đóng)
- Ví dụ. : Đặt vùng 51 vào chế độ NC.
   1. Nhấn [#] trên bàn phím và sau đó bấm [61511 #]
   2. Gọi về trung tâm báo động, nhập [mật khẩu] + [#] để vào trạng thái cài đặt,
       nhập [61511 #]
   3. Gửi tin nhắn SMS [123461511 #]
- Ghi chú:  Vùng 51 = Vùng có dây 1 và có kí hiệu Z1 ở mặt sau trung tâm
                     Vùng 52 = Vùng có dây 2 và có kí hiệu Z2 ở mặt sau trung tâm
                     Vùng 53 = Vùng có dây 3 và có kí hiệu Z3 ở mặt sau trung tâm
                     Vùng 54 = Vùng có dây 4 và có kí hiệu Z4 ở mặt sau trung tâm
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II. Cú pháp và cài đặt trung tâm qua tin nhắn 
Các hướng dẫn sau chỉ dành cho lệnh SMS tương tác với trung tâm:

[57]+[#]
Sử dụng cho truy vấn 4 nhóm thời gian bật / tắt báo động.
Gửi SMS 123457 #, sau đó phản hồi như sau:  2004-02-05 12:30
           - First Group
           - Arm: 12:00
           - Disarm: 13:00
           - Week:1234567
           - Second Group
           - Arm: 12:00
           - Disarm: 13:00
           - Week:1234 

5. Truy vấn trạng thái đặt lịch báo động của trung tâm:

4. Truy vấn trạng thái của trung tâm
[11]+[#]
Gửi SMS 123411 #, sau đó phản hồi trạng thái của trung tâm báo động:
Phản hồi như sau:
           - Arm
           - AC Power: ON
           - Relay Out: ON
           - Password:1234
           - Alarm Delay:00s
           - Arm Delay:00s
           - Siren Ringing: 1min 

[2]+[#]
Gửi SMS 12342 # để đặt trung tâm báo động thành chế độ ở nhà 

3. Chế độ ở nhà:

[1]+[#]
Gửi SMS 12341 # để gửi lệnh bật báo động về trung tâm

2. Bật báo động:

[0]+[#]
Gửi SMS 12340 # về trung tâm
Lưu ý: 1234 là mật khẩu.
Nếu khách hàng thay đổi mật khẩu, thì cần sử dụng mật khẩu mới 

1. Tắt báo động:

- Siren VOL:99
- Audio: ON
- Low Voltage: ON
- Remote Send SMS: OFF
- Keypad Lock: ON
- Voice: ON
- Wireless Siren: ON
- Door Sensor Two-way: OFF

- Third Group
- Arm: 12:00
- Disarm: 13:00
- Week: 234
- Fourth Group
- Arm: 12:00
- Disarm: 13:00
- Week: 567

III. Hướng dẫn sử dụng phần mềm trên 
      điện thoại:
- Vào CHPlay hay AppStore tìm phần mềm tên “ GSM ALARM”, tìm
   phần mềm có icon như hình 
- Mở App mới cài đặt và thao tác như hình:

Chúc bạn thành công !

Xem thêm hướng dẫn tại http://smartz.vn
Cài đặt thành công, ta có thể thao tác trên điện thoại rồi.

Tên tuỳ đặt

Số ĐT trên báo động

Mật khẩu của báo động 
mặc định là “1234”


