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Hệ thống báo động, báo trộm GSM-3500 dùng SIM điện thoại 
 

    Hệ thống báo trộm không dây dùng SIM điện thoại di động. 6 zone không dây, 4 zone dùng dây. Khi có 
trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, bộ Kiểm Soát Trung Tâm sẽ kích hoạt hụ còi , đồng thời thực hiện cuộc 
gọi đến 05 số điện thoại, nhắn tin tới 3 số cài đặt trước. Có thể Điều khiển tắt mở từ xa bằng điện thoại. 
thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và gởi tin nhắn khi hệ thống bị kích hoạt báo động. Hổ trợ 3 băng tần 900 / 
1800 / 1900MHz. 
 
Tính năng chi tiết của sản phẩm 
  Hệ thống báo trộm không dây dùng SIM điện thoại di động. 6 zone không dây, 4 zone dùng dây. 
Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, bộ Kiểm Soát Trung Tâm sẽ kích hoạt hụ còi , đồng thời thực 
hiện cuộc gọi đến 05 số điện thoại, nhắn tin tới 3 số cài đặt trước. Có thể  Điều khiển tắt mở từ xa bằng 
điện thoại. 
thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và gởi tin nhắn khi hệ thống bị kích hoạt báo động. Hổ trợ 3 băng tần 900 / 
1800 / 1900MHz. 
Có thể Cài đặt thời gian tự động kích hoạt và tự động hủy bỏ theo tuần, ngày với lịch đặt sẵn. 
Gọi điện và nhắn tin khi điện lưới bị mất 
Hệ Thống Báo Trộm, gồm: 1 tủ trung tâm, 1 cảm biến hồng ngoại, 1 cảm biến gắn cửa, 2 remote, tích hợp 
ắc quy cấp nguồn và tự động sạc lại khi mất điện, 1 còi 110 dB., adapter 12v 
Có hướng dẫn tiếng Việt. Cài đặt và sử dụng dễ dàng 
 

Hướng dẫn sử dụng bộ báo động dùng SIM GSM 3500 
 

A.   Cách sử dụng 
-  Có thể tắt mở thiết bị hoặc kích hoạt khẩn cấp bằng điều khiển đi theo. 
“Arming” : kích hoạt hệ thống ( bấm phím ổ khóa đóng) 
“Disarm”: Tắt hệ thống ( Bấm phím khóa mở) 
“Alarming”: Hú còi khẩn cấp ( Phím hình chuông) 
“Inteligent”: Chế độ kích hoạt theo chương trình cài đặt tay ( Hình tia sét) 
 
-  Tắt mở từ xa bằng tin nhắn di động: 
 + Kích hoạt hệ thống: Soạn tin 8888SF gửi tới số trung tâm 
 + Tắt hệ thống:           Soạn tin 8888CF gửi tới số trung tâm 
 
TH NG S  M C Đ NH: 
-         Password mặc định: 8888 
-         Điền khiển từ xa: kích hoạt 
-         Kiểu báo động: 01 
-        Thời gian hụ còi: 300 s 
-         Zone có dây: chưa kích hoạt 
-         Cài đặt độ chễ: chưa kích hoạt 
 
B.   LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT 
1.   Cài số điện thoại 
 
   Sau khi lắp ăng ten và cho SIM (Viettel,mobi,Vina) vào thiết bị trung tâm,chú   tắt thiết bị khi lắp sim sau 
đó mới cấp nguồn, thiết bị phải ở chế độ disarm. Chờ có tiếng  bip báo hiệu đ  nhận mạng ( đ n GSM nháy  
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chậm). Chắc chắn hơn thì gọi vào số trong bộ trung tâm, nếu thiết bị nói:” please enter password” là Sim đ  
kết nối mạng thành công để cài đặt Số điện thoại cần gọi đến khi có sự cố ta thao tác như sau: 
 Soạn tin : 8888#1( Số điệnthoại)# gửi tới số của  SIM trong bộ trung tâm. 
 
Trong đó 8888 là mật khẩu cài đặt, 1 là số điện thoại thứ nhất, để cài thêm ta có thể cài từ 1 đến 6 tương 
ứng 6 số điện thoại. 
 Để gỡ bỏ số điện thoại soạn:   8888#1# gửi tới số trung tâm 
 
*VD: Số trong thiết bị trung tâm là 0912333444. Để cài số 0986888666 vào thiết bị ta soạn tin:    
8888#10986888666# gửi tới 0912333444.  
 
2.  Cài đặt tin nhắn báo động 
Thiết bị sẽ nhắn tin vùng bị xâm nhập vào di động của bạn trước khi gọi điện cho bạn, có thể nhắn tin tới 3 
số điện thoại. Cú pháp : 8888#7-9(số điện thoại)# gửi tới số trung tâm 
Thực hiện thao tác trên khi có đột nhập máy sẽ nhắn tin vào số được cài đặt vùng đang báo động. 
 
3.  Cài thêm điều khiển và các cảm biến vào thiết bị : 
Giữ nút set đằng sau thiết bị. Khi đó 6 đ n led sẽ sang cùng lúc, 
-  Để thêm 1 điều khiễn nữa ta bấm 1 nút bất kỳ trên điều khiển mới. 
-  Bấm tiếp nút set lần nữa, đ n số 1 sáng ta kích hoạt các cảm biến ( xong cảm biến nào thì tắt cảm biến 
đó đi) . Tương tự ta bấm tiếp nut set đ n sẽ đi từ số 1 đến số 6 tương ứng mỗi vùng cảm biến. 
 
4.  Cài đặt khác 
- Nhắn tin và gọi điện khi bị cắt điện lưới: Hệ thống cũng thông báo cho người dùng khi có điện trở lại. Pin 
dự phòng sẽ hoạt động khi điện lưới mất. 
  Cú pháp:8888*02A* gửi tới số trung tâm. 
A=1 thiết bị chỉ báo khi mất điện. A=2 Thiết bị sẽ báo cả khi có điện 
VD: Muốn hệ thống ở chế độ  kích hoạt báo động khi mất điện lưới soạn tin:   8888*022* gửi tới trung tâm 
 
- Ghi âm giọng nói: nhấn nút SET 3 lần, thiết bị cho phép ghi âm giọng nói trong 10 giây 
- Đổi mật khẩu: 8888*1           * 
   Trong đó   là các số mật khẩu mới, ví dụ đổi mật khẩu hoạt động của nhà máy (0000) sang 1234 và đổi 
mật khẩu cài đặt chương trình (8888) sang 8765 
Soạn tin: 8888*112348765* 
-   Cài đặt còi báo động: cú pháp 8888 #0ABC# 
Trong đó A là giá trị cho phép còi kêu thông báo khi nhấn điều khiển : 0 là tắt , 1 là mở. 
B là thời gian còi hụ có giá trị từ 0-9 ( phút) 
C là độ lớn nhỏ của còi ( 0-9) 
-   Cài đặt thời gian tắt mở hệ thống 
+ Cài đặt thời gian hiện tại: 8888*2AABB*  (AA: giờ, BB: phút) 
+ Cài đặt thời gian mở:  8888*3AABBC* 
Trong đó AA là giờ, BB là phút C  có thể nhận giá trị được lưu trữ hoặc tạm thời, 1-5 là giá trị cài đặt theo 
định kỳ, 6-9 là nhóm giá trị cài đặt tạm thời, 0 là thoát cài đặt 
 
VD: tự động bật mỗi ngày vào lúc 17:40 lưu trữ trên nhóm 1  - Soạn tin: 8888*317401* 
 
+ Cài đặt thời gian tắt: *4AABBCC* 
-   Cài đặt thời gian cho nguồn cấp:  8888*5AABBCD* 
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Trong đó AA là giờ, BB là phút, C có thể nhận giá trị lưu trữ hoặc tạm thời, , 1-5 là giá trị cài đặt theo định 
kỳ, 6-9 là nhóm giá trị cài đặt tạm thời, 0 là thoát cài đặt. D nhận giá trị 0 và 1 trong đó 0 là tắt 1 là mở 
 
VD : nguồn mở lúc 12:30, lưu trữ trên nhóm 5 
 
Soạn tin: 8888*5123051 
-   Cài đặt độ trễ cuộc gọi: 8888*6ABC* 
Trong đó A là số lần thiết bị gọi đến số được cài đặt có giá trị từ 0-9 
B là độ trễ  kích hoạt báo động có giá trị từ 0-9 
C là dộ chễ báo động của Zone 
-  Cài đặt Zone có dây : *7L1L2L3L4* 
Trong đó L1,L2,L3, L4 là các zone có dây có giá trị 0 hoặc 1, 0 là đóng, 1 là mở zone có dây 
 
VD: L2 là zone cần đống đóng và mở các zone còn lại soạn tin  8888*71011* 
 
Đóng tất cả các zone có dây soạn tin 8888*70* 
 
 C. CHÚ THÍCH CÁC TÍN HI U  T  N THI T B  T UNG T M 
 
-      Tiếng “beep” ngắn – nhấn nút trên điều khiển từ xa 
-      Tiếng beep kéo dài – Thay đổi trong cài đặt được xác định 
-      Bốn tiếng “ beep” ngắn – Cài đặt thay đổi chưa thành công hoặc lỗi cài đặt 
-      Tiếng beep lien tục – SIM chưa nhận sóng hoặc nguồn yếu, hoặc lắp chưa chính xác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-      Đ n GSM nháy chậm- GSM bình thường 
 
·        CHÚ Ý: 
    Trước khi tiến hành cài đặt, tắt hết nguồn thiết bị. Cho SIM ngay ngắn vào khe lắp SIM, kiểm tra lại các 
kết nối có dây ( nếu có) và anten của thiết bị. Sử dụng nguồn từ adapter. Khi khởi động 6 đ n zone sẽ sáng 
và đ n GSM sẽ nhấp nháy để tìm sóng (quá trình này có thể kéo dài từ 8s đến 55s). Nếu sóng bình thường 
kết thúc sẽ có tiếng beep báo hiệu thành công, đ n nguồn luôn sáng, còn đ n báo các zone thì tắt 
 
- Sau thao tác đó thì gạt  công tắc pin dự phòng từ OFF sang ON 
 
- Để reset thiết bị, tắt nguồn pin và rút adapter. Sau đó giữ nút set đồng thời cắm adapter. Sau 3 -5 giây 
thiết bị sẽ báo tiếng 


