
  

 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM 
Báo động báo cháy AL-6088 / AL-8088 

 
Một số lưu ý trước khi cài đặt: 
+ Mật khẩu mặc định: 000000 
+ Theo mặc định: thời gian kêu loa là 60s, thời gian trễ vào/ra là 0s 
+ Trung tâm có 4 vùng có dây: vùng 1 mặc định là vùng 24h (báo động sẽ bật bất cứ khi nào 
vùng đó bị hở). 
+ Hình ảnh trung tâm: 

 
+ Cách đấu nối: 

 



  

I. Cách điều khiển trung tâm : 
Điều khiển bằng remote : 
 

 
   
+ Ấn phím Arm – BẬT BÁO ĐỘNG - PHÂN VÙNG 1: khi nhấn nút này, trung tâm sẽ phát ra 1 tiếng 
báo tít và trung tâm sẽ được kích hoạt bởi các vùng đặt thuộc tính là NORMAL MODE 
+ Ấn phím Ins – BẬT BÁO ĐỘNG – PHÂN VÙNG 2: khi nhấn nút này, trung tâm sẽ phát ra 1 tiếng 
báo tít và trung tâm sẽ được kích hoạt bởi các vùng đặt thuộc tính là STAY MODE 
+ Ấn phím Disarm – TẮT BÁO ĐỘNG: khi ấn nút thì trung tâm sẽ tắt báo động 
+ Ấn phím Panic – NÚT KHẨN CẤP: khi bạn muốn nhấn nút  này thì trung tâm sẽ hú còi và báo qua 
số điện thoại của bạn đã được lập trình cho dù bạn vẫn chưa bật chế độ báo động. 
 
Điều khiển bằng bàn bàn phím trung tâm.                     
BẬT: Nhấn  phím mũi tên lên ( ) trong vòng 2s trung tâm sẽ kêu tiếng bíp và bắt đầu thời gian trễ ra. 
Khi hết thời gian trễ ra trung tâm sẽ vào trạng thái chờ báo động. 
TẮT báo động nhấn Ok sau đó nhập password gồm 6 chữ số 000000 (hoặc password khác đã thay đổi) 
và nhấn Ok. 
 

II.Hướng dẫn lập trình: 
 
2.1 CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI 
+ Vào chế độ lập trình: ấn OK + “000000” + OK 
- Chọn I. NORMAL  >> 1 . AUTODIALER: để cài đặt các số điện thoại cho trung tâm 
 Chú ý:       + nhập các số bằng các phím tương ứng trên bàn phím 
  + xóa số bằng cách ấn phím mũi tên       
  + nhập dấu “ - ” bằng cách ấn phím mũi tên  
  + trung tâm cho phép cài đặt 3 số điện thoại 
   + có thể đặt thuộc tính là quay số hoặc nhắn tin khi có báo động  
         Ví dụ: PHONE 1: nhập “0978326002” -> khi có báo động sẽ quay đến số đó 
              PHONE 2: nhập “ – 0978326002” -> khi có báo động sẽ nhắn tin đến số đó 
                     
 
2.2 KHAI BÁO VÀ XÓA THIẾT BỊ KHÔNG DÂY 
 
2.2.1 Khai báo tay điều khiển 
B1:  ấn OK + “000000” + OK  
B2: ấn     chọn II. ADVANCED >> ENROLL>> ENROLL REMOTES>>OK: để khai báo tay điều 
khiển. 
Sau khi màn hình hiển thị:           REMOTE                    
  ENROLLING… … 
->> thì ấn và giữ 1 phím bất kỳ trên tay điều khiển. Nếu khai báo đúng sẽ có 2 tiếng “ Bíp bíp” 

2,Disarm 

4,Ins 
3,Panic 

1,Arm 



  
- ấn CANCEL để thoát ra. 
Chú ý: để xóa tay điều khiển vào II. ADVANCED >> REMOVE >> REMOVE REMOTES 
>> OK 
 
2.2.1 Khai báo cảm biến không dây 
Khai báo:  
B1:  ấn OK + “000000” + OK  
B2: ấn     chọn II. ADVANCED >> ENROLL>> ENROLL SENSORS>>OK:  để khai báo cảm 
biến. 
Sau khi màn hình hiển thị:           ZONE NO.   :                    
   
->> thì nhập số vùng cần đặt cho cảm biến đó và ấn OK. 
Màn hình sẽ hiển thị tiếp :           WRL    01                    
  ENROLLING… … 
->> ấn và giữ switch trên mạch bên trong cảm biến (xem hình dưới) khoảng 2s. Nếu khai báo thành 
công sẽ có 2 tiếng “ Bíp bíp”. Nếu có 1 tiếng “Bíp” thì thiết bị có thể đã được khai báo rồi. 
Chú ý: Trung tâm cho phép khai báo tối đa 80 vùng không dây. Vì vậy, nếu đặt cho cảm biến đó thuộc 
vùng 1 thì nhập: “01” 
- ấn OK để cài đặt vùng khác hoặc thoát ra. 
* Vị trí của switch trên cảm biến 
                        Cảm biến từ                                      Cảm biến hồng ngoại 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xóa cảm biến:  
B1:  ấn OK + “000000” + OK  
B2: ấn     chọn II. ADVANCED >> REMOVE>> REMOVE SENSORS>>OK. 
 Chọn A) REMOVE SINGLE:để xóa 1 vùng  
Chọn B) REMOVE ALL: để xóa tất cả các cảm biến đã khai báo 
 
2.3 CÀI ĐẶT THUỘC TÍNH VÙNG 
 Giới thiệu: trung tâm cho phép bật báo động ở 2 chế độ NORMAL MODE (bật bằng phím 1) và 
STAY MODE ( bật bằng phím 4). Chẳng hạn: nếu cảm biến 1 đặt ở chế độ NORMAL MODE và cảm 



  
biến 2 đặt ở chế độ STAY MODE thì khi bật báo động bằng cách ấn phím 1 trên tray điều khiển thì chỉ 
có cảm biến 1 mới có tác dụng, còn cảm biến 2 sẽ không thể kích hoạt báo động và ngược lại (nếu bật 
báo động bằng phím 4 trên tay điều khiển thì chỉ có cảm biến 2 mới có tác dụng, còn cảm biến 1 sẽ 
không thể kích hoạt báo động.) 
 
Cách đặt chế độ:  
B1: ấn OK + “000000” + OK  
B2: ấn      chọn II. ADVANCED >> SYS. SETTING >>  
NORMAL MODE:  
 Chọn A) WIRED ZONES: để chọn vùng có dây (4 vùng) 
 + chọn WRD 1,2,3,4:  ON – kích hoạt khi bật bằng phím 1 
                                      OFF – vô hiệu hóa khi bật bằng phím 1 
           B) WIRELESS ZONES: để chọn vùng không dây (80 vùng) 
 + chọn ZONE NO.   >> sau đó chọn vùng cần đặt chế độ 
                                     ON – kích hoạt khi bật bằng phím 1 
                                 OFF – vô hiệu hóa khi bật bằng phím 1 
STAY MODE:  
 Chọn A) WIRED ZONES: để chọn vùng có dây (4 vùng) 
 + chọn WRD 1,2,3,4:  ON – kích hoạt khi bật bằng phím 2 
                                      OFF – vô hiệu hóa khi bật bằng phím 2 
           B) WIRELESS ZONES: để chọn vùng không dây (80 vùng) 
 + chọn ZONE NO.   >> sau đó chọn vùng cần đặt chế độ 
                                     ON – kích hoạt khi bật bằng phím 2 
                                 OFF – vô hiệu hóa khi bật bằng phím 2 
 
Điều khiển bằng điện thoại :  
 Khi trung tâm báo động hụ còi và báo qua số điện thoại mà bạn đã lập trình sẵn .  
Cách quay số điện thoại :  
                                                    
                                                                     
                Báo 2s                40s               2s                40s              2s               4 
0s 
                động                      Số đt1                               Số đt2                            Số đt3 
 
Khi bạn nhận điện thoại từ số điện thoại của trung tâm bạn nhấn ok (hay nhấc tay nghe lên) 

- Nhấn phím 3#: nghe âm thanh tại nơi đặt trung tâm báo động trong vòng 20s, nhấn tiếp lần nữa 
để nghe 20s tiếp theo. 

- Nhấn phím 1# : để tắt loa báo động nhưng hệ thống vẫn ở trạng thái chờ báo động. 
- Nhấn phím 0# : để tắt hẳn báo động 

 
Điều khiển bật trung tâm bằng điện thoại : 
 Nếu khi bạn ra khỏi nhà ma bạn quên bật báo động, bạn có thể sử dụng máy điện thoại di động hay 
điện thoại bàn gọi về số điện thoại mà bạn kết nối với trung tâm. 
Sau 40s đổ chuông trung tâm sẽ báo 4 tiếng tít, nhập password vào ( mặc định “000000”)rồi nhấn “ # “. 
Nếu bạn nhập đúng password thi trung tâm sẽ báo 2 tiếng tit tit (nếu bạn nhập sai password thì điện 
thoại của bạn tự động thoát ra, bạn phải gọi lai) bạn nhấn phím : 

- Nhấn phím 1# : bật báo động. 
- Nhấn phím 0# : tắt báo động. 

Chú ý: hệ thống sẽ tự thoat khỏi điện thoại cua bạn nếu trong thời gian 20s mà bạn không điều khiển 
 
Thay đổi mật mã :  

Thời gian kết nối Thời gian kết nối  Thời gian kết nối 



  
Từ trạng thái Welcome sau đó nhấn OK -> Nhập Password cũ -> OK -> Normal -> OK -> 
3.MODIFY PSW -> OK -> Nhập password mới -> OK. 

Đặt chế độ tự động bật và tắt báo động: 
Từ chế độ màn hình Welcome -> OK -> Nhập Password ->OK ->ADVANCE->6.AUTO 
ARM/DISA -> OK để bắt đầu vào cài đặt chế độ tự động bật báo động( để việc cài đặt tự động bật/tắt 
hệ thống báo động được chính xác vui lòng đặt thời gian chính xác cho tủ trung tâm trước). 
Trung tâm cho phép đặt 2 nhóm bật tắt. Chọn 1ST GROUP hoặc 2ST GROUP 
1) AUTO ARM -> OK -> ON ->OK -> DAY IN A WEEK (Các thứ trong tuần từ chủ nhật đến thứ 7 
được đánh số từ 1 đến 7, nhấn 1 để chọn ngày trong tuần sẽ bật báo động, nhấn 0 để chọn ngày không 
bật báo động. Khi nhấn một ngày sẽ nhảy sang ngày tiếp theo. Khi chọn xong nhấn OK)  

 1  2  3  4  5  6  7 

->TIME : (Đặt thời gian sẽ tự động bật báo động trong ngày đã chọn ). ->OK 

1) AUTO DISARM -> OK -> ON ->OK -> DAY IN A WEEK (Các thứ trong tuần từ chủ nhật đến 
thứ 7 được đánh số từ 1 đến 7, nhấn 1 để chọn ngày trong tuần sẽ tắt báo động, nhấn 0 để chọn ngày 
không tắt báo động. Khi nhấn một ngày sẽ nhảy sang ngày tiếp theo. Khi chọn xong nhấn OK)  

 1  2  3  4  5  6  7 

->TIME : (Đặt thời gian sẽ tự động tắt báo động trong ngày đã chọn ). ->OK 
Reset trung tâm : để reset trung tâm về mặc định của nhà sản xuất: 
Từ chế độ Welcome -> OK -> Nhập Password ->OK ->ADVANCE-> 3.SYS.SETTING -> OK -
>RESET->OK ->OK (Trung tâm sẽ trở về trạng thái mặc định của nhà sản xuất). 
 
2.4 CÀI ĐẶT THỜI GIAN 
B1:  ấn OK + “000000” + OK  
B2: ấn     chọn I. NORMAL  >> TIME&DATE: để cài đặt ngày giờ 
 
 
 
Đặt mua sản phẩm xin truy cập: http://sieuthidienthongminh.vn 
SIÊU THỊ ĐIỆN THÔNG MINH TRÊN TOÀN QUỐC 

 TRỤ SỞ HÀ NỘI: Số 2A Ngõ 36 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 024.6670.8866 - 

0981.780.699 (Mr Tuyên) 

 CN HÀ NỘI: Số 5/16 ngõ 1197 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội. ĐT: 024.6670.4400 - 

0941.635.555 (Mr Hiển) 

 TP HỒ CHÍ MINH: Số 13/2A đường số 05 Lê Đức Thọ, phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM. ĐT: 

0904.553.933 (Mr Thịnh) 

 HẢI PHÒNG: Số 20 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng. ĐT: 0225.6586.333 - 

0912.611.331 (Mr Thắng) 

 ĐÀ NẴNG: Số 114 Triệu Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. ĐT: 0905.429.426 (Mr Phúc) 

 

http://sieuthidienthongminh.vn

