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     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

THIẾT BỊ BÁO TRỘM QUA ĐIỆN THOẠI DÙNG SIM hoặc LINE 

Model: Kw-262 Sim & Line – 433Mhz 
 

 
1. Giới thiệu 

1.1 Mô tả tổng quát 

Đây là hệ thống báo trộm bằng SIM GSM với 100 vùng kết nối trong đó có 4 vùng kết nối có dây  và 

có chức hiển thị đồng hồ số, nó được sử dụng cho gia đình, văn phòng và thương mại khác. Nó được 

sử dụng bằng SIM GSM kĩ thuật số thiết kế xử lý công nghệ tiên tiến. Hệ thống báo động thông minh 

không dây GSM. Nó tích hợp giọng nói kĩ thuật số, tin nhắn SMS, mã truyền tin không dây tự học, 

công nghệ nhắn tin bằng văn bản và kiểm soát thiết bị từ xa. Nó là sự lựa chọn của sự ổn định, đáng 

tin cậy và an toàn, và là người bạn than thiện. Tính năng này rất thiết thực, giá cả phù hợp, cấu hình 

dễ dàng và dễ sử dụng. Báo trộm này có thể tích hợp rất nhiều phụ kiện, bao gồm báo trộm cảm biến 

gắn cửa, báo khói, báo xì ga, nút báo khẩn cấp và các thiết bị khác để xây dựng một hệ thống bảo mật 

mạnh mẽ. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhà, nhà máy, trường học, trung tâm mua sắm, cửa hàng, 

ngân hàng, trung tâm cộng đồng và khu vực dân cư và nhiều nơi làm khác để bảo vệ tài sản có giá trị. 

1.2 Tính năng hệ thống 

+ Màn hình hiễn thị đồng hồ kĩ thuật số LCD  

+ Hỗ trợ mạng di động SIM GSM, mạng dùng line PSTN   

Cho phép kết nối lên tới 100 thiết bị trong dó có 4 thiết bị có dây. 

+ Có 8 chức năng phân vùng hoạt động : Bình thường,ở nhà, rời khỏi nhà , khẩn cấp,đóng vùng 

kích hoạt,báo khách ,chào khách,nhờ giúp đỡ khẩn 
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+ Lịch trình cài đặt có 4 chức năng bằng tay/ không bằng tay, mỗi lần bạn có thể lựa chọn bao gồm 

khoảng thời gian và vùng khác nhau,  

+ Hỗ trợ cài đặt qua bàn phím, điện thoại hoặc qua hệ thống tin nhắn SMS. 

+Cài đặt nhóm 6 số điện thoại di động báo động bằng giọng nói , 

số điện thoại được lưu trong bộ nhớ EEPROM mà không bị mất khi mất điện. 

+ Mỗi vùng khác nhau có thể quay số điện thoại trước. 

+ Tắt bật bằng tay điều khiển qua điện thoại đường dài, giám sát, thông báo từ xa. 

+ Cài đặt 1 cho chế độ thường mở, tiếp điểm liên kết đầu ra, thiết bị trong nhà điều khiển từ xa có thể 

sử dụng được. 

+ nghiên cứu thiết bị mã hoá không dây thông minh, tương thích với PT2262 bình thường và mã hoá 

1527, thuận tiện và linh hoạt cho việc thêm hoặc bớt thiết bị.  

+ Tính năng độc đáo của "hộp đen" bạn có thể hiển thị 72 hồ sơ gần đây nhất và 102 bản ghi báo động 

gần đây, cho chúng ta thấy chính xác thời gian báo trộm và mã điều khiển 

 + Được trang bị Pin xạc Ni-Hi bên trong và tự động chuyển khi mất điện  

+ Bảng điều khiển tích hợp với quad-band GSM/GPRS module được phân loại công nghiệp, có độ ổn 

định và đáng tin cậy 

2.1 Chi tiết của hệ thống báo trộm 262 dùng SIM và line thông minh  

Hệ thống đang ở trạng thái sẵn sang, nơi tất cả các máy dò được kích hoạt trong 1 trang thái làm việc, 

khi một số sự kiện( trộm, lữa, ga, rò rỉ khí, v..v..) thì hệ thống báo động sẽ báo động ngay lập tức.  

Trong 1 trang thái báo động(ARM), bảng điều khiển (ARM) sẽ sáng lên, xuất hiện trên màn hình 

vùng dột nhập  

Để thực hiện điều khiển từ xa: nhấn [ ARM] 1 lần. 

Để thực hiện sử dụng bàn phím: trên bảng điều khiển bàn phím nhấn [ ARM ] nhấn 1 lần. 

VÙNG BÁO ĐỘNG 

Đây là dành cho báo động khi hệ thống báo động có người ở nhà, chỉ có 1 số lựa chọn cảm biến 

được kích hoạt và có thể được kích hoạt bởi các thiết bị khác. 

Để thực hiện sử dụng điều khiển từ xa: nhấn [STAY ] 1 lần. 

Để thực hiện sử dụng bàn phím: trên bảng điều khiển bàn phím [STAY] nhấn 1 lần. 

TẮT BÁO ĐỘNG 

Tất cả các cảm biến được ngừng hoạt động và sẽ không được hoạt động với bất kì sự kiện nào. 

Trong trạng thái tắt báo động(DISARM), bảng điều khiển [ARM] ánh sáng tắt, đồng thời xuất hiện 

“ARM LED ”  

Để thực hiện sử dụng điều khiển từ xa: nhấn [DISARM] nhấn 1 lần. 

Để thực hiện sử dụng bàn phím: trên bảng điều khiển bàn phím [DISARM] nhấn 1 lần. 

KHẨN CẤP 

Khi báo động khẩn cấp xảy ra, nhấn nút khẩn cấp trên điều khiển từ xa hoặc nút * trên bảng hiển thị 

để thực hiện cảnh báo. 
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Chú ý: 

Nếu mật khẩu trên bàn phím được mở, bạn cần nhập mật khẩu trước khi thực hiện chương trình khác, 

mật khẩu mặc định là 1234. 

2.2 Thành phần hệ thống và cách lắp đặt 

 2.2.1 Lắp đăt trung tâm báo động  

Bảng điều khiển báo động nên cài đặt tại một vị trí trung tâm với sự truyền dẫn tốt nhất để tất cả các cảm biến không 

dây và các thiết bị phụ khác có thể nhận được tín hiệu. Dữ cho bảng điều khiển tránh xa vật bằng kim loại lớn hoặc 

đồ dùng gia đình có tần số cao, và tránh vật cản như tường bê tong có kim loại bên trong và cửa ngăn cháy. 

Bảng điều khiển báo động 

 

 

2.2.2 Cổng kết nối với dây nguồn và thiết bị 

2.2.3 Lắp thẻ SIM 

SIM thẻ được cài đặt đơn giản, Trước hết ta tháo nắp khe cắm của SIM thẻ ở mặt sau của bảng điều khiển báo động 

và đặt thẻ theo hình mẫu. và chăc chắn rằng SIM thẻ được cắm cố định và phù hợp với khe cắm. 



4 
 

 

2.2.4  Tóm tắt các hiển thị trên trung tâm 

Chức năng Chỉ dẫn Diễn giải 

Tiếng loa 

 

Kêu  "beep" 1 tiếng Đã nhận tín hiệu trên phím  

"beep", "beep" 2 tiếng Thoát khỏi chế độ cài đặt 

"beep", "beep", "beep" 3 tiếng Báo lỗi lệnh cài đặt 

Giọng nói Giọng nói phát ra báo thông tin và hiện trạng 

của trung tâm 

Đèn nguồn(power) sáng   Trung tâm đang ở chế độ dùng nguồn adaptor 

Tắt Mất nguồn adaptor chỉ còn nguồn sạc 

Đèn báo pin sạc sáng   Nguồn pin sạc yếu 

Đèn kích hoạt(Arm 

LED) 

sáng  Đang kích hoạt 

Đèn nháy Chờ kích hoạt 

Tắt Không kích hoạt 

Đèn phân vùng(stay arm)  Đèn sáng  Dang kích hoạt chế độ phân vùng  

Đèn báo động  sáng   Màn hình hiển thị vùng đang báo động 

nháy Chờ báo động 

 

Hiển thị trên màn hình 

98 alarm Nhấn phím khẩn trên bàn phím( phim *) 

99 alarm Nhấn nút khẩn trên remote(nút loa) 

3. CÀI ĐẶT TRUNG TÂM 

3.1 trước khi cài đăt cho trung tâm 

Tắt nguồn ,Đưa SIM vào sau đó mở nguồn .trung tâm nói  "Welcome to use alarm system", sau 

khoảng 10 giây biểu trên màn hình hiển thị  SIM ,GSMsignal lúc này trung tâm đã kết nối với sim card  

3.2 ghi âm giọng nói để báo động  

Trung tâm sẽ phát ra giọng nói đã được thu âm khi kết nối với điện thoại đã cài  

 nhấn”#” để vào cài đặt 

sau đó nhấn 19#，hệ thống sẽ bắt đầu thu âm.sau 10 giây sẽ kết thúc  

nhấn “*”,”#” để thoát ra chế độ lập trình 
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3.3 các lệnh cài đặt  

Chú ý: Trước khi lập trình trên bàn phím bộ trung tâm cần gặt công tắc nguồn Pin về vị trí ON, sau khi lập trình 

xong thì vẫn giữ vị trí này để duy trì chức năng dùng Pin dự trữ  khi có cúp điện. 

Mỗi bước lập trình cần nhập mã ban đầu là #SET, sau khi hoàn tất mỗi bước phải bấm #SET  để lưu lại lệnh 

đã cài đặt. 

Stt Chức Năng Mã Hiệu Lập Trình Chi Tiết / Ý Nghĩa 

1 Nhập mã để bắt đầu 

vào lập trình 

[#Set] gọi tắt là # Trước khi lập trình hoặc cài đặt cần bấm 

phím # 

2 Cài đặt thời gian #56 +yyyy+MM+dd+hh+mm+ss+# 

 

(Bước này giúp cho bộ trung tâm 

lưu được tiểu sử báo động và có thể 

xem lại theo đúng thời gian thực) 

#56[yyyy]: 4 số của năm                      

      [MM]: 2 số của tháng 

      [dd]: 2 số của ngày                      

      [hh]: giờ thực tế 

      [mm]: Phút thực tế 

      [ss]: giây thực tế 

Vd: #5620131201083000# (ngày 

01/12/2013; 8:30:00) 

3 Thoát khỏi chế  [*] + [#] Kết thúc lập trình, quay về màn hình 

chính 

4 Nhập số điện thoại 
cần báo động: 

Cài số điện thoại cần 

báo động , 1 là số thứ 

1, 2 là số thứ 2 ……6 

là số thứ 6 

#[3] + [1~6] + (sđt )+ [#]  

(báo được tối đa 6 điện thoại)  

 

Ghi chú: còn  số 7,8,9 là dùng cho 

mục đich báo động cho 1 vùng đặc 

biệt đã lập trình thêm. 

Vd lập trình#310901234567# :cài số đt đầu 

tiên là số 0901234567 

Tương tự cài số thứ 2 bằng cách thay số 1 

thành 2…. 

 

5 xóa số điện thoại 
báo động  

#[3] + [1~6] + [#]  Vd lập trình#31# :là xóa sđt thứ 1 nhận tin 

nhắn 

6 Nhập số điện thoại 
nhận tin nhắn 

#[4]+[ 1~6] +(sđt)+[#] Vd lập trình#41# :là xóa sđt thứ 1 nhận tin 

nhắn 

7 xóa số điện thoại 
cần báo tin nhắn 

 

#[4]+[ 1~6] +[#] Vd lập trình#41# :là xóa sđt thứ 1 nhận tin 

nhắn 

8 Cài Remote  #[07]+[01~99] + [#]  Kích hoạt nút nhấn trên remote 

9 Xóa remote dã nhập  #[08]+[01~99] + [#]  

 

#08 + * * + # (xóa tất cả remote) 

Khi không cần sử dụng điều khiển bằng 

Remote thì xóa đi, có thể bấm trực tiếp trên 

bộ trung tâm. 

VD: xóa remote thứ 3            

#0803# 

10 Cài đầu dò ,cửa từ 

 

#[09+[00~99] + [#] Vd : lập trình #09+05+ #:là cài đàu do số 5 

11 Xóa đầu dò đã cài từ 
trước 

Xóa tất cả đầu dò, 
cửa từ 

#[10] +[00~99] + [#] 

 

#10 + ** + # 

Khi không sử dụng vùng nào thì có thể xóa 

vùng đó. 

VD: xóa đầu dò thứ 2:  #1002# 
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12 Kích hoạt qua điện 
thoại bằng cách gọi 
về số ĐT gắn vào bộ 
Trung Tâm, sau chu 
kỳ reo chuông, nghe 
thông báo “Please 
Enter Password” thì 
nhập mã điều khiển 
1234 sau đó nhập tiếp 
số sau: 

Điều khiển báo trộm bằng điện 
thoại di động: gọi về số điện thoại 
của line đang kết nối với bộ trung 
tâm. 

 

 

1/ Nhập số 1: Kích Hoạt Báo Trộm 

2/ Nhập số 2: Tắt Báo Trộm 

3/ Nhập số 3: Nghe âm thanh hiện trường  

4/ Nhập số 4: Tắt âm thanh hiện trường 

5/ Nhập số 5: mở âm thanh thông báo 

6/ Nhập số 6: tắt âm thanh thông báo 

7/ Nhập số 7:  mở loa báo động 

8/ Nhập số 8: tắt loa báo động 

9/ bật rơle 

0/tắt rơle 

13 Nhấc máy nghe bấm 
các phím từ 1 ~ 8 để 
điều khiển 

Khi có báo động, bộ trung tâm sẽ 

gọi đến số đtdđ, lúc này thao tác 

như sau: 

Nhấc máy khi nghe báo động gọi 

đến sau khoảng 6 giây 

1/ Nhập số 1: Kích Hoạt Báo Trộm 

2/ Nhập số 2: Tắt Báo Trộm 

3/ Nhập số 3: Nghe âm thanh hiện trường  

4/ Nhập số 4: Tắt âm thanh hiện trường 

5/ Nhập số 5: mở âm thanh thông báo 

6/ Nhập số 6: tắt âm thanh thông báo 

7/ Nhập số 7:  mở loa báo động 

8/ Nhập số 8: tắt loa báo động 

9/ bật rơle 

0/tắt rơle 

14 Soạn tin nhắn : 

 1234 [1-2]# 

Điều khiển bằng gửi tin nhắn về 

trung tâm 

Chọn 1 : kích hoạt báo động 

Chọn 2 : hủy kích hoạt 

15 Thời gian hú còi khi 
báo động 

 

Tắt loa báo động 

# + 53[00~20 phút] + # 

 

# + 5300 + # 

Cài thời gian hú còi là 2 phút : # 53 + 02 + 

# 

Thời gian mặc định là: 1 phút 

16 Thời gian hú còi khi 
báo động 

 

Tắt loa báo động 

# + 53[00~20 phút] + # 

 

# + 5300 + # 

Cài thời gian hú còi là 2 phút : # 53 + 02 + 

# 

Thời gian mặc định là: 1 phút 

17 Tắt mở loa khi bấm 
remote 

# + 55 + số thứ tự remote + [0/1]# Chọn [0] : tắt loa khi bấm remote số___ 

Chọn [1] : mở loa khi bấm remote____ 

Có thể chọn remote nào là remote cần báo 

loa khi bấm kích hoạt, dùng trong trường 

hợp ra ngoài rồi mới bấm remote nên cần 

báo loa (Bíp lớn) để xác nhận bộ trung tâm 

đã được kích hoạt. 

18 

 

 

 

 

-Cài đặt thời gian 
kích hoạt và không 
kích hoạt báo động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Xóa thời gian kich  
kích hoạt –không kích k 

#57[01~06] + 

[AAAA+BBBB+1234567]+# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[01-06] : là 6 chu kỳ mở - tắt báo động 

AAAA : thời gian kích hoạt báo động ( giờ 

+ phút) 

BBBB  : thời gian tắt kích hoạt báo động 

( giờ + phút) 

1234567 : các thứ trong tuần (có thể chọn 

các ngày trong tuần) 

Vd : cài đặt mở báo trộm vào lúc 22h đêm, 

tắt báo trộm lúc 5h sáng, lập lại vào các 

ngày trong tuần : 

#5701220005001234567# 

Vd :#57010 tắt chế độ tự động kích 
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kícch hoạt 

 
#57+(01-06)+0+# hoạt-không kích hoạt chu kỳ 1 

19 Cài đặt thời gian kích 
hoạt –kh6ng kich 
hoạt cho từng vùng 

#58+(1-6)+(01-99)+(01-99)+# Vd:cài thiết bị từ vùng 5 đến vùng 10 sẽ 

được kích hoạt-không kích hoạt trong chu 

ky 1 

Bấm #5810510# 

 

4.1 CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH – PHÂN VÙNG BÁO ĐỘNG 

1 #54+ số thứ tự 

remote +  vùng cần 

giám sát# 

Cài remote cá nhân quản lý 
từng vùng 

Vd: cài remote số 03 để giám sát vùng có số cửa từ, 

đầu dò từ vùng 05 đến 10.  

Bấm #54030510# 

2 # 60 + [00-99] + 20 # Chọn vùng thông minh 

Là vùng sẽ không báo động 
khi kích hoạt báo động 

Vd: chọn thiết bị đầu dò số 10 vào vùng thông minh 

bấm #601020# 

Các thiết bị nằm trong vùng thông minh sẽ không 

báo động khi kích hoạt ở chế độ Stay 

3 #60+(00-99)+(3-8)+

1# 

Chọn chế độ báo động 3:thiết bị trong chế độ này kích hoạt 1 lần trong 

 Thời gian 30 giây sẽ không báo động  

4: thiết bị trong chế độ này khi cảm ứng sẽ đưa  

về trung tâm alarm ngay lập tức (trung tâm ở chế dộ  

độ không kích hoạt hay kích hoạt).phân vùng 

 cho báo khối ,báo ga .. 

5:thiết bị trong vùng này sẽ khóa  

6: thiết bị trong vùng này sẽ kích hoạt về trung  

Tâm phát chuông báo khách(trung tâm sẽ  

không kích hoạt gọi dt hay báo động) 

7: thiết bị trong vùng này sẽ thông báo lời chào 

”welcome”ở chế độ “DISARM” 

8: thiết bị trong vùng này giống ở chế độ 4.cần sự  

trợ giúp .(các nút nhấn khẩn,..) 

4 #61+(51-54)+[0/1]# Mở kết nối có dây theo NO 
hay NC 

Chọn :0 là NO    

      1 là NC                        

5 #58+(1-6)+(01-99)+(

01-99)+# 

Cài đặt thiết bị vào các vùng Vd:cài thiết bị từ vùng 5 đến vùng 10 sẽ được kích 

hoạt-không kích hoạt trong chu ky 1 

Bấm #5810510# 

6 # 63 + vùng thiết bị + 

[1-6]# 

Chọn vùng báo động gọi đến 
SĐT người quản lý từng vùng 

Vd: chọn vùng thiết bị từ 05 đến 10 báo vào SĐT 

thứ 2 bấm  

#6305102# 
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4.2 CÁC CHỨC NĂNG PHỤ KHÁC 

1 # 13 + [0/1] + # 

# 14 + [00~99] + # 

Cài đặt báo mất line điện thoại 

Chọn mức âm lượng báo động lớn 
hay nhỏ 

#13 + [0/1] + # : chọn [0] không báo mất line 

              chọn [1] báo mất line 

2 # 15 + [0/1] + # Khóa – mở remote Chọn 0 : khóa remote 

Chọn 1 : mở remote 

3 1234#3(1-6)+sđt+ # Cài đặt sđt từ xa bằng điện thoại  Gọi về số đt trên bộ trung tâm  

2 # 17 + [0/1] + # Khóa – mở phím trên bộ trung 
tâm 

Chọn 0 : khóa remote 

Chọn 1 : mở remote 

4 Bấm: Query 50# Xem password  

5 Bấm: Query 3[1-9]# Xem số điện thoại đã cài đặt Xem số điện thoại thứ 1 :  

Bấm: Query + 31# 

6 Bấm: Query 4[1-9]# Xem số điện thoại nhận tin nhắn Xem số điện thoại thứ 1 nhận tin nhắn :  

Bấm: Query + 41# 

7 Bấm: Query 

57+[01-04]+# 

Xem lại lập trình thời gian cài đặt 
chế độ tự động kích hoạt và hủy 
kích hoạt 

 

8 Bấm: Query + 9900 + 

# 

Xem lại lịch sử các lần báo động Bấm phím 0 hoặt 8 dò chuyển lên xuống 

9 # + 9898 + # Reset : hệ thống Xóa tất cả các cài đặt cũ và làm lại từ đầu 

10 # + 50 + [pass mới] + 

# 

Đổi pass Password gồm 4 số. 

 

5 Thông số kỹ thuật  

Nguồn hoạt động:9-12VDC 

Dòng điện hoạt động :25mA 

Dòng điện khi báo động :450mA 

Tần số của hệ thống 433MHZ dùng code 2262/1.5-4.7M 

Băng tần GSM 850/900/1800/1900MHZ 

Pin sạc 7.2VDC 

Cường độ âm báo động 110dB 

 

Chúc quý khách thành công và an toàn hơn khi sử dụng bộ trung tâm báo động này! 

Số ĐTDĐ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật: 093 4141 118 

 


