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HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TRUNG TÂM GỌI 

PHỤC VỤ KHÔNG DÂY SK-P5000 

I. TỔNG QUAN: 

Trung tâm gọi phục vụ không dây SK-P5000 có thể cài đặt tối đa 

1000 nút gọi không dây, sử dụng để phục vụ cho nhà hàng, quán cà 

phê, bệnh viện …để gọi dịch vụ. 

 

II.  TỔNG QUAN CÁC PHÍM CƠ BẢN: 

- Phím [FUN]: để vào trạng thái cài đặt hoặc thoát trạng thái cài đặt. 

- Phím [UP]: để chọn số. 

- Phím [DOWN]: để chọn số. 

- Phím [MOVE]: để thay đổi vị trí số. 

- Phím [ENT]: là để xác nhận cài đặt. 

 

CÁCH HỦY CUỘC GỌI: 

Trong trạng thái CALLING, nhấn và giữ phím [ENT] để hủy gọi. 

Nếu cuộc gọi đã bị hủy, trung tâm sẽ ở trạng thái chờ. 

 

III. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT: 

1. CÁCH THÊM NÚT GỌI (F-01): 

- Nhấn [FUN] trong 3 giây và màn hình sẽ hiển thị [F-01]. 

- Nhấn [ENT], màn hình sẽ hiển thị [0001]. 
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- Chọn số bạn muốn bằng cách nhấn [UP], [DOWN] và [MOVE] 

- Nhấn [ENT] để xác nhận, số bạn đặt sẽ nhấp nháy 

- Nhấn 1 nút bất kỳ (trên nút gọi) trong khoảng 3 giây để gửi tín 

hiệu. Trung tâm sẽ nhận được tín hiệu và tự động đi đến số tiếp 

theo. Bây giờ nút này đã được cấu hình thành công. 

- Sau khi cài đặt xong, nhấn [FUN] hai lần để trở lại trạng thái chờ. 

 

2. CÁCH XÓA NÚT GỌI (F-02): 

- Nhấn [FUN] trong 3 giây và màn hình sẽ hiển thị [F-01]. 

- Nhấn [UP] để đến [F-02]. 

- Nhấn [ENT], màn hình sẽ hiển thị [0001]. 

- Nhấn [UP], [DOWN] và [MOVE] để di chuyển đến vị trí bạn muốn 

xóa. Nhấn [ENT] để xóa. 

- Sau khi cài đặt xong, nhấn [FUN] hai lần để trở lại trạng thái chờ. 

 

3. CÁCH CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG (F-05): 

- Có 8 cấp độ âm thanh để người dùng lựa chọn. 1 là im lặng, 8 là to 

nhất (mặc định là 6). 

- Nhấn [FUN] trong 3 giây và màn hình sẽ hiển thị [F-01]. 

- Nhấn [UP] cho đến khi màn hình hiển thị [F-05]. 

- Nhấn [ENT], màn hình sẽ hiển thị một số trong khoảng [0-8]. 

- Thay đổi số trong khoảng 0-8 bằng cách nhấn [UP]. 

- Nhấn [ENT] để xác nhận số (mức âm lượng) mà bạn muốn cài đặt. 

- Sau khi cài đặt xong, nhấn [FUN] hai lần để trở lại trạng thái chờ. 

 

4. CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN (F-06): 

- Nhấn [FUN] trong 3 giây và màn hình sẽ hiển thị [F-01]. 

- Nhấn [UP] cho đến khi màn hình hiển thị [F-06]. 

- Nhấn [ENT], màn hình sẽ hiển thị [09:00] (thời gian đang lưu). 

- Nhấn [UP] , [DOWN] và [MOVE] để lấy số bạn muốn. 

- Nhấn [ENT] để xác nhận cài đặt. 

- Nhấn [FUN] hai lần để trở lại trạng thái chờ. 
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5. CÁCH KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC (F-07): 

- Nhấn [FUN] trong 3 giây và màn hình sẽ hiển thị [F-01]. 

- Nhấn [UP] cho đến khi nó hiển thị [F-07]. 

- Nhấn [ENT], nó sẽ hiển thị [F7-1]. 

- Thay đổi nó từ [F7-1] thành [F7-2] bằng [UP] và [MOVE]. 

Trong đó [F7-1], nhấn [ENT] → Xóa tất cả các nút gọi. 

Trong đó [F7-2], nhấn [ENT] → Khôi phục cài đặt gốc. 

- Nhấn [ENT] để xác nhận cài đặt. 

- Sau khi cài đặt xong, nhấn [FUN] hai lần để trở lại trạng thái chờ. 

 

IV. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

- Điện áp: 12V. 

- Dòng sử dụng: ≤ 1A. 

- Số lượng nút gọi có thể cài đặt tối đa: ≤1000 nút gọi. 

- Số thứ tự: 0001 ~ 9999, A001 ~ F999. 

- Nhiệt độ làm việc: -20℃ ~ 80℃. 

- Tần số: 433MHZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Lưu ý: 

 - Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, quý khách vui lòng liên hệ 

nhà cung cấp gần nhất để được tư vấn.  

- Sản phẩm sẽ không được bảo  hành nếu Quý khách hàng lập trình sai không 

theo hướng dẫn sử dụng. 

- Chúc quý khách thành công. 
-------------------------------------------------------//-------------------------------------------------------------- 


