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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GSK-55B 

 

I. TÍNH NĂNG CƠ BẢN: 

- Khuếch đại và truyền tín hiệu cho 24 cảm biến. 

- Trong điều khiện làm việc bình thường, led vàng và đỏ sáng.  

- Khi nhận tín hiệu từ cảm biến, led đỏ nhấp nháy. 

- Led xanh sáng khi trong trạng thái set. 

- Thời gian chờ giữa hai lần kích hoạt liên tiếp của cùng 1 cảm  biến là 15s.  

- Sau khi cài đặt xong, gạt switch lại như hình 1, tắt nguồn  để lưu cấu hình. 

II. CÁCH CÀI ĐẶT: 

1. HÌNH TỔNG THỂ: 

 
2. CÁCH CÀI ĐẶT: 

• CÀI ĐẶT CẢM BIẾN: 

- Trạng thái bình thường, switch như hình 1: 

 

 
Hình 1. 

 

- Vào trạng thái Set, gạt switch như hình 2, → tiếng beep “Di Du” và Led Xanh sáng. 
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Hình 2. 

 

- Thoát trạng thái Set, gạt switch lại như hình 1 → tiếng beep “Du Di” và Led Xanh tắt. 

- Để cài đặt cảm biến, trong trạng thái Set gạt switch như hình 3 tương ứng vị trí 01 – 

24. 

 
Hình 3. 

Tiếp theo nhấn nút Set →  Led Đỏ nhấp nháy. Sau đó, kích  hoạt  cảm biến. Nếu led đỏ 

sáng hẵn (không nhấp nháy) và nghe tiếng beep “Di” thì đã cài đặt thành công. 

+  Nếu trong khi cài đặt cảm biến, nếu nhấn  nút Set mà led đỏ không nhấp nháy và 

nghe tiếng  “mi, dou, sou” thì có nghĩa là tại vị trí này đã cài đặt cảm biến. 
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+  Nếu trong khi cài đặt cảm biến, khi kích hoạt cảm biến mà nghe 4 tiếng beep “Di” 

thì có nghĩa là cảm biến này đã cài đặt rồi. 

• XÓA CẢM BIẾN:  

- Trong trạng thái set, gạt switch như hình 3 tương ứng vị trí 01 – 24 muốn xóa. Tiếp 

theo nhấn nút Set 2 lần → Led đỏ nhấp nháy. Sau đó nhấn giữ nút set cho tới khi led đỏ 

hết nhấp nháy → xóa thành công.   

• XÓA TẤT CẢ CẢM BIẾN ĐÃ CÀI: 

- Trong trạng thái set, gạt switch như hình 4 → led đỏ và xanh sáng. 

 
Hình 4. 

- Tiếp theo nhấn nút set → led đỏ và xanh nhấp nháy. Sau đó, nhấn giữ nút set cho tới 

khi led đỏ và xanh hết nhấp nháy →xóa tất cả thành công. 

 

►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. 
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