
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN TRUNG TÂM GSK-A8GSM 

 

 

Hình 1. Bảng điều khiển 

 

 

Hình 2. Màn hình hiển thị 

 

 

Hình 3. Remote điều khiển 

 

 

Hình 4. Các phím cơ bản trên bàn phím 



 

TRẠNG THÁI ĐÈN BÁO 

Power Báo trạng thái nguồn 

Ready Đèn sáng: trung tâm sẵn sàng hoạt động. 

Nhấp nháy: trung tâm đang có báo động. 

Đèn tắt:  đang có zone lỗi. 

Arm Sáng đứng: đang trong trạng thái Arm 

Nhấp nháy: đang trong trạng thái Stay Arm (Home) 

Fault Báo có lỗi hệ thống 

 

 

CÁC THAO TÁC ĐIỀU KHIỂN 

Program Password: 888888.  User Password (User 1): 1234. 

 

Chức năng Thao tác Chú thích 

Bật trung tâm CHẾ ĐỘ 

BÊN NGOÀI. 
Remote: nhấn nút   

- Nếu thao tác thành công sẽ nghe 1 tiếng Bíp ngắn 

(Hoặc tiếng “Arm”), đèn Arm sáng. 

- Nếu có zone lỗi hoặc nhập sai sẽ nghe 1 tiếng Bíp dài, 

đèn Arm không sáng. 

Bàn phím:  

- Cách 1: nhấn [1234] + phím Bật 

- Cách 2: nhấn giứ phím Bật 3 giây  

Bật trung tâm CHẾ ĐỘ Ở 

NHÀ. Remote: nhấn nút   
- Nếu thao tác thành công sẽ nghe 1 tiếng Bíp ngắn 

(Hoặc tiếng “Home”), đèn Arm nhấp nháy 

- Nếu có zone lỗi hoặc nhập sai sẽ nghe 1 tiếng Bíp dài, 

đèn Arm không sáng. 

Bàn phím: nhấn [12340] + phím Bật 

Tắt trung tâm, tắt còi hú 

(Disarm) Remote: nhấn nút   
- Nếu thao tác thành công sẽ nghe 2 tiếng Bíp ngắn, 

(Hoặc tiếng “Disarm”),  đèn Arm tắt. 
Bàn phím: nhấn 1234 + phím Tắt 

Bật còi hú khẩn cấp (SOS) Remote: nhấn nút SOS  

Bàn phím: nhấn phím SOS 3s 

Bỏ qua zone bất kỳ khi bật 

báo trộm (Bypass) 

Nhấn [1234] + [Zone No.] + phím Bypass 

 

- Lưu ý: phải tắt trung tâm (Disarm) thì mới thực hiện 

được. 

- Zone No. : có giá trị từ 01 – 32. 

- Nếu thao tác thành công sẽ nghe 1 tiếng Bíp ngắn, trên 

màn hình LCD sẽ có thông báo “Zone Bypass  Zone: 

[Zone No.]” . 

- Nếu thao tác sai hoặc chưa Disarm sẽ nghe 1 tiếng Bíp 

dài. 

- VD: Bypass cho zone 1,2 và 10. Thao tác:  

nhấn 1234 + 01 + phím Bypass 

nhấn 1234 + 02 + phím Bypass 

nhấn 1234 + 10 + phím Bypass 

Ghi âm âm báo động Nhấn [23] + phím OK - Ghi được 20s. 

Nghe lại âm báo động Nhấn [24] + phím OK  

Xem lỗi hệ thống Nhấn [10] + phím OK  

Xem danh sách zone được 

kích hoạt báo trộm 

Nhấn [11] + phím OK  

Xem lại nhật ký báo trộm Nhấn 13 + phím OK - Xem được 100 lần gần nhất 

- Nhấn phím [4] hoặc [6] để  xem nhật ký 

 


