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MODULE HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG
GSM-SMS TKE-MN6868

 BẢNG NỘI DUNG VÀ CÚ PHÁP NHẮN TIN CÀI ĐẶT VÀ ĐIỀU KHIỂN
Nội dung
Cài đặt số điện thoại 1 và Password vào hệ thống
Cài đặt số điện thoại 2 và Password vào hệ thống
Cài đặt số điện thoại 3 và Password vào hệ thống

Cú pháp
SETUP*SDT01*Password * Số điện thoại 1
SETUP*SDT02*Password * Số điện thoại 2
SETUP*SDT03*Password * Số điện thoại 3

Ví dụ: Lưu số điện thoại 1 vào hệ thống chúng ta soạn tin nhắn như sau :
SETUP*SDT01*12345*0909223223
SETUP*SDT02*12345*01223344555
SETUP*SDT03*12345*0989221133 (Lưu ý số Password phải ghi đủ 5 số )

Thay đổi Password hệ thống ( mật khẩu gồm 5 ký tự) DMK*PASS ALD*PASS NEW
Ví dụ: Password củ là 12345 và muốn thay đổi Password mới là 00000 ta soan tin nhắn:
DMK*12345*00000
Thay đổi số điện thoại báo động hệ thống

SETUP*PASS*Số điện thoại củ *Số điện thoại mới

Ví dụ: số điện thoại củ là 0909223223 và muốn thay đổi Số điện thoại mới là 01223344555 chúng ta soan tin nhắn:
DMK*12345*0909223223*01223344555
Xóa số điện thoại cài đặt báo động 1
Xóa số điện thoại cài đặt báo động 2
Xóa số điện thoại cài đặt báo động 3

XOA*SDT01*PASS
XOA*SDT02*PASS
XOA*SDT03*PASS

Ví dụ soạn tin nhắn : XOA*SDT01*12345 Xóa số điện thoại 1
Cài đặt nội dung tin nhắn báo động cho CB rung
Mở CB rung hoạt động cảnh báo
Tắt CB rung
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SMSCBR*PASS* NỘI DUNG TIN NHẮN (60 KÝ TỰ)
SET*PASS*CBR=1
SET*PASS*CBR=0
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Ví dụ soạn tin nhắn :
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SMSCBR*12345*Cảm biến rung báo động ………
SET*12345*CBR=1
SET*12345*CBR=0

Cài đặt nội dung tin nhắn báo động cho CB công tắc
1
Cài đặt nội dung tin nhắn báo động cho CB công tắc
2
Mở CB công tắc 1 (cho phép hoạt động cảnh báo)
Tắc CB công tắc 1 (không hoạt động cảnh báo)
Mở CB công tắc 2 (cho phép hoạt động cảnh báo)
Tắc CB công tắc 2 (không hoạt động cảnh báo)

SMSCBCT1*PASS* NỘI DUNG TIN NHẮN (60 KÝ TỰ)
SMSCBCT2*PASS* NỘI DUNG TIN NHẮN (60 KÝ TỰ)
SET*PASS*CBCT1=1
SET*PASS*CBCT1=0
SET*PASS*CBCT2=1
SET*PASS*CBCT2=0

SMSCBCT1*12345*Cảm biến công tắc 1 báo động ………
SET*12345*CBCT1=1
SET*12345*CBCT1=0
(LÀM TƯƠNG TỰ ĐỂ CÀI ĐẶT CÁC CẢM BIẾN 2 )
Ví dụ soạn tin nhắn :

Cài đặt nội dung tin nhắn cho cảm biến RF 1
Cài đặt nội dung tin nhắn cho cảm biến RF 2
Cài đặt nội dung tin nhắn cho cảm biến RF 3
Mở CB RF 1 (cho phép hoạt động cảnh báo)
Mở CB RF 2 (cho phép hoạt động cảnh báo)
Mở CB RF 3 (cho phép hoạt động cảnh báo)
Tắt CB RF 1 (cho phép hoạt động cảnh báo)
Tắt CB RF 2 (cho phép hoạt động cảnh báo)
Tắt CB RF 3 (cho phép hoạt động cảnh báo)

SMSCBRF1*PASS* NỘI DUNG TIN NHẮN (60 KÝ TỰ)
SMSCBRF2*PASS* NỘI DUNG TIN NHẮN (60 KÝ TỰ)
SMSCBRF3*PASS* NỘI DUNG TIN NHẮN (60 KÝ TỰ)
SET*PASS*CBRF1=1
SET*PASS*CBRF2=1
SET*PASS*CBRF3=1
SET*PASS*CBRF1=0
SET*PASS*CBRF2=0
SET*PASS*CBRF3=0

SMSCBRF1*12345*Cảm biến RF1 báo động ………
SET*12345*CBRF1=1
SET*12345*CBRF1=0
(LÀM TƯƠNG TỰ ĐỂ CÀI ĐẶT CÁC CẢM BIẾN 2 &3)
Ví dụ soạn tin nhắn :

Mở Relay 1
Tắt Relay 1
Mở Relay 2
Tắt Relay 2
Mở Relay 3
Tắt Relay 3
Mở Relay 4
Tắt Relay 4
Ví dụ soạn tin nhắn On/Off Relay 1 :
RELAY1_ON
RELAY1_OFF
Ghi chú : dấu _ : khoảng trống khi soạn tin nhắn

RELAY1_ON
RELAY1_OFF
RELAY2_ON
RELAY2_OFF
RELAY3_ON
RELAY3_OFF
RELAY4_ON
RELAY4_OFF

Tắt tất cả các báo động của cảm biến
Mở tất cả các báo động của cảm biến
Kiểm tra tất cả trạng thái của thiết bị
Kiểm tra số mật khẩu và các số điện thoại đã cài đặt
Kiểm tra tất cả trạng thái của cảm biến
Chọn cảm biến RF & CT báo động

TAT_BD
MO_BD
KIEMTRA_TB
KIEMTRA_MK
KIEMTRA_CB
SELECT*CBRF*0RF1*1RF2*0RF3*1CT1*1CT2*1CBR

TKE Electronic Solutions co,LTD

Trang 2

Phòng kỹ thuật TKE

Vấn tin tài khoản
Nạp tiền vào tài khoản
Reset lại toàn bộ hệ thống . Xóa tất cả các cài đặt
như
-Mật khẩu: 00000
-Mẫu tin nhắn trả về mặc định
-Số điện thoại 1,2,3
-Tắt tất cả các trạng thái cảm biến
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Ghi chú : (0: Tắt ; 1: mở)
*101#
*100* mã số thẻ cào #
TKESMS6868

Học lệnh RF remote điều khiển các 4 Relay

+Nhấn nút coppy->chọn đèn (Led_memory) sáng -> nhấn giữ nút
đến khi đèn chớp tắt 3 lần thải nút rồi nhấn nút trên Remote cần
học-> Led_coppy chớp tắt liên tục là học xong lệnh điều khiển
relay 1
+Tương tự các thao tác trên nhấn giữ nút coppy đến khi đèn chớp
tắt :
-5 lần : học lệnh điều khiển Relay 2
-7 lần : học lệnh điều khiển Relay 3
-9 lần : học lệnh điều khiển Relay 4

Xóa tất cả các lệnh RF remote điều khiển các Relay

+Nhấn nút coppy->chọn đèn (Led_memory) sáng -> nhấn giữ nút
khoảng 20s đến khi đèn chớp tắt nhanh liên tục -> xong

Học 3 lệnh RF SENSOR báo động

+Nhấn nút coppy->chọn đèn (Led_memory) Tắt -> nhấn giữ nút
đến khi đèn chớp tắt 3 lần thải nút rồi nhấn nút trên Remote cần
học-> Led_coppy chớp tắt liên tục là học xong lệnh RF SENSOR
báo động 1
+Tương tự các thao tác trên nhấn giữ nút coppy đến khi đèn chớp
tắt :
-5 lần : học lệnh RF SENSOR báo động 2
-7 lần : học lệnh RF SENSOR báo động 3

Xóa tất cả các lệnh RF SENSOR báo động

+Nhấn nút coppy->chọn đèn (Led_memory) tắt -> nhấn giữ nút
khoảng 20s đến khi đèn chớp tắt nhanh liên tục -> xong
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