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MODULE  HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG 

GSM-SMS TKE-OLED6868 

 

 

 
 SỬ DỤNG CÁC PHÍM CÀI ĐẶT CHO HỆ THỐNG : Hệ thống được thiết kế 1 màn hình LCD hiển 

thị và các phím cài đặt :  
- Phim : SET  
- Phím : MOD  
- Phím :  -  
- Phím : + 
- Phím : SW 
 

                                                                           

Nhấn phím SET  

1 
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Ghi chú : Hệ thống được thiết kế học 6 lệnh RF remote để điều khiển trong đó 5 lệnh điều 

khiển Relay1 Relay5 và 1 lệnh học để điểu khiển chức năng tắt mở các cảm biến 

(Stay/Away) .Cách học Các phím RF remote tiếp theo tương tự như bước 5 & 6  

Nhấn phím SET để xem số 

điện thoại được  cài đặt trong 

hệ thống -> Nhấn phím  Mod 

để xem các số tiếp theo 

 Nhấn phím SET xem các mẫu 

tin nhắn đã được cài đặt  -> 

Nhấn phím  Mod để xem các 

mẫu tin tiếp theo tiếp theo 

 Nhấn phím SET để thoát 

xem các mẫu tin nhắn -> và 

vào chế độ học lệnh Remote 

-> Nhấn giữ phím SW đồng 

thời nhấn nút trên remote 

cần học -> Ấn phím + để nhớ 

lệnh  

2 

 Nhấn phím MOD  để vào chọn  
số điện thoại báo động : 

                -Phím – (NO) không chọn 
                -Phím + (YES) chọn 3 

4 

5 

6 

 Nhấn  giữ phím +  khoảng 3S  

để chọn :  

-SET Remote : YES (cho phép 

điều khiển) 

-SET Remote : NO (không cho 

phép điều khiển) 

-Ấn phím Mod để học các 

phím tiếp theo    
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 Nhấn phím SET để thoát -> 

và vào chế độ học lệnh RF 

sensor -> Nhấn giữ phím SW 

đồng thời nhấn nút trên 

remote cần học -> Ấn phím + 

để nhớ lệnh  

7 

 Nhấn phím SET để thoát -> 

và vào chế độ học lệnh RF 

sensor  

 Thao tác như cách học lệnh 

RF Remote 

9 

 Nhấn phím SET để thoát -> 

và vào (Switch Alarm)  

-Chọn (YES) Cho phép cảm biến 

công tắc hoạt động  

-Chọn (NO) không cho phép cảm 

biến công tắc hoạt động  

 

8 

10 

 Nhấn phím SET để thoát -> 

và vào (Sensor – Relay )  

Nhấn phím + hay phím – để chọn 

Relay nào cho cảm biến đó . Khi 

có báo động thì Relay hoạt động  

Ví dụ     Sensor 1--Relay5 

 
11 

 Nhấn phím SET để thoát khỏi cài đặt  



 
Phòng kỹ thuật TKE                                                                                                                                              www.tke24h.com 
 

TKE Electronic Solutions co,LTD                  Trang 4 
 

 BẢNG NỘI DUNG VÀ CÚ PHÁP NHẮN TIN ĐIỀU KHIỂN 

Nội dung Cú pháp tin nhắn 
 
Cài đặt số điện thoại  

 
Hệ thống được thiết kế lưu 5 số điện thoại 
vào Phone Book trong Simcard của hệ 
thống để báo động : Gọi và nhắn tin  
-Cách lưu số điện thoại vào hệ thống : Xóa 
tất cả các số được điện thoại lưu trong 
Simcard 
- Lưu số cần báo động vào trong Simcard ( 
Thao tác như chúng ta lưu số điện thoại 
nào đó khi sử dụng và lưu trong bộ nhớ 
Simcard )  
Ví dụ : Lưu số điện thoại thứ 1 :  
Tên : 1 
Số điện thoại : 09081231234  . Làm tương 
tự lưu cho các số khác  
 

Lưu ý: Hệ thống được thiết kế lưu 5 số điện thoại vào Phone Book trong Simcard của hệ 
thống để báo động : Gọi và nhắn tin . Để bảo mật hệ thống được thiết kế những số điện 
thoại nào được cài đặt mới mới cài đặt nội dung tin nhắn và điều khiển được thiết bị 
 
Cài đặt nội dung tin nhắn cho cảm biến 2 NDTN*S2*ký tự tin nhắn (40 KÝ TỰ) 
Cài đặt nội dung tin nhắn cho cảm biến 3 NDTN*S3*ký tự tin nhắn (40 KÝ TỰ) 
Cài đặt nội dung tin nhắn cho cảm biến 4 NDTN*S4*ký tự tin nhắn (40 KÝ TỰ) 
Cài đặt nội dung tin nhắn cho cảm biến 5 NNTN*S5*ký tự tin nhắn (40 KÝ TỰ) 
Cài đặt nội dung tin nhắn cho cảm biến 6 NDTN*S6*ký tự tin nhắn (40 KÝ TỰ) 
Cài đặt nội dung tin nhắn cho cảm biến 7 NDTN*S7*ký tự tin nhắn (40 KÝ TỰ) 
 
Ví dụ: Soạn tin nhắn :    NDTN*S1*Cửa trươc báo động mở……….. 
- Gửi đến số điện thoại hệ thống -> Hệ thống đã lưu mẫu tin nhắn cho cảm biến 1. 
- Thay đổi mẫu tin cũng làm thao tác như trên và hệ thống sẽ tự động xóa mẫu tin cũ và cập nhật 
mẫu tin mới.  

Reset lại mẫu tin nhắn mặc định của hệ thống RESET NDTN 
Điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS Mở Relay 1 RELAY1_ON 
Điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS Mở Relay 2 RELAY2_ON 
Điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS Mở Relay 3 RELAY3_ON 
Điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS Mở Relay 4 RELAY4_ON 

 
Điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS Tắt Relay 1 RELAY1_OFF 
Điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS Tắt Relay 2 RELAY2_OFF 
Điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS Tắt Relay 3 RELAY3_OFF 
Điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS Tắt Relay 4 RELAY4_OFF 
 
Ví dụ: Soạn tin nhắn để On/Off  Relay 1 : 
                                                                      RELAY1_ON         
                                                                      RELAY1_OFF         
Ghi chú : dấu _ : khoảng trống khi soạn tin nhắn và tất cả ký tự điều viết chữ IN 
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Mở tất cả các sensor hoạt động  SENSOR_ON 

Tắt tất cả các sensor  SENSOR_OFF 
 
Ví dụ: Soạn tin nhắn để  Mở/Tắt các cảm biến  
                                                          SENSOR_ON         
                                                          SENSOR_OFF         
Ghi chú : dấu _ : khoảng trống khi soạn tin nhắn và tất cả ký tự điều viết chữ IN 

 

Mở Relay báo động còi  SPEAKER_ON 

Mở Relay báo động còi SPEAKER_OFF 

 
Hệ thống được thiết kế một Relay để kết nối với còi báo động, muốn Mở/Tắt còi báo động 
chúng ta soạn tin nhắn:   
                                                  SPEAKER_ON 
                                                  SPEAKER_OFF                                                               

Ghi chú : dấu _ : khoảng trống khi soạn tin nhắn và tất cả ký tự điều viết chữ IN 

 
Kiểm tra tất cả trạng thái của cảm biến    SENSOR_CHECK 
Kiểm tra tất cả trạng thái của cảm biến   RF RF SENSOR_CHECK 
Kiểm tra tất cả trạng thái Relay   RELAY CHECK 

Để biết trạng thái các cảm biến tắt hay mở qua tin nhắn Soạn tin nhắn :  SENSOR_CHECK  
gửi đến số điện thoại của hệ thống . Sau khi hệ thống nhận và xử lý gửi lại mẫu tin liệt kê 
các trạng thái của cảm biến cho chúng ta biết  
Ghi chú : dấu _ : khoảng trống khi soạn tin nhắn và tất cả ký tự điều viết chữ IN 
 
( Tương tự cách làm như trên để kiểm tra thái Relay )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


