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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM H5 ALARM CHO BÁO TRỘM     
( PCA-9000, PCA-8000, H5 ) 

Bước 1: Dùng điện lập trình cho trung tâm báo trộm PCA-9000, PCA-8000,H5  vào Google Play 
Download APP “ H5 alarm”  và cài đặt vào điện thoại. 

Bước 2: Sau khi cài đặt thành công ta sẽ thấy biểu tượng  trên điện thoại của mình. 

Bước 3: click vào biểu tượng đó ta sẽ gặp giao diện chính. Sau đó click vào chữ “ thêm người 
dùng”  như hình bên dưới 

 

Bước 4: sau đó tiến hành làm theo mũi tên hướng dẫn như hình bên dưới. 

 

Chọn vào mục này để đăng kí người dùng

Sau khi nhập 
xong chọn OK 
để xác nhận

Sau đó chọn OK để 
gửi tin nhắn và chờ 
tin nhắn phản hồi từ 
trung tâm

Tên người 
dùng tự đặt

Điền sđt gắn 
trong trung tâm
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Bước 5: Sau khi thao tác xong ta sẽ được hình dưới 

 

Bước 6: Click vào “test”  ta sẽ gặp trang điều khiển từ xa trang này có chức năng giống như 1 
remote ( chú ý: chỉ có số điện thoại đã đăng ký là số lập trình thì mới có thể thao tác chức năng 
này trên trung tâm, khi thao tác từng mục và chờ tin nhắn phản hồi thành công từ trung tâm rồi 
mới nên thao tác mục khác nếu làm liên tục trung tâm không xử lý được sẽ bị treo.)   

 

 

Chọn vào tên 
vừa đặt để vào 
chương trình

Sau khi đã đặt thành 
công thì vào trang đầu 
tiên là điều khiển từ xa. 
Trang này ta có thể điều 
khiển chung
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Bước 7: Tiến hành cài đặt số điện thoại lập trình. Từ trang “ điều khiển từ xa” bạn lướt tay qua 
trang thứ 2 bạn sẽ gặp như hình dưới bạn tiến hành làm theo mũi tên hướng dẫn. ( nếu bạn đăng 
3 số lập trình thì cứ điền hết cả  3 số vào rồi chọn OK để gửi luôn 1 lần chứ đừng nhập từ số 1 thì 
lúc này có thể trung tâm sẽ xóa số cũ và chỉ hiểu số mới ở nhũng lần nhập tiếp theo) 

 

 

 

(lưu ý: nếu bạn không có smatphone thì bạn soạn cú pháp tin nhắ
20, 84903499999,84904888888,841687867777, 

 

 

 

 

 

 

 

 

vào mục này để cài 
số điện thoại lập 
trình

Sau khi nhập 
xong chọn OK để 
gửi tin nhắn

Điền số điện 
thoại lập trình 
vào thaysố 0 
thành số 84 vd: 
0909... thành 
84909
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Bước 8: Sau khi nhận được tin nhắn thành công từ trung tâm gửi cho thì ta tiến hành cài đặt số 
điện thoại báo động ( tối đa được 8 số) 

(chú ý: chúng ta sẽ tiến hành cài 4 số trước và bấm OK ) 

 

(lưu ý: nếu bạn không có smatphone thì bạn soạn cú pháp tin nhắn là 
211, sđt báo động 1,sđt báo động 2,sđt báo động 3,sđt báo động 4 

Vd: ta chỉ cài 1 số điện thoại báo động thì soạn: 211,01235677890,,, 

 

Bước 9: Sau khi cài đặt thành công 4 số báo động đầu tiên nếu muốn cài đặt 4 số tiếp theo thì 
điền tiếp số điện thoại vào trang tiếp và làm tương tự như cài 4 số đầu. 

Lúc này cú pháp cho điện thoại “cùi bắp “ là: 

212, sđt báo động 5,sđt báo động 6 ,sđt báo động 7,sđt báo động 8 

 

vào mục này để 
đăng ký số điện 
thoại  báo động 
khi xảy ra sự cố

Sau khi nhập 
xong chọn OK 
để gửi tin nhắn

Điền sđt nhận 
báo động khi 
có báo động
Chú ý: nhập sđt 
bình thường

để đặt tên vùng
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Bước 10: Sau khi cài thành công 8 số điện thoại báo động ta qua trang tiếp theo để chọn kiểu 
báo động  cho các số điện thoại khi có báo động. làm như hình bên dưới. 

 

 

Lúc này cú pháp cho điện thoại “cùi bắp “ là: 

213,0,0,0,0,0,0,0,0 

Chú ý: 0 là kiểu nhắn tin, 1 là gọi điện, 2 là vừa nhắn tin vừa gọi điện 

8 số 0 tương ứng với  kiều báo động của 8 số điện thoại 

 

Chọn OK để gửi 
tin nhắn cài đặt

Click dấu mũi 
tên xuống để 
kiểu báo động

Chọn tin nhắn khi muốn có 
báo động. Trung tâm sẽ gửi 
tin nhắn tới số điện thoại đã 
cài. Chúng ta  có thể các kiểu 
khác

Sau khi nhập 
xong chọn OK 
để gửi tin nhắn

Nhập tiếp 4 Sđt 
cuối
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Bước 11: Cài các chức năng khác cho trung tâm ta tiến hành làm như các hình hướng dẫn bên 
dưới. 

 

 

cú pháp cài còi không dây cho điện thoại thường là  : 28,1,mã còi 

 

Chọn mục này 
để cài âm lượng

Cài còi không dây

Cài thời gian bật tắt 
trung tâm

Chọn OK để gửi tin 
nhắn xác nhận

Điền thời gian bật 
trung tâm

Điền thời gian tắt 
trung tâm

Nhập mã code của 
còi vào

Gặt nút ON để mở 
chức năng còi 
không dây

Cuối cùng chọn OK 
để gửi tin nhắn




