
Security Alarm Hikvision 
DS-PWA32-KG 



Tính Năng 
- Hỗ trợ kết nối 32 cảm biến ngõ vào không dây, 32 ngõ ra không dây, 8 remote điều khiển từ xa và 2 

còi báo động. 

- Hỗ trợ tối đa 13 người dùng. 

- Khoảng cách kết nối không dây (lên đến 800m trong môi trường lý tưởng). 

- TCP/IP, Wi-Fi, and 3G/4G network, gắn sim. 

- Hỗ trợ chuông cửa khi vô hiệu hóa báo động. 

- Cài đặt trên web và mobile. 

- Gởi cảnh báo qua app mobile,tin nhắn SMS, cuộc gọi điện thoại. 

- Xem video trực tiếp và gửi email các video được liên kết báo động qua app mobile. 

- Pin 4520 mAh có thể sử dụng khi mất điện lên tới 12h. 

- Hỗ trợ liên kết với camera IP (Hikvision / ONVIF). 

- Nguồn sử dụng adaptor 5VDC,10W. 

 



Bước 1: Cắm nguồn, Hoặc pin và khởi động thiết bị lưu ý vẫn để thiết bị ở chế độ STA. 

 

I. Kích hoạt Wifi và thêm thiết bị vào tài khoản Hik-Connet 



Bước2: khởi động thiết bị xong bạn mở ứng dụng Hik-Conncet lên 
 và quét mã QR code được dán trên thiết bị. 

Chọn kết nối không dây 



Thao tác Bật công tắc DIP trên bộ trung tâm về phía chế độ AP,khi phát hết âm thanh 
từ bộ trung tâm ta chọn “ tiếp theo” 

Nhập pass wifi 



Click “ kết nối với mạng “ 

Đặt mật khẩu cho thiết bị 



Trên bộ trung tâm chuyển DIP về lại STA, xác nhận và chờ kết nối lại mạng 



Chọn “Tiếp theo” Có thể đặt tên cho 
thiết bị và Lưu lại” 

Kết nối wifi thành công” 



II. Thêm cảm biến,công tắc từ,remote,còi vào trung tâm 

1. Cách Thêm cảm biến Hồng ngoại (DS-PD2-P10P-W ) 
 
    Tháo nắp hồng ngoại ra,kiểm tra kết nối pin. 
    Trên bộ trung tâm nhấn nút Button 1 cái ,chờ phát hết âm thanh. Nhấn nút Button trên cảm biến hồng ngoại    
khoảng 5 giây rồi thả ra. ( led màu vàng sáng là kết nối ok ) 



Kiểm tra trên app sẽ thấy vùng đã nhận wirelessZone1 đã thêm thành công 



2.Thêm công tắc từ (DS-PD1-MC-WWS ) 

Mở app hik-connect Quét mã QR trên tem Chọn chế độ Bộ Dò 

* Thêm trên app hik-connect 



Thêm thành công wirelessZone2 



  * Thêm công tắc từ bằng tay 

Trên trung tâm nhấn button 1 cái Nhấp công tắc từ 1 cái sáng led là ok 



Có thể đặt tên riêng cho từng vùng 



3. Thêm Remote ( DS-1900-Y) 

Mở app hik-connect Click Thêm Keyfob Nhấn 1 phím bất kỳ 
trên remote 



Đặt tên riêng cho  
remote 

Phân quyền cho 
remote 

Thêm Remote thành 
công 



4. Thêm còi Wireless Siren ( DS-PMA-WBELL ) 

Cấp nguồn USB và tháo nắp phía dưới Bật 
ON nguồn 



Thao tác nhấn nút Button trên trung tâm 1 cái,tiếp theo nhấn  nút SET trên 
còi 1 cái. Led trên còi sáng và phát âm thanh là ok 



Thêm thành công còi Siren1 Cân chỉnh âm lượng còi 



III.Cài đặt tính năng vùng 

Bật chuông báo : sử dụng khi Tắt báo động 

,có sự kiện bộ trung tâm phát ra âm báo (dùng 

như báo khách ) 



Bật “Bỏ qua cảnh báo liên tục” sử dụng khi bật chế độ ở nhà,có sự 
kiện vùng này sẽ bỏ qua cảnh báo ( các vùng khác không bật sẽ báo 
động bình thường ) 

Ví dụ: chế độ khi ở nhà mà vẫn muốn cảnh báo ở những vùng như ngoài cổng,hàng 

rào…vùng khác trong nhà hay di chuyên thì không cần cảnh báo. 



Bật “kích hoạt vùng yên lặng” 
 
Vùng này sẽ không phát âm báo trên bộ trung tâm và còi siren 
Nhưng vẫn gởi cảnh báo qua app 



Bật “bỏ qua vùng “ 
Vùng này sẽ vô hiệu 



Cài đặt liên kết camera 
 
Camera và bộ Alarm chung 1 tài khoản hik-connect,khi vùng có sự kiện xem 
lại được đoạn video lúc đó (cam có gắn thẻ nhớ ),camera liên kết cùng 
chung khu vực với vùng cài đặt. 



Đặt thời gian tự động Bật / Tắt trung tâm 
 
Ví dụ : Thời gian bật là 22g / Tắt là 6g (tất cả các ngày trong tuần).Nếu Bật “ngoại trừ cuối 

tuần” thứ 7&CN sẽ không hoạt động theo lịch thời gian này 



Đặt thời gian trì hoãn trễ 
 
1. Trên vùng (hình 1) ,chọn kiểu vùng là vùng trễ (hình 2) 

2. Chọn Thêm (hình 3) 

      Vào độ trễ  : là thời gian vào khu vực tắt cảnh báo mà thiết bị không báo động 

      Thoát độ trễ : là thời gian di chuyển khỏi khu vực mà thiết bị không báo động. (hình 4) 

 

(1) (2) (3) (4) 



Cài đặt số điện thoại cảnh báo 

(1) (2) (3) (4) 

(1) : Vào cài đặt 

(2 ): Chọn communication parameter 

(3) : Chọn Celluar data network setting 

(4) : Tắt Mạng di động và Data usage limit 



(7) (6) (5) 

(5) : chọn Thông báo đẩy 

(6) : Chọn Add Phone 

(7) : Nhập số điện thoại cần báo động 

 



(8) (9) 

(8) : Cảnh báo bằng cuộc gọi 

        Numbers of calling : cài đặt số lần gọi 

        Event Filtering Interval : thời gian cảnh báo tức thời 

        Tùy chọn các kiểu vùng cần cảnh báo 

         

 

(9) : Cảnh báo bằng Tin nhắn SMS 

                 

 

 Cài đặt xong thao tác này reboot lại bộ trung tâm 

                 

 



Cách Reset trên bộ trung tâm 

1.Bật nguồn cho bột rung tâm 

2.Chờ khoảng 50 giây phát ra âm thanh đầu tiên của hệ thống 

3.Nhấn và giữ nút reset khoảng 10 giây 

4.Chờ thiết bị khởi động lại và active lại mật khẩu mới. 


