
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Ổ CẮM ĐIỀU KHIỂN QUA ĐIỆN THOẠI 

 

1. Chèn thẻ SIM vào khe thẻ. (Lưu ý: cài SIM khi ngắt nguồn) 

2. Cấp nguồn cho ổ căm. 

3. Cài đặt Password: Password mặc định là 000000 để cài đặt lại password soạn tin nhắn 

theo cấu trúc sau rồi gửi về số điện thoại của ổ cắm (Số của SIM đang gài vào ổ cắm). 

“SN + (pass cũ) +NEW+(pass mới)” lưu ý password phải đủ 6 số. ví dụ đổi pass sang 

thành 123456 soạn tin nhắn như sau: SN000000NEW123456  

4. Cài đặt số điện thoại được phép điều khiển.  Ấn nút SET, đèn STA1 nhấp nháy trong 

vòng 30s, trong khoảng thời gian này hãy gọi số điện thoại của ổ cắm. Ổ cắm sẽ lưu số 

điện thoại này vào bộ nhớ và có thể dùng sđt này để điều khiển được. Có thể cài đặt 

tối đa 10 số điện thoại để điều khiển ổ cắm. 

Cách 2 để thêm số điện thoại điều khiển: 

 Dùng số điện thoại đã được phép điều khiển để soạn tin theo cú pháp: 

“SN+(pass)+SET+(SĐT cần thêm)” ví dụ cần thêm số điện thoại 0912052036 được 

phép điều khiển ổ cắm thì soạn tin (pass:000000): SN000000SET0912052036 gửi về 

sđt của ổ cắm. Nếu cài đặt thành công thì sau một lúc sẽ nhận được tin nhắn: 

0912052036SETOK. 

5. Nhắn tin để bật tắt ổ cắm: (Lệnh COM, N để ON, F để OFF) 

Cấu trúc lệnh: “SN + (pass) + COM + N/F +N/F +N/F”: 

Ví dụ: muốn  Ổ 1 ON, ổ 2 ON, Ổ 3 OFF, pass là 000000 

 Soạn tin: SN000000COMNNF gửi đến sđt ổ cắm. 

Sau khi nhận được tin nhắn ổ cắm sẽ thực hiện lệnh và gửi lại tín hiệu phản hồi:  

SW1 ON 

SW2 ON 

SW3 OFF. 

Nếu muốn cả 3 ổ cùng bật soạn tin: SN+(pass)+COM+N 

Nếu muốn cả 3 ổ cùng tắt soạn tin: SN + (pass)+COM+F 

 

 


