
                راهنماي سریع برنامه ریزي   

 ـ وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه 

 

 ـ مشاهده شماره تلفن 

 

 

 تست شماره گیري 

 

 
  ـ پاك کردن حافظه 

 

 

 وضعیت جامپر قرمز رنگ مشخص ENTERنکته : با دو بار فشردن کلید 
 نشان داده می  Cمی شود. اگر جامپر سر جاي خود باشد حرف 

 نشان Oشودوتحریک لحظه اي است.اگر جامپر سر جاي خود نباشد ،حرف 
 داده می شودو تحریک سطحی است.

 
    مایش

ENTER MEM ENTER  9 تا 0شماره حافظه(رقم 
    

MEM ENTER  شماره حافظه از
 شماره تلفن  ENTER 9 تا 0رقم 

 MEM TEST )    9تا0شماره حافظه (رقم 

  )9 تا 0شماره حافظه (رقم 

  
  

MEM PLAY 



 
 

 راهنماي نصب و راه اندازي   
  حافظه آژیري10تلفن کننده 

TESSO 
 

 10 رقمی(بدون پاك شدن با قطع برق)15 حافظه ثابت  
  تحریک مثبت و منفی 
  شماره گیري تن و پالس 
 تست شماره گیري  
تحریک لحظه اي و سطحی قابل تنظیم  

  با استفاده از میکرو کنترلر هاي ATMEL و چوك 

 استاندارد 

                                  داراي نمایشگر شماره تلفن وپخش آالرم  
 
 



 

 

 به نام خدا

با تشکر از حسن انتخاب شما، لطفاً پیش از استفاده از دستگاه نکات زیر را به 

 دقت مطالعه کنید. 

                 سیم بندي                                                                                

  وصل کنید. 12V+ـ سیم قرمز را به 1

 ـ سیم مشکی را به منفی وصل کنید. 2

 ـ سیم قهوه اي را به تحریک وصل کنید. 3

 ـ سیم هاي طوسی و نارنجی را به خط تلفن وصل کنید. 4

 در حالت عادي تحریک دستگاه مثبت است. اگر بخواهید از توضیح: 
تحریک منفی استفاده کنید جامپر آبی رنگ پشت دستگاه را در حالت منفی 

 قرار دهید.
  با قطع برق حافظه دستگاه پاك نمی شود. نکته : 

 
  ص        صفحه کلید دستگاه 

وظیفه را بر عهده  2 کلید وجود دارد که برخی کلیدها 12در روي دستگاه 
 هر کدام یک PAUSE و Test، و کلید ENTER و Memدارند. مثالً کلید 

  وظیفه جداگانه هستند.2کلید با 
2 

 



 ام              
 

 ره   یستم   ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ي                                                                    گ
               وارد کردن شماره تلفن ها    
) را وارد کنید. 9 تا 0ـ شمارة حافظه (رقم 2 را فشار دهید.   MEMـ کلید 1
 ـ 5ـ شمارة تلفن مورد نظر را وارد کنید.  4 را فشار دهید.  ENTERـ کلید 3

 را مجدداً فشار دهید. یک بیب ممتد نشان دهندة وارد شدن ENTERکلید 
 شماره تلفن در حافظه است.

 ،خانه میباشد و خانه حافظه آخر0توجه داشته باشید که خانه حافظه اول ، خانه 
 می باشد. 9

 در بین شماره هاي تلفن و یا پس از آن PAUSE وارد کردن هر نکته مهم :
 ثانیه اي در شماره گیري و یا پخش آالرم می شود. 2باعث ایجاد مکث 

بنابراین در مواردي مانند شماره گیري تلفن هاي همراه، چون برقراري ارتباط 
با تاخیر بیشتري همراه است پس از واردکردن شماره تلفن حتماً چند بار کلید 

Pause.را بزنید تا پخش آالرم با تاخیر بیشتري انجام شود  
 م           مشاهدة شماره ها                                    
  را فشار دهید. MEMـ کلید 1
 )9 تا 0ـ شمارة حافظه را وارد کنید (رقم 2
  را بزنید. TESTـ کلید 3

 در اینصورت شماره تلفن موجود در حافظه را خواهید دید.
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 آزمایش شماره گیري                    
 

  را فشار دهید. MEMـ کلید 1
 ) 9 تا 0ـ شمارة حافظه را وارد کنید (رقم 2
  را فشار دهید. PLAYـ دکمه 3

 ثانیه 45در اینصورت دستگاه شروع به شماره گیري حافظه مورد نظر کرده و 
 آالرم پخش می کند. 

   پا            پاك کردن یک حافظه 
  را فشار دهید. MEMـ کلید 1
 ) 9 تا 0ـ شمارة حافظه را وارد کنید (رقم 2
  را بزنید. ENTERـ کلید 3
  را مجدداً فشار دهید.حافظه مورد نظر پاك میشود. ENTERـ کلید 4

 به روش تن و  پالس             سیستم شماره گیري   
  را فشار دهید. TONEـ ابتدا کلید 1
 را فشار دهید. در اینصورت بازر یک بیب کرده و Enterـ سپس کلید 2

 را نشان می دهد. از این پس شماره گیري به روش تن   انجام tنمایشگر 
 خواهد شد.

  را 2 و 1ـ اگر بخواهید مجدداً به حالت اولیه یا پالس بر گردید مراحل 3

  به مفهوم پالس را نشان pمجدداً تکرار کنید. در اینصورت نمایشگر حرف 

   4                                می دهد. 



 

 

   ح         حالت تحریک
 12v+ ثانیه به سیم قرمز 6براي آزمایش تحریک، سیم قهوه اي را به مدت 

وصل کنید. دراینصورت دستگاه تحریک شده و شروع به شماره گیري 
 می کند. 

                تعیین وضعیت تحریک  
پس از انتخاب نوع تحریک توسط جامپر آبی رنگ داخل دستگاه (تحریک 

 مثبت یا منفی) دو نوع وضعیت تحریک می توان براي دستگاه تعریف کرد. 
الف ـ تحریک لحظه اي : در این حالت پس از تحریک دستگاه، شماره تلفن 

اول، شماره گیري و آالرم پخش می شود، در صورتیکه همچنان سیگنال 
تحریک فعال باشد، شماره تلفنهاي بعدي شماره گیري می شود و در غیر 
اینصورت تلفن کننده از خط جدا می شود. این حالت با قرار گرفتن جامپر 
قرمز رنگ روي برد مدار چاپی، بصورت کارخانه اي براي دستگاه تنظیم 

 شده است. 
ب ـ تحریک دائمی : با این نوع تحریک، اگر تلفن کننده فقط یک بار و 

 حافظه موجود در آن 10حداقل به مدت شش ثانیه تحریک شود، تمام 
شماره گیري می شود. براي انتخاب این حالت جامپر قرمز رنگ پشت برد 

 دستگاه را بردارید.  
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