
 راهنماي سريع برنامه ريزي      

 

 ها در حافظه  ـ وارد كردن شماره تلفن

 

 

 ـ مشاهده شماره تلفن 

 
 

 تست شماره گيري  ـ   

 

 

 مضبط پيا ـ   

  
 

 ـ پخش پيام 
 

 ـ پاك كردن حافظه 

 
 

 

ENTER 
 پايان

 ضبط پیام
 شروع

ENTER REC 

ENTER PLAY 

ENTER MEM ENTER       شماره حافظه
 11تا  11تا1رقم

MEM 
ENTER 

شماره حافظه از 
 شماره    ENTER 11تا  1رقم 

 تلفن 

 

 MEM TEST    (11تا1رقم )شماره حافظه  

 MEM PLAY (11تا1رقم )شماره حافظه 



 راهنماي نصب و راه اندازي

Tesso 

 حافظه 11ن کننده تلف

 سخنگو و پخش آالرم
 

 11  بددون پداش شددن بدا     )رقمی 11حافظه ثابت

 (قطع برق

  ثانیه  12ضبط پیام به مدت مورد نیاز و حداکثر 

  داراي دو تحريک سرقت و قطع برق متوالی 

  پالسشماره گیري تن و  

 تست شماره گیري  

  داراي صفحه نمايشLCD 

ي بر روي راهنماي برنامه ريزLCD 

   صددرفه ئددوری در مصددری انددر ي(ENERGY 

SAVING) 
 



 

  

 

           به نام خدا                              

پس از اتصال برق و باتري به دستگاه مركزي و اتصال سيمهاي تلفن به 

،كابل پانل تلفن كننده را داخل سوكت روي برد جا TELترمينالهاي 

 WELCOME TOیش عبارت در این حالت صفحه نما.بزنيد

TESSO SECURITY SYSTEM   می دهدرا نمایش. 

 

 صفحه کلید دستگاه  

وظيفه را بر  1كليد وجود دارد كه برخی كليدها  21در روي دستگاه 

هر  PAUSEو  Test، و كليد ENTERو  Memمثالً كليد . عهده دارند

 .وظيفه جداگانه هستند 1كدام یک كليد با 

 ضبط پیام    

بر روي  .را فشار دهيد ENTERكليد  -1. را فشار دهيد RECكليد  -2

LCD   عبارتRECORDING پيام خود را ضبط .نوشته می شود

توجه كنيد كه  .يددهرا مجددا فشار ENTERدر انتها كليد  -3.نمایيد

ن دستگاه در سمت وميکرف .ثانيه است 12مدت زمان ضبط پيام  حداكثر 

 . مشخص گردیده است  Micراست دستگاه با عالمت 

 پخش پیام    
در اینصـورت  .را بزنيـد   ENTERرا فشار داده و سپس كليـد   PLAYكليد 

 . یکبار پيام از ابتدا تا انتها از بلندگو پخش می شود



 :جدول شماره تلفنها

 حافظه نام (رقم  21) شماره تلفن

  2 

  1 

  3 

  4 

  5 

  1 

  7 

  8 

  9 

  22 

  22 

  21 

  23 

  24 



در اینصورت بـازر دو بيـك كـرده و    . را فشار دهيد Enterـ سپس كليد 1

تحریــک  پــس از ایـن . دهــد را نشـان مــی  ALL TRIGERنمایشـگر  

با این نوع تحریـک، اگـر   . دستگاه روي حالت دائمی تنظيم ميباشد

تلفن كننده فقط یک بار و حداقل به مدت سه ثانيه تحریـک شـود   

 .شود فظه موجود در آن شماره گيري میحا 22تمام 
ـ اگر بخواهيد مجدداً به حالت اوليـه یـا تحریـک لحظـه اي  بـر گردیـد       3 

بازر یک بيـك كـرده و   در اینصورت . را مجدداً تکرار كنيد 1و  2مراحل 

          .دهد را نشان می TRIGER ONE نمایشگرعبارت

وي وضــتيت نــوع تحریــک ر ENTERبــا دو بــار فشــردن كليــد 

LCD  نمایش داده ميشود . 

، با یکبار تحریـک هـر   ساعت  4به مدت در مورد قطع برق متوالی 

ــه  4 ــوع  تنظــيم حافظــه آخــر شــماره گيــري مــی شــود و ربطــی ب ن

 .ندارد( دائمیلحظه اي و )تحریک

 :(ENERGY SAVING)صرفه جوئی در مصرف انرژي

 2مدت در حالتی كه تلفن كننده فتال نباشد و یا هيچ كليدي به 

 BACK LIGHT))دقيقه فشار داده نشود، نور پس زمينه

خاموش می شود تا در مصرف انرژي صرفه جوئی  LCDنمایشگر 

 .شده و صفحه نمایشگر آسيك نبيند



 وارد کردن شماره تلفن ها      
 

( 24تا  2رقم )ـ شمارۀ حافظه 1.   را فشار دهيد MEMـ كليد 2

ـ شمارۀ تلفن 4.  شار دهيدرا ف ENTERـ كليد 3. را وارد كنيد

. را مجدداً فشار دهيد ENTERـ كليد  5.  مورد نظر را وارد كنيد

 .یک بيك ممتد نشان دهندۀ وارد شدن شماره تلفن در حافظه است

در بين شماره هاي تلفن و یا  PAUSEوارد كردن هر  :نکته مهم

ثانيه اي در شماره گيري و یا پخش  1پس از آن باعث ایجاد مکث 

هاي  بنابراین در مواردي مانند شماره گيري تلفن. شود پيام می

همراه، چون برقراري ارتباط با تاخير بيشتري همراه است، پس از 

تا  را بزنيد Pauseواردكردن شماره تلفن حتماً چند بار كليد 

 .پخش پيام با تاخير بيشتري انجام شود

حافظه اول مربوط به سرقت بوده و هنگامی كه  22: نکته مهم

دزدگير تحریک شود ، این شماره تلفن ها شماره گيري شده و پيام 

( 14,13,12,11خانه هاي شماره)آخر  حافظه 4.پخش می شود

گير بوده ساعته در موقع فتال بودن دزد 4مربوط به اعالم قطع برق 

 .و آالرم پخش می شود



 

 

 

 مشاهدۀ شماره ها  
 . را فشار دهيد MEMـ كليد 2
 (24تا  2رقم )ـ شمارۀ حافظه را وارد كنيد 1
 . را بزنيد TESTـ كليد 3

در اینصورت شماره تلفن موجود در حافظه بر روي صفحه نمایشگر نشـان  
 . داده می شود

 

 آزمايش شماره گیري  
 . ار دهيدرا فش MEMـ كليد 2
 ( 24تا  2رقم )ـ شمارۀ حافظه را وارد كنيد 1
 . را فشار دهيد PLAYـ دكمه 3

در اینصورت دستگاه شروع بـه شـماره گيـري حافظـه مـورد نظـر كـرده و        
 .یکبار پيام را پخش می كند

 پاش کردن يک حافظه  

  
 . را فشار دهيد MEMـ كليد 2
 ( 21تا  2رقم )ـ شمارۀ حافظه را وارد كنيد 1
 . را بزنيد ENTERـ كليد 3
 . را مجدداً فشار دهيد ENTERـ كليد 4

 . با قطع برق شماره تلفنها و پيام دستگاه پاك نمی شود :نکته 

 

 
 



 

 تغییر شماره گیری تن و پالس

 

 
 

 

  
شماره گيري دستگاه به صورت كارخانه اي بر روي حالت تن تنظيم شده 

 .براي تغيير آن به روش زیر عمل كنيد.است

 عبارت.را فشار دهيد 9یا   TONEـ ابتدا كليد 2

 TO CHANGE DIAL PRESS ENTER  روي نمایشگر را می بينيد. 

در اینصورت بازر یک بيك كـرده و  . را فشار دهيد Enterـ سپس كليد 1

ــد را نشــان مــی PULSE SELECTEDنمایشــگر  ــس . ده ــن پ از ای

 .گيري به روش پالس انجام خواهد شد شماره

را  1و  2يه یـا تـن بـر گردیـد مراحـل      ـ اگر بخواهيد مجدداً به حالت اول3

را   TONE SELECTEDدر اینصورت نمایشـگر . مجدداً تکرار كنيد

          .دهد نشان می

 تعیین وضعیت تحريک    

 تحریک دستگاه به صورت كارخانه اي بر روي حالت لحظه اي

ONE TRIGER    در ایـن حالـت پـس از تحریـک     . تنظـيم شـده اسـت

ــن او  ــام پخــش مــی دســتگاه، شــماره تلف شــود، در  ل، شــماره گيــري و پي

صورتيکه همچنان سيگنال تحریک فتال باشد شماره تلفنهاي بتدي شماره 

شـودبراي   گيري می شود و در غير اینصورت تلفن كننده از خط جـدا مـی  

 .تغيير آن به روش زیر عمل كنيد

 بينيد زیر را روي نمایشگر می عبارت.را فشار دهيد 1ـ ابتدا كليد 2

TO CHANGE TRIGER PRESS ENTER   
 

 


