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M
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คุณสมมบัติ
‐ อุปกรณหมุ
ห นแจงเหตุทางโทรศั
า
พทแบบบอัตโนมัติ
‐ สามารถแแจงเหตุทางโทรรศัพทได 6 หมมายเลข
‐ สามารถบับันทึกขอความหลัก (สถานที่เกิ
เ ดเหตุ) ไดนานถึ
า ง 8 วินาที
‐ สามารถหหมุนแจง 3 เหตตุการณที่แตกตตางกัน
‐ สามารถบับันทึกขอความเหตุการณ (แตตละอินพุต) ได 3 วินาทีตอเหหตุการณ
‐ หมุนทวนนซ้ําให 5 ครั้งในนแตละเบอร
‐ เมื่อเกิดเหหตุหมุนแจง เคครื่องจะแจงเสียงของ
ย
ขอความมเหตุการณ 3วิวินาที
ตอดวย ขอความหลัก 8วิ
8 นาที เลนวนไไปเรื่อยๆ รวมกัน 62 วินาที
‐ สามารถยืยืนยันการรับรูการแจ
ก งเหตุได โดยเมื่อรับสายแลว กดปุมเลลข ‘9’ จากมือถือ/โทรศัพท เพพื่อยกเลิกการหหมุนแจง เครืองจะ
อ่
หยุดหมุนแจ
น งทันที
‐ สามารถยืยืนยันการรับรูการแจ
ก งเหตุได โดยเมื่อรับสายแลว กดปุมเลลข ‘0’ จากมือถือ/โทรศัพท เพพื่อยกเลิกการหหมุนแจง อุปกรรณ
จะหยุดหมมุนแจงเฉพาะเเบอรที่รับสาย แตจะยังหมุนไปเบอร
ไ
ตอไปจนครบ และ หาากมีเบอรโทรศัศัพทมีการกดปุม ‘0’ บนโทรศัศัพท
รับรูการแแจงเหตุ ถึงสองงเบอร เครื่องจะะหยุดหมุนแจงทั
ง นที
‐ สามารถกกดยกเลิกการหหมุนแจงจากตัวเครื
ว ่องได
‐ มีลําโพงแและไมโครโฟนภภาย ในตัว บัันทึกและฟงเสียงไดทันที
‐ ตัวเครื่องใใชงานและติดตัต้งงาย มีขายึดแบบติดผนังแลละแบบวางบนโโตะ
‐ เปลี่ยนแปปลงขอความหรืรือหมายเลขโททรศัพทแจงเหตตุไดงายโดยผูใชงาน
‐ หนวยควาามจําของหมายยเลขโทรศัพทและข
แ อความเสีสียงถูกบันทึกไวในอุปกรณอิเล็
เ กทรอนิกส
หากไมมไฟเลี
ไี ้ยงวงจร ก็ไมทําใหขอคววามที่บันทึกไวสูญหาย
‐ สามารถเชืชื่อมตอกับปุมกดฉุ
ก กเฉิน,ระบบบกันขโมยบาน,ระบบเตื
น
อนไไฟไหม ฯลฯ
‐ รับไฟเลี้ยงได
ย ทั้งแจคอะแดปเตอร 9VDDC หรือ ตอไฟฟตรง 9VDC~12VDC เขาเครืรื่องโดยตรง
‐ ใชแบตเตอรี่ 9VDC แบบบรีชารจได สํารองไฟ กรณีหมุ
ห นแจงขณะไฟฟฟาหลักดับ
เ ่อง 120x1774x43 มิลลิเมตตร
‐ ขนาดตัวเครื
นําเข
า าและจําหนายโดย:
ย

Gardsmenn Technologgy Co Ltd
No. 258 Hsian Hub 2 Road, Neihu District, Taipei Taiwan
T
114
Tel: (886 2) 27940001 Ext: 257 (886 2) 279400001
2
Fax: (886 2) 27926618
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AUTO VOICE DIALER

สวนประกอบและปุมตางๆของตัวเครื่อง
1.

แอลอีดีสีเขียว แสดงไฟเขาตัวเครื่อง

2.

แอลอีดีสีเหลือง แสดงการเขาโหมดตางๆ

3.

แอลอีดีสีแดง แสดงตัวเครื่องหมุนแจงเหตุ

4.

แปนกดคีย 1 ถึง 0

5.

ปุม ‘SET’ ตั้งคาเบอรโทร

6.

ปุม ‘CLR’ ลางคาตางๆ

7.

ปุม ‘TEST’ ทดสอบเสียงที่บันทึก

8.

ปุม ‘REC’ บันทึกเสียง

9.

ปุม ‘#’ รอสัญญาณ 5 วินาที

10.

ปุม ‘*’ รอสัญญาณ 3 วินาที

11.

ไฟเขา 9V ถึง 12VDC

12.

ชองตอเครื่องโทรศัพท

13.

ชองตอสัญญาณโทรศัพท

14.

จุดตออินพุตและไฟเลี้ยง

15.

ฐานวางบนโตะ

16.

ฐานติดผนัง

เบอรโทรศัพท
1.____________________________

4.____________________________

2. ____________________________

5. ____________________________

3. ____________________________

6. ____________________________

~1~
www.securitythailand.com

P072011

PWSsecurityoutlet

AUTO VOICE DIALER

คูมือการโปรแกรม AUTO VOICE DIALER C701
I.

การเซตอินพุท 1,2,3 ใหเปน NC หรือ NO
1. กด ‘SET’ ไฟสีเหลืองติด
2. เลือก
กด ‘7’ สําหรับอินพุตที่ 1
กด ‘8’ สําหรับอินพุตที่ 2
กด ‘9’ สําหรับอินพุตที่ 3
3. เลือก
กด ‘0’ ตองการหนาสัมผัส NC <ปกติตอกับไฟลบ ไฟลบถูกตัดขาดก็จะหมุน>
กด ‘1’ ตองการหนาสัมผัส NO <เมื่อไฟลบสัมผัสกับอินพุตใดๆก็จะหมุนแจง>
4. กด ‘CLR’ เพื่อกลับสูโหมดปกติ
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II.

AUTO VOICE DIALER

การบันทึกเบอรโทรศัพท
1. กด ‘SET’ ไฟสีเหลืองติด
2. เลือก
กด ‘11’ เมื่อตองการบันทึกเบอรที่ 1
กด ‘12’ เมื่อตองการบันทึกเบอรที่ 2
กด ‘13’ เมื่อตองการบันทึกเบอรที่ 3
กด ‘14’ เมื่อตองการบันทึกเบอรที่ 4
กด ‘15’ เมื่อตองการบันทึกเบอรที่ 5
กด ‘16’ เมื่อตองการบันทึกเบอรที่ 6
3. กด ‘ เบอรโทรศัพททตี่ องการ ‘
หมายเหตุ

- หากตองตัดผาน PABX ตัด 0/6/9 ใหกดเลขตัดตามดวย
* เพื่อรอสัญญาณ 3 วินาที หรือ # เพื่อรอสัญญาณ 5 วินาที ตามดวยเบอรโทรศัพท
- หากตองการใชเครื่องหมาย * ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อแทนเครื่อง *
- หากตองการใชเครื่องหมาย # ใหกดปุม # สองครั้งเพื่อแทนเครื่อง #

4. กด ‘SET’ เพือ่ บันทึกคา
5. กด ‘CLR’ เพื่อกลับสูโหมดปกติ
-

III.

การเปลี่ยนเบอรโทรศัพท ใหทําการบันทึกเบอรใหมซ้ําไดทันที
การลบเบอรโทรศัพท ใหทําตามหัวขอ 1 ถึง 5 แตไมตองใสเบอรโทรศัพทในหัวขอที่ 3

การบันทึกเสียง
1. กด ‘REC’ ไฟสีเหลือง และ สีแดงติด
2. กดเลือกชองขอความที่ตองการบันทึก
เลือก
กด ‘1’ เพื่อบันทึกเสียงของอินพุตที่ 1 มีเวลา 3 วินาที
กด ‘2’ เพื่อบันทึกเสียงของอินพุตที่ 2 มีเวลา 3 วินาที
กด ‘3’ เพื่อบันทึกเสียงของอินพุตที่ 3 มีเวลา 3 วินาที
กด ‘5’ เพื่อบันทึกเสียงสถานที่เกิดเหตุ มีเวลา 8 วินาที
3. กด ‘REC’ เพื่อเริ่มบันทึก หลังจากไดยินเสียง ปบ ใหบนั ทึกเสียงได และมีเสียงปบสิ้นสุด
การบันทึก
4. กด ‘CLR’ เพื่อกลับสูโหมดปกติ
-

การเปลี่ยนเสียงบันทึก ใหทําการบันทึกเสียงใหมซ้ําไดทันที
การลบเสียงบันทึก ใหทําตามหัวขอ 1 ถึง 4 แตไมตองกด ‘REC’ ในหัวขอที่ 3
การลบเสียงบันทึกทั้งหมด ใหกด ‘REC’ + ‘0’ + ‘CLR’
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IV.

AUTO VOICE DIALER

การเลนทดสอบเสียงทีบ่ นั ทึกไว
1. กด ‘TEST’ ไฟสีเหลืองกระพริบ
2. กด ‘0’
3. กด เลือกชองขอความทีต่ องการเลนเสียงที่บันทึก
เลือก
กด ‘1’ เพื่อเลนเสียงของอินพุตที่ 1 มีเวลา 3 วินาที
กด ‘2’ เพื่อเลนเสียงของอินพุตที่ 2 มีเวลา 3 วินาที
กด ‘3’ เพื่อเลนเสียงของอินพุตที่ 3 มีเวลา 3 วินาที
กด ‘5’ เพื่อเลนเสียงสถานที่เกิดเหตุ มีเวลา 8 วินาที
เลนเสียงทีบ่ ันทึกออกมาทางลําโพง
-

V.

หากตองการเลนทดสอบเสียงทั้งหมด ใหกด ‘TEST’ + ‘0’ + ‘0’ จะเลนเสียงทั้งหมดออกทางลําโพง

การหมุนแจงเหตุ
1. เมื่อเกิดการทริกที่อินพุตใดๆ จะมีไปสีแดงติดสวางขึ้น
2. หมุนแจงไปยังเบอรที่ 1 ถึง 6 ตามลําดับ
3. ในแตละเบอรจะหมุนทวนซ้าํ ให 5 รอบ
4. เมื่อรับสายแลว จะเลนขอความเสียงของอินพุตที่มีการทริก 3 วินาที และ เลนเสียงสถานที่
เกิดเหตุอีก 8 วินาที ตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ สูงสุด 60 วินาที
5. เมื่อรับสายแลว ฟงขอความเสียง และทําการกด ‘9’ บนโทรศัพท คางไว 3 วินที
เพื่อยกเลิกการหมุนแจงทุกเบอร ถือวารับรูการแจงเหตุแลว มีเสียงที่ตวั เครื่อง
ไฟสีแดงจะดับลง
6. การยกเลิกการหมุนแจงจากหนาเครื่อง ใหกดปุม ‘CLR’ มีเสียงที่ตวั เครื่อง
7. เมื่อรับสายแลว ฟงขอความเสียง และทําการกด ‘0’ บนโทรศัพท คางไว 3 วินที
เพื่อยกเลิกการหมุนแจงเฉพาะเบอรที่รับสาย แตจะยังหมุนไปเบอรตอไปจนครบ
8. หากมีการกด ‘0’ บนโทรศัพทรับรูการแจงเหตุ ถึงสองเบอร
เครื่องจะยกเลิกการหมุนแจงทุกเบอร ถือวารับรูการแจงเหตุแลว มีเสียงที่ตวั เครื่อง
ไฟสีแดงจะดับลง
9. หากมีการทริกใหหมุนแจงเหตุ แตไมมีสญ
ั ญาณโทรศัพท ไมสามารถหมุนได เครื่องจะรอ
สัญญาณและทดลองหมุนอยูประมาณ 5 ครั้ง หากหมุนไมสําเร็จ จะมีเสียง ปบ ทุกๆ 3
วินาที เพื่อแจงเหตุขัดของ ตองกดปุม ‘CLR’ ที่หนาเครื่องเพื่อยกเลิกการแจงเหตุขัดของ
10. หากไมมีการบันทึกขอความเสียงสถานที่เกิดเหตุ (5) ไวเลย เครื่องจะไมหมุนแจง
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