MANUAL DE INSTALAÇÃO
O ASDT tem capacidade para até 10 números telefônicos programávies com até 16 dígitos cada
Discagem por Pulso ou Tom
Possui entrada de disparo silencioso
INSTALAÇÃO
Borne+ : Ligue neste borne a alimentação 12V
Borne NEG : Alimentação negativa
Borne DISP : Este é o borne de disparo. Quando aparecer um pulso positivo, o discador entrará em funcionamento
Borne LINHA : A linha telefônica deverá entrar neste borne, antes que passe por qualquer aparelho
Entrada Disparo Silencioso : Quando aparecer sinal positivo por mais ou menos 4 segundos faz um ciclo de discagens
A discadora sai de fábrica para a discagem via Tom. Para discagem por pulso ligar “JUMP” J-P/T
Para uso com módulo de voz, cortar “JUMP”JVM

PROGRAMAÇÃO

Aperte a tecla “PROG” mais o número da memória que deseja programar(de a 0(10)) e aperte “ENT” em seguida digite o
número do telefone a ser programado, como se estivesse discando num telefone comum. (Obs.: Se estiver sendo ligado
em um PABX e necessite de um número para buscar linha externa, basta digitar este número antes do telefone a ser
programado)
Quando o número telefônico for igual a capacidade de dígitos da memória (16), o led amarelo se apagará
automaticamente. Caso o número for menor do que a capacidade total da memória, aperte “ENT” para finalizar a
gravação
Proceda da mesma forma para as demais programações.
Para reprograma-la, siga os mesmos passos para a programação
Para apagar uma memória que já esteja programada, digite “PROG” + o número da memória a ser apagada e digite duas
vezes a tecla “ENT”

TESTE
Para testar uma memória, digite “PROG” + número da memória a ser testada (de 1 a 0(10)) + “ENT” + “FF”.
Distribuição: Tucano Comércio de Alarmes e Sistemas Eletrônicos
Fone/Fax: (41) 3286-2867
www.tucanobrasil.com.br - tucano@tucanobrasil.com.br

MANUAL MÓDULO DE VOZ PARA DISCADOR TELEFÔNICO ASDT
PARA INSTALAR:
Localize o conector de cinco pinos do discador ASDT e faça o acoplamento do módulo
de voz com os mesmos componentes para o lado de baixo.
PARA GRAVAR
Aperte a micro-chave ao lado do “led” e fale próximo ao microfone uma mensagem de
até 20 segundos.
PARA TESTAR
Proceda de acordo com o manual do discador ASDT. Não esqueça de, após o teste
confirmar se a mensagem ficou satistatória.

