
CIRCUIT DIAGRAM
This circuit is a Digital Audio Recorder and low consumtion current when 

standby about 128µA. It can use the battery for supply the circuit. This circuit can be 
connected MXA119 PIR sensor for giving the word “Thank you”. If connect with 
MXA112 infrared sensor, user have to use the adaptor 5VDC to supply the circuit.

TECHNICAL DATA
- Power supply : 5-6VDC.
- Consumtion : 128µA (standby), 250mA (working) at speaker 8-ohm 0.25W.
- It can be connected the external sensors for starting the operation of circuit.
- Build-in on-board audio power amplifier 5 watts.
- Can select external sources for recording.
- PCB dimensions : 3.55 in x 2.12 in.
CONNECTING POINTS FOR APPLICATION
- +5V- point is for connecting to a 5-6VDC power supply.
- SP1 and SP2 points are for connecting to speaker 8-ohm 0.25-3.0W.
- SW1 switch is for playing the message and pause the message.
- SW2 switch is for selecting the play mode (PLAY) and the record mode 

(REC).
- J1 jumper is used to select the operation of circuit. If connected to J1 and 

supply the power, the circuit will run continuously. If not connected to J1, the circuit 
works when SW1 is pressed or receives an external signal.

- I/P SENSOR point is used to connect the sensor PIR, Coin acceptor and 
Switch, etc.

- LINE IN point is used to connect the external sound for recording.
- JM1 and JM2 jumpers are used to select the source sound when the circuit is 

recording. If connected to MIC point, it’s a recording of the microphone. If 

connected to IN point, it’s a recording of LINE IN point.
- SMP point is used to adjust the quality of recording sound. If adjust to the 

rightmost, the sound quality is low and the recording range is 80 seconds. But to the left, 
the sound quality is high and the range is 50 seconds.

- VOL point is used to adjust the sound level of playback.
How to select the sound recorder
1.Record sound through the built-in MIC (onboard). Connect JM1 and JM2 at MIC 

side.
2.Record sound through an external signal source. Connect the external signal wire 

to point LINE IN, and connect points IN of JM1 and JM2.
Sound recording and playback
1.Remove J1 and select the recording source. Slide switch SW2 to the REC 

position.
2.Press SW1 to sound a beat. To start recording, LED2 will lighted up. When 

finished recording, the LED2 bulb is off.
3.To stop recording prematurely, press SW1.
4.When finished recording, slide switch SW2 to PLAY position.
5.Press SW1 to listen to the sound. To stop, press SW1 again.
NOTE:
1.If the playback sound is lighter, the sound that our recorded was too light.
2.If the playback is a loud noise, show that our sound is too strong.
3.When the circuit has problems, turn the power supply off about 10 seconds, the 

power the circuit again for resetting the IC.
4.Please change the size of speaker (50W max. at 8 ohms) in case you want more 

now.

Ç§¨Ã¹Õé à»ç¹Ç§¨ÃºÑ¹·Ö¡àÊÕÂ§ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ กินกระแสไฟขณะสแตนด์บาย 
น้อยมาก ประมาณ 128 ไมโครแอมป์ ดังนั้นจึงสามารถใช้แบตเตอรี่มาจ่ายให้กับวงจรได้ 
และยังสามารถนำไปต่อกับ MXA119 PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อกล่าวคำขอบคุณ 
ต่างๆ และหากนำไปต่อกับ MXA112 ชุดเซ็นเซอร์ตู้บริจาค จะต้องใช้อะแดปเตอร์ 5 โวลท์ 
จ่ายไฟให้กับวงจร
¤Ø³ÊÁºÑµÔ

- ãªˆä¿àÅÕéÂ§Ç§¨Ã 5-6 âÇÅ·ì´Õ«Õ 
- ¢³ÐÊáµ¹´ìºÒÂ ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´ 128 ไมโครáÍÁ»ì
- ¢³Ð·Ó§Ò¹ ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´ 250 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ì ·ÕèÅÓâ¾§ 8 âÍËìÁ 0.25 ÇÑµµì
- สามารถต่อเซ็นเซอร์ภายนอกได้ เพื่อเริ่มการทำงานของวงจร
- สามารถเลือกแหล่งบันทึกเสียงจากไมค์หรือสัญญาณจากภายนอก
- ÁÕÇ§¨Ã¢ÂÒÂàÊÕÂ§¢¹Ò´ 5 ÇÑµµì ÍÂÙèÀÒÂã¹ºÍÃì´
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 3.55x2.12 ¹ÔéÇ

¨Ø´µèÍãªé§Ò¹และสวิตซ์ต่างๆ
- ¨Ø´ +5V- à»ç¹¨Ø´µ‡Íä¿µÃ§ ขนาด 5 โวลท์ à¾×èÍ¹Óä»àÅÕéÂ§Ç§¨Ã·Ñé§ËÁ´
- ¨Ø´ SP1 และ SP2 à»ç¹¨Ø´µèÍÅÓâ¾§ ¢¹Ò´ 8 âÍËìÁ 0.25-5 ÇÑµµì
- สวิตซ์ SW1 เป็นสวิตซ์เล่นข้อความและหยุดเล่นข้อความ เมื่ออยู่ในโหมด PLAY 

และเป็นสวิตซ์บันทึกเสียง เมื่ออยู่ในโหมด RECORD
- สวิตซ์ SW2 ใช้ในการเลือกโหมดเล่นข้อความ (PLAY) หรือโหมดบันทึกเสียง 

(REC)
- จุดจั๊ม J1 เป็นจุดเลือกลักษณะการทำงานของวงจร โดยถ้าจั๊ม วงจรจะทำงานทันที 

เมื่อจ่ายไฟ เข้าและจะทำงานวนไปเรื่อยๆ แต่ถ้าไม่จั๊ม วงจรจะทำงานตามการกดสวิตซ์ 
SW1 หรือตัวเซ็นเซอร์จากภายนอก

- จุด I/P SENSOR เป็นจุดต่อเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น PIR, เครื่องหยอดเหรียญหรือสวิตซ์ 
ต่างๆ เป็นต้น

- จุด LINE IN เป็นจุดที่ใช้ในการต่อรับสัญญาณจากภายนอก เมื่อต้องการบันทึกเสียง 
จากสัญญาณภายนอก

- จุดจั๊ม JM1 และ JM2 เป็นจุดเลือกแหล่งบันทึกเสียง เมื่อวงจรทำงานในโหมดบันทึก 
เสียง โดยถ้าจั๊มไปที่จุด MIC จะเป็นการบันทึกเสียงที่มาจากไมค์ แต่ถ้าจั๊มไปที่จุด IN จะ 
เป็นการบันทึกเสียงที่มาจากจุด LINE IN

- จุดปรับ SMP มีไว้สำหรับปรับคุณภาพเสียงในการบันทึก โดยถ้าปรับไปทางขวามือ 
จนสุด คุณภาพเสียงจะต่ำ ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดประมาณ 80 วินาที แต่ถ้าปรับไปทาง 
ซ้ายมือจนสุด คุณภาพเสียงจะดี ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุด ประมาณ 50 วินาที

- จุดปรับ VOL มีไว้สำหรับปรับระดับเสียง ในขณะเล่นข้อความ
¡ÒÃàÅ×Í¡áËÅè§ºÑ¹·Ö¡àÊÕÂ§

1.¶ˆÒµˆÍ§¡ÒÃºÑ¹·Ö¡àÊÕÂ§¼‡Ò¹äÁ¤ì·ÕèÍÂÙèº¹á¼è¹»ÃÔé¹·ì ãËé¨ÑêÁ¨Ø´ JM1 áÅÐ JM2 ´éÇÂµÑÇ 
¨ÑêÁà»ÍÃìä» ·Ò§´éÒ¹µÓáË¹è§ MIC

2.¶éÒµéÍ§¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ÊÑญญÒ³¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡ ãËé·Ó¡ÒÃµèÍÊÑญญÒ³à¢éÒ·Õè¨Ø´ LINE IN 
¾ÃéÍÁ¡Ñº¨ÑêÁ¨Ø´ JM1 áÅÐ JM2 ´éÇÂµÑÇ¨ÑêÁà»ÍÃì ä»·Ò§´éÒ¹µÓáË¹è§ IN
¡ÒÃºÑ¹·Ö¡àÊÕÂ§áÅÐ¡ÒÃàÅè¹¡ÅÑº

1.ถอด J1 ออก แล้วàÅ×Í¡áËÅ‡§ºÑ¹·Ö¡àÊÕÂ§ ¨Ò¡¹Ñé¹àÅ×èÍ¹ÊÇÔµ«ì SW2 ไ»·Ò§´éÒ¹ REC
2.¡´ÊÇÔµ«ì SW1 ¨ÐÁÕàÊÕÂ§µÕê´ 1 ¤ÃÑé§ à¾×èÍàÃÔèÁ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ ËÅÍ´ LED2 ¨ÐµÔ´ ¶éÒºÑ¹·Ö¡ 

àµçÁáÅéÇ ËÅÍ´ LED2 ¨Ð´Ñº
3.¶éÒäÁèµéÍ§¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¨¹ËÁ´àÇÅÒ ãËé¡´ÊÇÔµ«ì SW1 ÍÕ¡¤ÃÑé§ à¾×èÍËÂØ´¡ÒÃºÑ¹·Ö¡
4.àÁ×èÍºÑ¹·Ö¡àÊÕÂ§àÊÃç¨àÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ ãËéàÅ×èÍ¹ÊÇÔµ«ì SW2 ä»·Ò§´éÒ¹µÓáË¹è§ PLAY
5.¡´ÊÇÔµ«ì SW1 à¾×èÍ·´ÅÍ§¿Ñ§àÊÕÂ§ ถ้าต้องการหยุด ให้กดสวิตซ์ SW1 อีกครั้ง
ËÁÒÂàËµØ:
1.¶ˆÒàÊÕÂ§ã¹¢³ÐàÅè¹àºÒ áÊ´§ÇèÒ àÊÕÂ§·ÕèàÃÒºÑ¹·Ö¡äÇé àºÒà¡Ô¹ä»
2.¶éÒàÊÕÂ§ã¹¢³ÐàÅè¹ áµ¡-¾ÃèÒ äÁèªÑ´à¨¹ áÊ´§ÇèÒ àÊÕÂ§·ÕèàÃÒºÑ¹·Ö¡äÇéáÃ§à¡Ô¹ä»
3.àÁ×èÍÇ§¨ÃÁÕ»ÑญËÒã¹¢³Ðãªé§Ò¹ ãËé·Ó¡ÒÃ¶Í´áËÅè§¨èÒÂä¿ÍÍ¡»ÃÐÁÒ³ 10 ÇÔ¹Ò·Õ 

¨Ò¡¹Ñé¹¨Ö§¨èÒÂä¿à¢éÒÇ§¨ÃÍÕ¡¤ÃÑé§ à¾×èÍãËéäÍ«ÕÃÕà«ç·µÑÇÁÑ¹àÍ§
4.¶éÒµéÍ§¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÇÒÁ´Ñ§¢Í§àÊÕÂ§ ãËé·Ó¡ÒÃà¾ÔèÁ¢¹Ò´¢Í§ÅÓâ¾§ â´Âà¾ÔèÁä´éÊÙ§ÊØ´ 50 

ÇÑµµì ·Õè 8 âÍËìÁ

NO.1

MXA118 80 SECOND VOICE RECORDER WITH 5 WATT AMPLIFIER
MXA118 บันทึกเสียง 80 วินาที พร้อมขยายเสียง 5 วัตต์

INSTALLATION OF
THE 80 SECOND VOICE RECORDER WITH 5 WATT AMPLIFIER CIRCUIT
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