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Đặc trưng: 
CID101 là mạch hiển thị số điện thoại gọi đến (CallerID) theo chuẩn FSK (lưu ý ở Việt nam 
VNPT sử dụng chuẩn FSK, Viettel sử dụng chuẩn DTMF). Tín hiệu FSK mang thông tin số điện 
thoại gọi đến, thời gian bắt đầu cuộc gọi (giờ, phút). Để có được tín hiệu này đường dây điện 
thoại phải được đăng ký dịch vụ CallerID với nhà cung cấp. Thông tin về số điện thoại gọi đến 
được gửi ra ngoài qua cổng USB theo chuẩn RS232,  CID101 giao tiếp với phần USB bằng 
phương thức quang học (cách ly điện hoàn toàn). 
 
Nếu sử dụng máy tính để đón số liệu thì trên máy tính phải được cài đặt Driver chuyển đổi USB 
to COM. 
Cài đặt Driver chuyển đổi USB to COM. 
 

- Nhấp đúp chuột vào file driver. Lưu ý khi cài driver không cắm CID101 vào cổng USB 
của máy tính (nếu đã cắm vào rồi thì rút ra ròi mới cài). 

- Sau khi cài đặt driver, nếu cắm CID101 vào cổng USB  của máy tính sẽ xuất cổng COM 
ảo (Virtual COM). 
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Đấu nối: 

- bước 1: nối  đường dây điện thoại vào jack RJ11 
- bước 2: nối nguồn 9V hoặc 12V vào jack BNC 
- bước 3: nối cáp USB từ máy tính vào jack USB. 

 
 
 
 
Dùng Hypeterminal để kết nối với CID101. 
Sau khi kết nối CID101 với máy tính, sẽ tạo ra cổng COM ảo. Ta dùng Hypeterminal để điều 
khiển cổng COM ảo đó với tốc độ: 1200,8,01,0 (1200bps,8 bit,không chẵn lẻ, 1 stop bit, không 
flow control) 
Khi có cuộc gọi đến tín hiệu FSK mang thông tin số chủ gọi sẽ được gửi đến giữa hồi chuông 
thứ nhất và hồi chuông thư hai. 
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Nếu ta để CID101 ở chế độ mã hóa thì các thông tin sẽ bị biến đổi đi: 
- Cách chuyển sang mã hóa: để jum nối 2 với 3, reset lại CID101 bằng cách rút nguồn nuôi ra rồi 
cắm lại, Khi bỏ mã hóa ta chuyển jum sang nói 2 và 1. 
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Trong hình trên 2 cuộc gọi đầu tiên đã bị mã hóa, 2 cuộc gọi sau không bị mã hóa. 
 

 
 
Một số truc trặc có thể sảy ra: 
 

- Khi chạy Hypeterminal báo lỗi như sau: 
 

 
 



Phan Information Technology  www.phanit.com 

CID101 Hướng dẫn sử dụng  5 

Đây là lỗi  chưa cấp nguồn khi đấu nối cổng USB, khắc phục bằng cách đấu nối lại từ đầu 
theo đúng trình tự. 


