internetová verzia návodu

Hlasitý interkom SP-02 je určený na polo duplexnú komunikáciu medzi volajúcim a SP-02. Umožňuje
prepínať smer hovoru, čím získa užívateľ možnosť odposluchu alebo hovoru do priestoru, v ktorom je
interkomom nainštalovaný. Pripája sa na analógovú telefónnu linku (ku komunikátoru s výstupom
simulujúcim telefónnu linku - napr. JA-80Y).
SP-02 dokáže automaticky zdvihnúť prichádzajúci hovor až z 8 autorizovaných telefónnych čísiel. Na
automatické zdvihnutie prichádzajúcich hovorov je nutné, aby telefónna linka podporovala identifikáciu
volajúceho (CLIP). Hovory z neznámych čísiel možno prijať stlačením tlačidla. Programovanie SP-02
možno uzamknúť štvorciferným kódom.

Inštalácia

Po pripojení ku komunikátoru vložte do SP-02 batérie (2x1,5V AA). Ak je všetko v poriadku, zariadenie
je v pohotovostnom režime, ktorý signalizuje blikanie zelenej LED signálky. Ak bliká červená LED
signálka, sú vybité batérie a je ich nutné vymeniť (používajte výhradne kvalitné alkalické batérie).
Pri prvom zapnutí je potrebné nastaviť interkom:
 Zavolajte na telefónne číslo interkomu z ľubovoľného telefónu. Keď sa rozbliká červená LED
signálka, stlačte na SP-02 tlačidlo na prijatie hovoru.
 Na telefóne, z ktorého voláte, stlačte kláves „*“. Otvorí sa nastavovací režim SP-02. Podľa
nasledujúcej tabuľky nastavte interkom.
POZOR: Znak „*“ je už považovaný za súčasť zadávanej sekvencie.
 Po nastavení požadovaných parametrov ukončite hovor.
Sekvencia

**
*Dxxxxxxxxxx*
*D*
*9xxxx*
#xxxx

Funkcia
Uloženie aktuálneho čísla volajúceho na pozíciu 1
Nastavenie telefónnych čísiel (7 až 22 číslic),
D je pozícia (1–8)
Interkom automaticky prijme volania z týchto tel. čísiel.
Vymazanie telefónneho čísla na pozícii D.
Zadanie štvormiestneho užívateľského kódu a uzamknutie
interkomu – najskôr je nutné nastaviť aspoň jedno tel. číslo!
Odomknutie interkomu.

Poznámky:
 Správne zadanie a uloženie sekvencie je potvrdené pípnutím. Ak dôjde k chybe pri zadávaní,
interkom pípne 4x. V prípade zlyhania operácie (z dôvodu slabej batérie) interkom zapípa 10x.
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Krátkym stlačením tlačidla sa uskutoční tiesňový hovor na telefónne číslo uložené v pamäti SP-02 na
1. pozícii. Po vytočení telefónneho čísla zaznie dlhé pípnutie, ďalšie funkcie sú zhodné s prijatím
prichádzajúceho hovoru (pozri nižšie).
Interkom automaticky prijme prichádzajúce volania až z 8 telefónnych čísiel (pozri nastavovaciu
tabuľku). Volajúcemu zodvihnutie hovoru signalizuje dlhé pípnutie. Po zdvihnutí sa rozsvieti zelená
LED signálka, ktorá signalizuje zapnutý mikrofón (odposluch objektu). Prichádzajúci hovor z
neznámeho tel. čísla signalizuje blikanie červenej LED signálky. Ak nie je SP-02 uzamknutý, možno
prijať hovor stlačením tlačidla.
Tlačidlo /
sekvencia
1
2
5
0
#xxxx

Signalizácia

Funkcia
prepínanie mikrofón / reproduktor
zapne odposluch / vypne reproduktor
zapne reproduktor / vypne odposluch
zavesenie
odomknutie interkomu
kde: xxxx je platný užívateľský kód

zelená / červená LED signálka
zelená LED signálka
červená LED signálka
zelená LED signálka bliká
pípnutie

Poznámky:
 Ak nie je interkom SP-02 uzamknutý, možno meniť smer hovoru aj v objekte. Krátke stlačenie
tlačidla mení smer hovoru rovnako ako kláves "1".
 Ukončiť hovor môže iba volajúca strana stlačením klávesu "0" alebo položením slúchadla. Hovor sa
ukončí aj automaticky, 5 minút po poslednom prevedenom príkaze.
 Pri testovaní funkčnosti buďte s telefónom mimo dosahu SP-02 - inak dôjde k nepríjemnej akustickej
spätnej väzbe a rozhúkaniu. Pri stlačení niektorého z klávesov 3, 4, 6, 7, 8 alebo 9 dôjde k umlčaniu
interkomu, komunikáciu možno obnoviť opätovným stlačením niektorého z kláves.

Reset

V prípade straty kódu alebo potreby vymazania všetkých uložených čísiel z pamäte je možné interkom
reštartovať. Pri vkladaní batérií držte stlačené tlačidlo. Červená LED signálka sa rýchlo rozbliká.
Tlačidlo držte stlačené až do jej zhasnutia. Po resete je SP-02 odomknuté a všetky pozície v pamäti
voľné.

Technické parametre

Napájanie

2x alkalická batéria AA 1,5V
Jablotron týmto vyhlasuje, že výrobok SP-02 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším
ustanoveniam smernice 2004/108/EC a NV č. 194/2005 Z.z., ktoré sa na tento výrobok vzťahujú.
Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektoodpadom. Symbol
uvedený na
výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym
odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na
príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri
kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je
v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane
bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
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 Pri programovaní sa zadaný užívateľský kód ihneď aktivuje a uzamkne SP-02. Pri ďalšom vstupe do
nastavení interkomu je ho potrebné najskôr odomknúť.
 V zamknutom stave nie je možné ručne zdvihnúť hovory od neznámych čísiel .
 Po zadaní sekvencie #xxxx, ostane interkom odomknutý aj po ukončení hovoru. Pre opätovné
uzamknutie je potrebné zadať kód znova (sekvencia *9xxxx*).

