SP-01 kihangosító egység JA-60GSM kommunikátorhoz
Az SP-01 kihangosító egység segítségével a Felügyeleti Központ kezelője belehallgathat a riasztóközpont által védett
terület hangjaiba, és kétirányú kommunikációt folytathat az ott tartózkodókkal. AZ SP-01 készüléket a mellékelt
vezetékkel kell a JA-63KRG központ szimulált telefonvonali kimenetére csatlakoztatni. Ez a lehetőség az FJ61409
szoftververziójú JA-60GSM kommunikátor, GK610009 szoftververziójú JA-63, vagy FM61117 szoftververziójú JA-65
központ (vagy e felett) használata esetén lehetséges.

A Jablotron kijelenti, hogy az SP-01 kihangosító egység megfelel a 89/336/EC irányelv előírásainak, amennyiben a
tervezők szándékának megfelelő módon és célra használják. A megfelelőségi tanusítvány másolata letölthető a
www.jablotron.hu honlap megfelelő oldaláról.
A központ beállítása az SP-01 használatához:
A kihangosító készülék automatikusan válaszol az előre beprogramozott telefonszámokról érkező hívásokra. Egy
telefonszám hangos kommunikációval történő kapcsolatfelvételre való jogosultságát a GSM kommunikátor programozása
közben adjuk meg, oly módon, hogy a telfonszám mögé egy # jelet illesztünk. Ha a programozást a rendszer
kezelőegységéről végezzük, az alábbiak szerint kell eljárni:
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a telefonszámok tárolására szolgáló memóriahely sorszáma (1~8)
a telefonszám. (Például 123 456 789)
jelenti a # jelet
eltárolja a számot a memóriába

Miután végzett a központ programozásával, és a kommunikátor sikeresen csatlakozott a GSM hálózathoz, hívja fel az
SP-01 egységet egy erre feljogosított telefonszámról. A rendszer válaszol a bejövő hívásra, és ezzel lehetővé válik a
kommunikáció a védett területen tartózkodókkal. A kommunikáció irányát a telefonkészülék gombjainak lenyomásával
szabályozhatja az alábbiak szerint:
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a kommunikáció irányát átváltja (vagyis Beszél – Hallgat – Beszél – Hallgat)
Beszéd üzemmód
Hallgatás üzemmód
Kilépés a beszélgetésből (vagy csak egyszerűen tegye le a kagylót)

Megjegyzés:
•
•
•

Egy arra jogosult telfonyszámról történő hívás esetén a rendszer riasztási jelzését automatikusan nyugtázza – a
sziréna elhallgat, a rendszer élesítve marad (ha előzőleg élesítve volt).
Ha nem határoztunk meg számára jogosult telefonszámot (a # bevitelével), az SP-01 bármely telefonszámról történő
hívásra válaszol.
Az SP-01 működésének tesztelése közben körültekintően járjon el, mert kellemetlen összegerjedést okozhat, ha
telefonjával túl közel áll a kihangosító egységhez.
Megjegyzés: Habár a készülék önmagában nem tartalmaz környezetre káros alkotóelemeket, a környezet
védelme érdekében mégis arra kérjük, hogy amennyiben a készüléket már nem kívánja tovább használni,
juttassa el a legközelebbi átvevőhelyre, ahol szakszerűen újrafelhasználható anyagot készítenek belőle.
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