NÁVOD NA OBSLUHU
PREPÁŽKOVÉHO
KOMUNIKAÈNÉHO SYSTÉMU

MMP 205B

I. Opis zariadenia :
Prepážkový komunikaèný systém MMP 205 B
je urèený na dorozumievanie sa obsluhy so
zákazníkom všade tam, kde pracovník obsluhy má v dôsledku zábran
saženú komunikáciu, napr. za prepážkou v pokladniach, v röntgenoch a pod.
Systém umožòuje vo¾bu buï v kvázi-duplexnom hlasitom režime, t.j.
svieti LED signalizácia "AUTO" v automatickom režime a zariadenie poèas
prevádzky nevyžaduje žiadnu obsluhu, alebo v simplexnom režime svieti LED
signalizácia "MAN", kde smer hovoru je riadený tlaèidlom "TALK". Simplexný manuálny režim sa používa hlavne v hluèných prevádzkach.
V duplexnom režime je smer hovoru riadený hlasom obsluhy prepážky.
Hlasitos posluchu ako i úroveò prepínania hovoru automatikou je potrebné
nastavi pod¾a prevádzkových podmienok v riadiacej jednotke, ktorá obsahuje
dva zosilòovaèe, prepínaciu automatiku riadenú hlasom, mikrofón,
reproduktor, signalizaèné a ovládacie prvky. Úèastnícka skrinka obsahuje
mikrofón a reproduktor s prípojným štvoržilovým káblom s konektorom na
pripojenie k riadiacej jednotke.
Prepážkový systém je napájaný z nestabilizovaného sieového
zdroja-adaptéra 16 V, ktorý je v príslušenstve.

II. Základné technické údaje:
Napájacie napätie:
Výstupné modulaèné napätie:
Výstupný výkon:
Frekvenèný rozsah:
Harmonické skreslenie:
Prevádzkové podmienky:
Rozmer:
Hmotnos:

16 V-nestabilizované/ 300 mA
2,5V/ 8 W
2 x 0,7W
+
300 Hz - 8 kHz /- 3 dB
f - 1 kHz - 1 %
+5 -- +35 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do
80%, bez chemických vplyvov
riadiaci pult
120 x45 x 145 mm
úèastník
63x27x103 mm
0,3 kg

III. Obsluha mikrofónu:
Úèastnícku jednotku upevníme pod¾a možností èo najbližšie k
zákazníkovi a pripojíme k riadiacej jednotke cez 9 pinový konektor CANON.
Pripojíme priložený napájací zdroj cez konektor napájania a zdroj pripojíme k
sieovému rozvodu. Zatlaète tlaèidlo "POWER"
"POWER",, rozsvieti sa LED indikácia
"ON". Pod¾a akustických podmienok - útlmu miestnosti nastavte vhodným
nástrojom hlasitos regulátormi pod panelom pre smer hovoru von - "OUT" a
do vnútra - "IN" tak, aby nedochádzalo k akustickej spätnej väzbe, k
rozpískavaniu zariadenia cez prepážku a aby prílišná hlasitos nerušila
obsluhu prepážky. Pri automatickom režime nastavte úroveò prepínania
smeru hovoru tak, aby sa indikácia " BUSY" rozsvecovala pri normálnej
hlasitosti reèi obsluhy na mikrofón vo vzdialenosti cca. 30 cm.

Po nastavení zariadenie nevyžaduje žiadnu ïalšiu obsluhu. Zapnutie a
vypnutie zariadenia tlaèidlom "POWER"
"POWER".. V prípade ve¾kej hluènosti prostredia
v miestnosti obsluhy používajte manuálny režim - tlaèidlom "MIC" navolte
manuálny režim tak aby svietila LED indikácia "MAN" a tlaèidlom "TALK"
riadite smer hovoru von k úèastníkovi. V prípade pripojenia dvoch úèastníkov
talèidlom "LINE" navolíme výstupnú linku s ktorým úèastníkom chceme
komunikova.

IV. Rozmiestnenie ovládacích prvkov a príklady pripojenie:

Možnos doplnenia
druhého úèastníka

2

Otvor pre nástavenie hlasitosti
"OUT" - u úèastníka, regulátor
pod panelom

1
Konektor pripojenia
úèastníka

Otvor pre nástavenie hlasitosti
"IN" - u obsluhy v centrálnej
jednotke, regul. pod panelom
Otvor pre nástavenie úrovne
prepínania smeru hovoru pri
automaticom režime
"MIC AUTO", regulátor pod
panelom s LED indikáciou
"BUSY"

1

LED signalizácia
"ON" signalizuje
zapnutie

6

Tlaèidlo POWER
pre zapnutie a
vypnutie zariadenia

Tlaèidlo LINE
prepinaè pre
výstupnú
linku "1" "2"
s LED indikáciou

Tlaèidlo MIC
prepinaè vo¾by
režimu "MAN"
alebo "AUTO"
s LED indikáciou

Tlaèidlo TALK
prepinaè vo¾by
hovoru v manualnom režime

1

2
9

5

Zapojenia konektora

Konektor pripojenia
úèastníka

Konektor pripojenia
sieového adaptera

MMP 205B

POKLADÒA
Kábel s konektorom
súèas dodávky
DC
AC

230V/50 Hz

ŠATÒA

RÖNTGEN

MMP 205B

DC
AC

RÖNTGENOLÓG

230V/50 Hz

V. Dôležité pripomienky - upozornenia:
Z bezpeènostných dôvodov sa zariadenie môže pripája len na
zariadenie pripojené k elektrickému rozvodu zodpovedajúcemu podmienkam
STN-ÈSN ........ . Zdôvodu spo¾ahlivosti a bezpeènosti doporuèujeme
zariadenie napája z dodávaného zdroja. Pri akomko¾vek neodbornom zásahu
do zariadenia sa stráca nárok na bezplatnú záruènú opravu. Prívodné
prepojovacie šnúry a vedenia nepripájajte a neodpájajte za prevádzky, ale vždy
pri vypnutom zariadení.

VI. Dodávaná zostava:
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Riadiaci pult MMP 205B
Úèastnícka jednotka
Sieový zdroj - adapter
Záruèný list

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:
Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom zvláštného
alebo nebezpeèného odpadu. V záujme ochrany životného prostredia
odporúèame obal z výrobku odovzda do príslušnej zberne na recykláciu a dožitý
výrobok odovzda urèeným zberným surovinám.

