
 
                                                                  

 
[ Digitální hovorové tablo a jmenný seznam ] 

           SP334200, SP334000*  
 

        [ Návod k obsluze a programování ] 
 
      

Po zapojení přístroje podle přiloženého schématu dojde k počátečnímu testu inicializace a na 
obrazovce se objeví následující hlášení: 
 
1. INITIALISATION – kontrola paměti EEPROM 
2. SERIAL PORT – kontrola správného zapojení s SP160200 nebo SP466000 
3. MODE – operační mód modulu: 3342 popř.3340* 
 
Proběhne-li test správně, objeví se hlášení OK, v opačném případě hlášení FAILED. 
 
 
OBSLUHA HOVOROVÉHO TABLA 
 
VYHLEDÁNÍ JMÉNA 
Vyhledávání jména uloženého v paměti a pohyb ve jmenném seznamu se provádí střední dvojicí 
kláves na hovorovém tablu (symbol šipek). 
VOLÁNÍ 
Po vyhledání příslušného jména aktivujte vyzváněcí tón pomocí pravé klávesy (symbol zvonku). 
VYHLEDÁNÍ JMÉNA V SEZNAMU 
Vyhledání jména v seznamu probíhá následujícím způsobem: 
1. Stiskněte levou klávesu na hovorovém tablu (symbol knihy). 
2. Pomocí střední dvojice kláves na hovorovém tablu (symbol šipek) zadejte počáteční písmeno            
hledaného jména. 
3. Stiskněte pravou klávesu (symbol zvonku) a na displeji se objeví první jméno začínající hledaným 
znakem. 
 
PROGRAMOVÁNÍ HOVOROVÉHO TABLA 
 
Vložení jména do seznamu pomocí infračerveného programátoru SP123000 je následující: 
1. Na svorkovnici SP334200 (SP334000) propojte svorky PR a - . Hovorové tablo se nyní nachází       
    v programovacím módu a po připojení napájení můžeme přistoupit k programování. 
2. Stiskněte střední klávesu (sybol šipky dolů) se na displeji objeví následující hlášení:  
    NAME DIRECTORY 
3. Po opakovaném stisku pravé klávesy (symbol zvonku) se objeví na displeji: 
    ENTERING NAMES, MANUALLY a znak kurzoru. 
4. Nyní zadejte jméno následujícím způsobem: 
    Na klávesnici programátoru zadejte požadované znaky a jméno potvrďte pomocí klávesy ENTER → 
5. Po zadání čísla trojmístného kódu, který odpovídá uloženému jménu je jméno uloženo do paměti. 
6. Opakováním kroků 4 a 5 lze zadat další jména. 
7. Po ukončení programování stiskněte klávesu ESCAPE na programátoru nebo levou klávesu   

 na hovorovém tablu (symbol knihy). 
8. Na svorkovnici SP334200 (SP334000) odstraňte propojku svorky PR a -   

 
 
 

 
SP334000* digitální hovorové tablo a jmenný seznam je vybaveno i kódovým zámkem SP332800, 
Funkčně je totožné s SP334200 

 


