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Pravidla bezpečnosti

1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu
si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a návod
k použití.

2. Návod uschovejte - Bezpečnostní upozornění a návod
k použití uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

3. Dbejte varování - Mějte na zřeteli všechna varování
uvedená na přístroji a v návodu k použití.

4. Řiďte se návodem - Řiďte se všemi pokyny uvedenými
v návodu k použití.

5. Čištění - Před čištěním přístroj odpojte od sítě. K čištění
nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.
Přístroj čistěte vlhkou tkaninou.

6. Připojená zařízení - K přístroji nepřipojujte žádné
zařízení, které není doporučené výrobcem tohoto
přístroje. Připojení nedoporučeného zařízení
představuje bezpečnostní riziko.

7. Voda a vlhkost - Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti
vody - tedy například blízko vany, umyvadla,
kuchyňského dřezu nebo prádelní vany, ve vlhkém
prostředí, v blízkosti plaveckého bazénu, při
nechráněné venkovní instalaci nebo v prostorech
klasifikovaných jako vlhký prostor.

8. Příslušenství - Neumísťujte přístroj na nestabilní
podstavce, stativy, trojnožky nebo police. Přístroj by
mohl spadnout, vážně se poškodit a způsobit zranění
obsluze. Používejte pouze podstavce, stativy, trojnožky
nebo police výrobcem doporučené nebo prodávané
přímo s tímto přístrojem. Při jakékoliv montáži přístroje
se řiďte pokyny výrobce a používejte pouze montážní
příslušenství výrobcem doporučené. Při přepravě
přístroje na vozíku je nutno pohybovat se opatrně.
Rychlá zastavení, nadměrná zrychlení a nerovné
povrchy mohou zavinit převrhnutí vozíku s přístrojem.

9. Větrání - Pokud jsou na přístroji otvory, zabezpečují
větrání a zajišťují spolehlivý provoz a ochranu přístroje
před přehříváním. Tyto otvory nesmějí být zakryty.
Přístroj nesmí být zabudován do sestavy, pokud
nebude zajištěno řádné větrání nebo pokud nebude
přihlédnuto k případným dalším pokynům výrobce.

10. Napájení - Přístroj smí být napájen pouze z druhu
zdroje uvedeného na výrobním štítku. Pokud si nejste
jisti typem zdroje, který k napájení přístroje hodláte
použít, konzultujte jej s prodejcem přístroje. Pokud je
přístroj určen pro napájení z baterií nebo z jiných
zdrojů, řiďte se pokyny uvedenými v návodu k použití.

11. Nulování - Přístroj může být vybaven zástrčkou
s otvorem pro ochranný kolík. Z bezpečnostních
důvodů lze tento typ zástrčky zasunout pouze do
odpovídajícího typu zásuvky (tj. do zásuvky
s ochranným kolíkem). Pokud do vaší zásuvky zástrčku
přístroje nelze zapojit, obraťte se na elektroinstalatéra
a nechejte zásuvku vyměnit. Ochranná funkce
nulování nesmí být narušena.

12. Ochrana síťové šňůry - Síťové šňůry by měly být
vedeny tak, aby po nich nebylo možné šlapat a aby
předměty umístěné na nebo vedle šňůry nezpůsobily
její přiskřípnutí. Věnujte zvláštní pozornost zásuvkám,
zástrčkám a místu, ve kterém síťová šňůra vychází
z přístroje.

13. Přetížení – Zásuvky ani prodlužovací šňůry
nepřetěžujte – mohlo by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.

14. Vniknutí předmětů a tekutin - Do přístroje nikdy
větracími otvory nevsouvejte žádné předměty. Vložený
předmět by se mohl dotknout místa s vysokým napětím
nebo způsobit zkrat, což může vést k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem. Na přístroj nikdy nelijte
žádnou tekutinu.

15. Opravy - Přístroj se nikdy nepokoušejte opravit sami.
Otevření přístroje nebo sejmutí jeho krytů vás může
vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému
nebezpečí. Veškeré opravy přenechejte
kvalifikovaným servisním pracovníkům.

16. Poškození vyžadující opravu - Dojde-li
k následujícímu, odpojte přístroj ze zásuvky a předejte
jej kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi:
• Je poškozena síťová šňůra nebo zástrčka.
• Na přístroj byla rozlita tekutina nebo do něj spadl

předmět.
• Přístroj byl vystaven dešti nebo vodě.
• Při zacházení podle návodu k použití přístroj

nepracuje správně. Nastavujte pouze ovládací
prvky popsané v návodu k použití. Nesprávné
nastavení jiných ovládacích prvků může přístroj
poškodit a obnovení funkce přístroje pak může
vyžadovat rozsáhlou opravu.

• Přístroj spadl nebo je poškozena jeho skříňka.
• Nastala patrná změna ve funkci přístroje nebo

v jeho výkonu.
17. Náhradní díly - Jsou-li k opravě potřebné náhradní díly,

ujistěte se, že servisní pracovník použil díly
specifikované výrobcem přístroje nebo takové díly,
které mají shodné parametry jako díly původní.
Nahrazení původních dílů nevhodnými může způsobit
nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
jiné nebezpečí.

18. Bezpečnostní zkouška - Po dokončení jakéhokoliv
servisního zásahu nebo opravy přístroje požádejte
servisního pracovníka o provedení bezpečnostní
zkoušky, kterou prokáže, že je přístroj způsobilý
řádného provozu.

19. Ochrana před poškozením bleskem - Jako další
ochranu přístroje před bleskem při bouřce nebo bude-li
přístroj po delší dobu opuštěn a nepoužíván, odpojte ze
zásuvky síťovou zástrčku a odpojte kabelový systém.
Zabráníte tak poškození přístroje bleskem nebo
napěťovou špičkou v síti.
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O tomto návodu

Tento „Návod k instalaci a obsluze“ obsahuje všechny informace potřebné pro instalaci a používání digitálního záznamníku
zpráv Plena.

Dohody

Varování

Respektováním těchto pokynů předejdete zranění.

Výstraha

Respektováním těchto pokynů předejdete poškození přístroje.

Poznámka

Poznámky upozorňují na tipy týkající se obsluhy nebo jiné užitečné informace.

Bezpečnostní výstrahy

Varování

Neotvírejte kryty přístroje připojeného k síti. Uvnitř se nachází neizolované části, které při dotyku mohou způsobit úraz
elektrickým proudem.

Výstraha

Uvnitř přístroje nejsou žádné části opravitelné uživatelem. Opravy přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
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RS232 do PC
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O přístroji

Digitální záznamník zpráv Plena slouží jako zdroj audio signálu v systémech veřejného rozhlasu Plena. Jednotka umožňuje
přehrávat přes další přístroje Plena předem nahrané zprávy, jejichž přehrávání je spouštěno externími zdroji nebo spínači na
předním panelu jednotky.
Předem nahrané zprávy (která lze připravit i v počítači PC, ve formátu .wav) můžete používat k nejrůznějším účelům, například
k rutinním opakujícím se hlášením nebo k hlášením ve stavu ohrožení. Zprávy jsou uložené v polovodičových pamětech
(EEPROM) a jejich dostupnost je neustále kontrolována.
Pokud digitální záznamník zpráv propojíte se systémovým předzesilovačem Plena (LBB1925), můžete jednotlivá hlášení
směrovat do předem naprogramovaných zón.
Jednotka je dodávána s přepínačem síťového napětí nastaveným na 230 Vst. Přepínač však můžete v případě potřeby
přepnout i na 115 Vst.
Na jednotce není samostatný indikátor zapnutí. Protože však obsahuje alespoň jednu zprávu, bude vždy svítit alespoň jedna
LED zpráv na předním panelu (a tedy bude mít i funkci indikátoru zapnutí). Pokud jednotka neobsahuje žádnou zprávu, je tato
chybová situace indikována LED poruchy.

Vlastnosti
• Lze uložit až 12 různých zpráv.
• Lze uložit až 12 sekvencí zpráv nebo hlášení (každé se může skládat z až 4 různých zpráv + informace o zóně).
• Zprávy lze upravovat, spojovat a nahrávat do systému pomocí počítače PC.
• Dostupnost obsah zpráv je trvale kontrolována.
• Kabeláž spouštěcích vstupů 1 až 6 je možno kontrolovat na přerušení a zkratování.
• Dále lze kontrolovat i přítomnost síťového napětí (230/115 Vst).
• Pro kontrolu audio propojení se zesilovačem nebo ozvučovacím systémem lze přidat pilotní tón.
• Interní pilotní tón pro kontrolu vnitřní audio cesty.
• Podpora různých vzorkovacích kmitočtů pro vhodný kompromis mezi audio kvalitou a délkou zprávy.

Kapacita
Zprávy jsou v jednotce uložené v zabudované mazatelné paměti EEPROM s pevnou kapacitou 8,38 MB.
Digitální záznamník zpráv akceptuje soubory .wav se vzorkovacím kmitočtem 24, 22.050, 16, 12, 11.025 a 8 kHz.
Délka slova je pevně nastavené na 16 bitů. Znamená to, že zkreslení a odstup signálu od šumu odpovídá kvalitě CD.
Nižší vzorkovací kmitočet se projeví ve snížení audio kvality (menší šířka pásma), ale současně se prodlouží možná délka
zprávy.
Viz níže uvedená tabulka.

Vzorkovací kmitočet 24 kHz 22,050 kHz 16 kHz 12kHz 11,025 kHz 8 kHz

Audio šířka pásma (přibližně) 11 kHz 10 kHz 7,3 kHz 5,5 kHz 5 kHz 3,6 kHz

Max. délka všech 12 zpráv 170 s 180 s 250 s 335 s 360 s 500 s

Balení
Součástí dodávky správce hlášení jsou následující položky:
• 2x RS232 kabel pro propojení s PC a se systémovým předzesilovačem (9 pinů zástrčka/zásuvka)
• 1x síťová šňůra
• 1x kabel s konektory Cinch
• 1x kabel s konektory XLR (3-kolíky zástrčka + zásuvka)
• 1x Návod k instalaci a obsluze
• 2x 19" konzolky pro instalaci jednotky do 19" racku
• 1x CD-ROM se software pro nahrávání zpráv do jednotky
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Ovládací prvky a přípojná místa (zadní panel)

1. Regulátor hlasitosti pilotního tónu

2. Regulátor hlasitosti pilotního zpráv

3. Průchozí vstup (Cinch)

4. Linkový a průchozí výstup (Cinch)

5. Průchozí vstup (XLR zásuvka, dutinky)

6. Linkový a průchozí výstup (XLR zástrčka, kolíky)

7. DIP spínače (8 ks.) pro kontrolu spouštěcích vstupů 1
až 6, napájení a pilotního tónu

8. 24 Vss (terminál)

9. Výstup kontroly aktivní zprávy (terminál)

10. Výstup kontroly poruchy (terminál)

11. Spouštěcí vstupy (terminál)

12. RS232 zásuvka pro propojení s PC

13. RS232 zástrčka pro propojení se systémovým
předzesilovačem (LBB1925/10)

14. Šroubek uzemnění

15. Přepínač síťového napětí (115/230 Vst)

16. Síťový konektor (3 pólový)

1. Vypínač

2. Zdířka sluchátkového výstupu (jack 6,3 mm)

3. Tlačítko monitorování (= zapnutí sluchátek)

4. Tlačítko režimu programování

5. LED indikátor režimu programování

6. LED indikátor poruchy

Ovládací prvky a indikátory (přední panel)

7. LED indikátory zpráv

8. LED indikátory spouštění

9 Tlačítka pro:

- zapínání zpráv 7-12

- manuální (znovu)programování spouštěcích
vstupů 7-12
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Instalace do racku

Digitální záznamník zpráv Plena je dodáván ve stavu pro volné položení na stůl, ale pomocí přiložených montážních konzolek
jej můžete nainstalovat do 19" racku (stojanu). V případě montáže do racku musíte:

• zespoda přístrojové skříně odmontovat 4 nožičky. Bez nožiček je jednotka vysoká 1U.

• zajistit, aby okolní teplota jednotky v racku nepřesáhla 55°C.

Připojení stejnosměrného (akumulátorového) napájení

Digitální záznamník zpráv je vybaven vstupem napájení 24 Vss (šroubovací terminál), přes který jej můžete připojit
k záložnímu napájecímu zdroji, například k akumulátorům. Pro zvýšení elektrické stability systému můžete jednotku uzemnit
(14).

Výstraha
Napájecí kabel musí být vybaven pojistkou zapojenou v sérii. Použijte typ pojistky uvedený na obrázku.
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Normální audio propojení

Digitální záznamník zpráv Plena lze přes Cinch výstup (4) nebo XLR výstup (6) připojit ke všem zesilovačům řady Plena.
Úroveň (hlasitost) zprávy můžete nastavit regulátorem hlasitosti hlášení (2).
Pro plné využití vlastností digitálního záznamníku zpráv v celém systému Plena (např. pro distribuci předem nahraných zpráv
do předem naprogramovaných zón) musí být jednotka k systému připojena přes systémový předzesilovač LBB1925. Oba
přístroje propojte přiloženým kabelem RS232 a audio propojovacím kabelem.
Existuje několik způsobů připojení digitálního záznamníku zpráv Plena k systémovému předzesilovači:
• Propojení Cinch výstupu (4) správce hlášení s linkovým vstupem Cinch PC Audio In (R) na systémovém předzesilovači,

jak je naznačeno na obrázku (kde jako zdroj hudebního pozadí slouží LBB1961).
• Propojení XLR výstupu (6) správce hlášení s body 1 a 3 na 8-pólovém DIN konektoru systémového předzesilovače.

Průchozí audio propojení

Digitální záznamník zpráv LBB1965 můžete zapojit mezi směšovací předzesilovač a výkonový zesilovač. Pokud digitální
záznamník zpráv není aktivní, přichází do výkonového zesilovače signál ze směšovacího předzesilovače. Jakmile se
záznamník aktivuje, toto průchod signálu se přeruší a k výkonovému zesilovači se jako zdroj signálu připojí digitální
záznamník zpráv.
Na výše uvedeném obrázku je příklad takové konfigurace. Jako směšovací předzesilovač je použit Plena LBB1920 a jako
výkonový zesilovač pak Plena LBB1938. Toto je aplikace umožňující vysokou prioritu, protože digitální záznamník zpráv má
jako zdroj signálu absolutní prioritu.
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Zapojení spouštěcích vstupů

Sekvence zpráv nebo hlášení se spouští spojením kontaktů (17). Tyto kontakty jsou připojené ke šroubovacím terminálům
spouštěcích vstupů (11). Kabeláž kontaktů prvních šesti spouštěcích vstupů (1 až 6) lze kontrolovat pomocí okénkového
komparátoru. Pro normální provoz těchto vstupů jsou zapotřebí dva sériově spojené rezistory 10 kiloohmů a 3,3 kiloohmu,
které jsou trvale zapojené na vzdáleném konci kabelu připojeného ke každému ze spouštěcích vstupů. Spouštění hlášení se
provádí zkratováním rezistoru 10 kiloohmů, jak je naznačeno na obrázku.
Rozpojení nebo zkratování kabelu na některém z těchto šesti vstupů vyvolá poruchu, kterou detekuje okénkový komparátor.
Rozsvítí se LED indikátor poruchy na předním panelu a rozepne se interní relé poruchy, čímž se přepojí kontakt na
šroubovacím terminálu (10) na zadním panelu.
Trvalou kontrolu každého ze spouštěcích vstupů (1 – 6) můžete individuálně zapnout („ON“) nebo vypnout („OFF“) DIP spínači
1 až 6 na zadním panelu jednotky. Pokud je kontrola vypnutá, chovají se tyto vstupy stejně jako vstupy 7 až 12.

DIP spínačem č. 7 můžete zapnout kontrolu síťového napájení. Pokud je zapnutá („ON“), při selhání síťového napájení se
rozsvítí LED indikátor poruchy na předním panelu a rozepne se interní relé poruchy, ačkoliv jednotka může dále pracovat se
záložním napájením akumulátorem 24 Vss.
Jestliže je kontrola vypnutá („OFF“), bude přepínání mezi napájením ze sítě a z akumulátoru probíhat automaticky a obsluha
na něj nebude upozorněna.

DIP spínačem č. 8 můžete zapnout („ON“) pilotní tón 20 kHz, který se přidá k výstupnímu signálu a slouží ke kontrole
průchodnosti linky připojeným zařízením. Úroveň pilotního tónu můžete nastavit regulátorem hlasitosti pilotního tónu (1)
(od „OFF“ do –14 dB vzhledem k maximální audio úrovni). Výchozí nastavená úroveň je –20 dB.

Zapojení do sítě
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Přiloženou síťovou šňůrou systém zapojte do síťové zásuvky.

Poznámka
Pokud je to nutné, přepněte špičatým předmětem, např. malým šroubovákem, přepínač síťového napětí (15) na
požadované napětí.
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Provoz

Nahrávání zpráv do jednotky
Pro nahrávání zpráv do jednotky a konfiguraci sekvence zpráv je nutno použít počítač PC splňující následující minimální
požadavky:

– Procesor Pentium s hodinovým kmitočtem 100 MHz nebo vyšším

– Operační systém: Windows 95® nebo vyšší

– Jednotka CD-ROM

Pro přípravu a nahrání zpráv můžete použít standardní nástroje operačního systému Windows®, ale zprávy také můžete
pořídit ve studiu. Všechny zprávy musí být uloženy jako soubory formátu .wav v PC. Lze použít pouze monofonní soubory
.wav se vzorkovacími kmitočty 24, 22.050, 16, 12, 11.025 a 8 kHz a délkou slova 16 bitů. Vzorkovací kmitočty jednotlivých
hlášení mohou být různé. Viz str. 5.

Pro vytvoření zprávy nebo sekvence zpráv použijte software na CD-ROM přiloženém k jednotce. Při instalaci software
postupujte takto:

• Uzavřete všechny běžící aplikace.

• CD-ROM vložte do jednotky CD-ROM.

• Pokud se nespustí automaticky instalační (Setup) program, přejděte na následující krok. Jinak se řiďte pokyny na
obrazovce.

• V menu Start zvolte položku Run.

• Napište „d:\setup“ (kde „d“ je jednotka CD-ROM).

• Klikněte na OK nebo stiskněte Enter.

• Řiďte se pokyny na obrazovce.

Po instalaci software postupujte takto:

• Spusťte program. Objeví se obrazovka podobná následující ilustraci.
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• V levé části obrazovky můžete zadat zprávy (max. 12). Postupujte takto:

• Přesuňte kurzor do okna File zprávy č.1.

• Zadejte jméno souboru zprávy a jeho umístění na disku (nebo tlačítkem Browse vyhledejte složku, ve které se zpráva
nachází).

• Stejně postupujte u všech zpráv, které si přejete zadat. Automaticky se vyplní pole Time (délka), Size (velikost)
a Sample (vzorkovací kmitočet). Při tomto procesu program kontroluje požadovanou kapacitu paměti a celkovou
dostupnou kapacitu paměti v systému.

• V pravé části obrazovky můžete definovat sekvence zpráv pro jednotlivé spouštěcí vstupy. Postupujte takto:

• Kliknutím na první okénko [V] zobrazte roletové menu obsahující čísla všech zpráv, které jste předtím vyplnili.

• Zvolte jednu zprávu.

• Volbou okénka vpravo od prvního okénka [V] zvolte následující zprávu. Takto můžete zvolit až čtyři zprávy
a naprogramovat tak sekvenci zpráv. V poli Time (délka) se bude zobrazovat celková délka dané sekvence zpráv
(v sekundách).

• Pokud to vyžadujete, kliknutím na okénka příslušných čísel zón Zone aktivujte příslušné zóny. Tato možnost je
prakticky využitelná pouze pokud je správce hlášení připojen k systémovému předzesilovači LBB1925.

• Stejným způsobem zadejte i další sekvence zpráv.

• Kliknutím na tlačítka Play v levé části obrazovky Message nebo v pravé části obrazovky Trigger můžete
naprogramované zprávy nebo sekvenci zpráv přehrát přes reproduktory PC. Dalším kliknutím přehrávání zastavíte.

Z lišty menu v horní části obrazovky máte přístup k menu File (soubor), Setup (nastavení) a Help (nápověda).

Po volbě File se zobrazí roletové menu s těmito možnostmi:

– Open: Otevření dialogového okna pro volbu konfiguračního souboru

– Save: Uložení konfiguračního souboru, pro tento účel doporučujeme vytvořit samostatnou složku (adresář)

– Save as: Otevření dialogového okna pro uložení aktuálního konfiguračního souboru

– Save as text file: Otevře Zápisník (Notepad) pro uložení konfiguračního souboru jako textového souboru .txt nebo pro tisk.
Pro optimální vzhled vytištěné konfigurace doporučujeme zvolit typ fontu Arial.

– Exit: Ukončení programu

Po volbě Setup se zobrazí roletové menu s možnostmi:

– Zvolit RS232 komunikační port (sériovou linku) na PC

– Zvolit jazyk obrazovky

Po volbě Help můžete volbou About Plena message manager zobrazit číslo verze programu.

• Přiloženým kabelem RS232 propojte PC se správcem hlášení Plena. Pro propojení použijte zásuvku (dutinky) na zadním
panelu jednotky.

• Stiskem tlačítka Com Port (v roletovém menu pod volbo Setup) zvolte Com port 1 nebo 2 počítače PC.

• Pro přenos souboru do správce hlášení klikněte na tlačítko Send messages and configuration (přenést zprávy
a konfiguraci). Během přenosu souboru - který podle velikosti souborů zpráv může trvat až 45 minut (při 115 kbit/s) – je na
obrazovce proužkový ukazatel percentage ready udávající postup nahrávání. Během nahrávání svítí LED indikátor režimu
programování (5) na předním panelu. LED indikátory zpráv (7) na předním panelu jednotky budou trvale svítit pro každou
zprávu přítomnou a dostupnou ve správci hlášení.

Stavoví lišta v dolní části obrazovky obsahuje tři pole:

– Pole STATUS indikující postup procesu nahrávání.

– RS232 PORT indikující RS232 data při nahrávání.

– Pravé okno na stavové liště udává aktuální čas nahrávání.
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Na přiloženém CD-ROM naleznete kopii programu R8brain (r8brain.exe, k dispozici jako freeware na www.voxenga.com).

Pomocí tohoto programu můžete podle potřeby měnit vzorkovací kmitočet souborů .wav. Doporučujeme použít nejnižší možný
vzorkovací kmitočet, u kterého již nenastává významné snížení kvality zvuku.

Postupujte takto:

• Spusťte program r8brain.exe.

• Přejděte (browse) na soubor .wav, který chcete upravit.

• Přejděte (browse) do složky, do které se má upravený soubor uložit.

• Pokud je to nutné, změňte v menu Browse jméno souboru zprávy.

• Do příslušných polí zadejte vzorkovací kmitočet výstupního souboru nebo klikněte na příslušný vzorkovací kmitočet
v roletovém menu (vzorkovací kmitočty jako 12 kHz nejsou v seznamu uvedené, ale lze je zadat z klávesnice).

• Pro Output bit depth zvolte 16-bit, pro Conversion quality (kvalita převodu) pak zvolte High (vysoká) nebo Very High (velmi
vysoká).

• Klikněte na Perform r8brain. Zobrazí se proužkový ukazatel postupu převodu.

• Pro převod stereofonních souborů .wav na monofonní použijte program Sound Recorder obsažený ve Windows®.
Naleznete jej takto: Start > Programs (programy) > Accessories (příslušenství) > Entertainment (zábava) > Sound
Recorder (záznam zvuku).

Přehrávání zpráv
Když se spouštěcím kontaktem spustí hlášení, rozsvítí se příslušný LED indikátor spuštění (8). K dispozici jsou režimy
jednorázového přehrání nebo opakovaného přehrávání. Po stisku spouštěcího spínače se hlášení přehraje celé. Pokud je po
jeho skončení spínač stále stisknutý, bude se hlášení opakovat až do uvolnění spínače. Poté se běžící hlášení dokončí
a přehrávání se zastaví.

V rámci jednoho hlášení nelze vytvářet opakovací smyčky jednotlivých zpráv. Stejnou zprávu však můžete do naprogramovat
do sekvence více než jednou (maximálně 4 krát).

Spouštěcí vstupy mají prioritu podle svého čísla, tj. vstup 1 má přednost před vstupem 2, 2 před 3, atd.

Pokud je hlášení přerušeno hlášením s vyšší prioritou, první LED indikátor zhasne a rozsvítí se nový LED indikátor. Spouštění
hlášení s nižší prioritou se ignorují.

LED běžící zprávy bliká (2 Hz). Pokud je aktuální hlášení přerušeno přes RS232 hlášením s vyšší prioritou z připojeného
systémového předzesilovače, přestane LED blikat a zůstane trvale svítit.

Na předním panelu jednotky je šest tlačítek (9) pro aktivaci hlášení 7 až 12. Tlačítka jsou zapojena paralelně ke spouštěcím
vstupům 7 až 12.

Pokud je jednotka připojena přes RS232 k LBB1925, spouštěcí vstupy 1 až 6 budou zpracovávány se stejnou prioritou jakou
má nastavení vysoké priority na připojené stanici hlasatele LBB1946. Spouštěcí vstupy 7 až 12 budou zpracovávány se
stejnou prioritou jakou má nastavení nízké priority na připojené stanici hlasatele LBB1946.

Tato úroveň priority ovlivní pouze prioritu hlášení vzhledem k ostatním zdrojům signálu připojeným k systémovému
předzesilovači, jako jsou například stanice hlasatelů. Neovlivní však prioritu mezi spouštěcími vstupy digitálního záznamníku
zpráv, které je daná jejich čísly.

Jestliže opakující se hlášení přeruší hlášení s vyšší prioritou přicházející přes systémový předzesilovač LBB1925 nebo
hlášení spuštěné spouštěcím vstupem s vyšší prioritou (nižším číslem kontaktu) a jestliže je po jejich skončení původní
spouštěcí vstup stále aktivní, začne se toto hlášení znovu přehrávat od začátku. Neopakující se jednorázová hlášení se zruší
bez dokončení.

Monitorování
Digitální záznamník zpráv je vybaven výstupní zdířkou jack 6,3 mm pro připojení sluchátek (2) a tlačítkem krátkodobého
monitorování (3). Vezměte však na vědomí, že během monitorování zvuku je vypnuta kontrola paměti (kontrolní součet).

Jestliže je během monitorování kterýmkoliv spouštěcím kontaktem spuštěno hlášení, monitorovací proces se okamžitě ukončí
a obnoví se režim normálního přehrávání.

Pro volbu zpráv pro monitorování jednoduše stiskněte tlačítko krátkodobého monitorování. Jedním stiskem spustíte zprávu
č.1. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, po skončení zprávy č.1 se automaticky začne přehrávat zpráva č.2, poté zpráva č.3, atd.,
až do poslední dostupné zprávy. Poté se přehrávání zastaví.

Jestliže tlačítko monitorování opakovaně stisknete během přehrávání zprávy, začne další zpráva bez dokončení zprávy
předchozí. Během tohoto monitorování bliká LED indikátor příslušné zprávy.

V monitorovacích sluchátkách uslyšíte i běžící zprávy spouštěné manuálně nebo spouštěcími kontakty. Hlasitost monitorování
nelze nastavit.
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Kontrola systému (dozor)
V souladu s nejdůležitějšími standardy pro tísňové ozvučovací systémy, jako je IEC 60849, jsou nebo mohou být dozorované
následující funkce digitálního záznamníku zpráv:

– Obsah paměti zpráv. Mikroprocesor ke zprávám přidává kontrolní součty. Tento dozor nevyžaduje žádné zásahy ze strany
uživatele. Jestliže se právě nepřehrává žádná zpráva, procesor načítá úplný obsah audio paměti a porovnává jej
s kontrolními součty. Tento proces běží automaticky a neustále, s cyklem 100 sekund.

– Dostupnost všech zpráv v audio paměti.

– Přítomnost síťového napájení.

– Spouštěcí kontakty a příslušná kabeláž spouštěcích kontaktů 1 až 6 (viz též str. 30).

– Reset interních procesorů hlídacím obvodem „watchdog“. Procesory mají hlídací obvod, který je resetuje, pokud se
normální běh programu zastaví nebo se od něj procesor odchýlí.

– Kontrola D/A převodníků pilotním tónem 1 Hz.

– Kontrola audio linek pilotním tónem 20 kHz.

Jestliže se v rámci dozoru objeví chyba, rozsvítí se LED indikátor poruchy (6) a rozepne interní relé chyby, které je za
normálních okolností při připojeném napájení a zapnuté jednotce trvale sepnuté. Na zadním panelu jednotky jsou k dispozici
elektricky oddělené kontakty poruchy (SPDT) a elektricky oddělené kontakty relé aktivního hlášení.

Manuální úpravy zpráv
Tlačítko režimu programování (4) můžete použít pro manuální změnu sekvence zpráv spouštěcích vstupů 7 až 12 a nastavení
příslušných zón. Manuální úpravy nelze provádět u spouštěcích vstupů 1 až 6 – jejich konfigurace se musí kvůli ochraně před
případným zneužitím provádět přes počítač PC.

Manuální úprava spouštěcích vstupů se provádí takto:

• Stiskněte tlačítko režimu programování (4) a podržte jej stisknuté déle než 3 sekundy. Rozsvítí se LED indikátor režimu
programování oznamující, že digitální záznamník zpráv je nyní v režimu programování.

• Krátce stiskněte jedno z tlačítek (9), např. tlačítko č.11. Rozbliká se příslušný LED indikátor spouštění (8) a (horní) LED
indikátory spouštění 1 až 6  indikují zóny uložené pro tlačítko č.11. LED indikátory zpráv (7) nyní indikují pouze zprávy
vztahující se k tlačítku č.11. Jejich pořadí v sekvenci není nijak indikováno.

• Tlačítky (9) můžete zapínat nebo vypínat zóny 1 až 6 – svit LED indikuje zvolené zóny.

• Aktuální sekvenci zpráv zvoleného tlačítka (9) smažete krátkým stiskem tlačítka monitorování (3). Po dalším stisku tlačítka
monitorování (3) se rozbliká LED indikátor zprávy č.1. Následnými stisky se rozblikají LED indikátory zprávy č.2, 3, 4, atd.
Jestliže tlačítko monitorování podržíte stisknuté déle než 3 sekundy, zpráva, jejíž LED indikátor blikal, se zvolí jako první
zpráva nové sekvence zvoleného tlačítka (9). Tímto způsobem můžete jako součást hlášení vybrat až čtyři zprávy
v libovolném pořadí. Po zadání čtvrté zprávy již systém neakceptuje žádnou další zprávu.

• Pro potvrzení nových konfiguračních dat a opuštění režimu programování ještě jednou na déle než 3 sekundy stiskněte
tlačítko režimu programování (4).

• Výše popsanou proceduru zopakujte pro libovolná další tlačítka (9).

• Jestliže se během této manuální editace aktivuje spouštěcí vstup, jednotka opustí režim programování a přehraje
požadované hlášení.

• Pokud v režimu programování asi 25 sekund nestisknete žádné tlačítko, jednotka automaticky přejde zpět do normálního
provozního režimu a nová konfigurační data se neuloží.
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Technické parametry

Elektrické
Síťové napětí 230/115 Vst, ±10%, 50/60 Hz
Příkon při napájení ze sítě 50 VA
Maximální proudový ráz při zapnutí 3 A při 230 Vst / 6 A při 115 Vst
Napětí akumulátoru 24 Vss +20%/–10%
Max. proudový odběr z akumulátoru 1 A

Zprávy
Formát dat soubor wav, 16 bitů PCM, monofonní
Podporované vzorkovací kmitočty (fs) 24 kHz, 22.050 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz
Kmitočtový rozsah při fs = 24 kHz 100 Hz – 11 kHz (+1/-3 dB)

při fs = 22.050 kHz 100 Hz – 10 kHz (+1/-3 dB)
při fs = 16 kHz 100 Hz – 7.3 kHz (+1/-3 dB)
při fs = 12 kHz 100 Hz – 5.5 kHz (+1/-3 dB)
při fs = 11.025 kHz 100 Hz – 5 kHz (+1/-3 dB)
při fs = 8 kHz 100 Hz – 3.6 kHz (+1/-3 dB)

Zkreslení < 0,1% na 1 kHz
Odstup signál/šum (při max. hlasitosti) > 80 dB
Kapacita paměti 8,38 MByte EEPROM
Nahrávací doba/doba přehrávání 500 s při fs = 8 kHz ... 167 s při fs = 24 kHz
Max. počet zpráv 12
Kontrola (dozor) EEPROM trvalá kontrola kontrolních součtů
Kontrola (dozor) D/A převodníku pilotní tón 1 Hz
Doba udržení dat v paměti > 10 let

Vstupy
Průchozí audio vstup 1 (3-kolíkový XLR, symetrický)
Citlivost 1 V
Impedance 20 kiloohmů
CMRR > 25 dB (50 Hz – 20 kHz)

Průchozí audio vstup 2 (Cinch, nesymetrický)
Citlivost 1 V
Impedance 20 kiloohmů

Výstupy
Pilotní tón pro dozor 20 kHz, ±10%, nastavitelná úroveň

Linkový výstup 1 (3-kolíkový XLR, symetrický)
Jmenovitá úroveň 1 V
Impedance < 100 ohmů

Linkový výstup 2 (Cinch, nesymetrický)
Jmenovitá úroveň 1 V
Impedance < 100 ohmů

Ovládání
Spouštěcí vstupy (šroubovací terminály)
Aktivace sepnutím kontaktu
Kontrola (dozor) u spouštěcích vstupů 1-6, volitelná
Metoda dozoru kontrola odporu smyčky

Řídicí výstupy (šroubovací terminály)
Relé aktivní zprávy 100 V, 2 A (bez potenciálu, SPDT)
Relé poruchy 100 V, 2 A (bez potenciálu, SPDT)

RS232 (konektor D-sub 9 pinů)
PC do LBB1965/00 115 kbit/s, N, 8, 1, 0 (nahrávání zpráv)
LBB1965/00 do LBB1925/10 19,2 kbit/s, N, 8, 1, 0 (ovládání zón)

Prostředí
Rozsah provozních teplot -10 až +55°C
Rozsah skladovacích teplot -40 až +70°C
Relativní vlhkost <95%

Všeobecné údaje
EMC vyzařování v souladu s EN 55103-1
EMC odolnost v souladu s EN 55103-2
Rozměry 56 x 430 x 270 mm (šířka 19", výška 1U, s nožičkami)
Hmotnost přibližně 3 kg
Konzolky pro montáž do 19" racku přiloženy
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