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Před použitím přístroje si řádně přečtěte tento návod a dobře se seznamte se všemi instrukcemi a bezpečnostními opatřeními.
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Tento produkt zaregistrujte na www.greenlee.com
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Účel použití
Testovací telefon Greenlee Communications TM-700 Tele-Mate® Pro Telephone Test Set pomáhá při instalaci a údržbě složitých telekomunikačních zařízení. Tento kompletní testovací telefon TM-700 je vybaven přídavnými funkcemi jako jsou např. monitor reproduktoru, ID volajícího, rychlá volba, duplexní provoz a měření napětí, proudu a frekvence.
Přístroj TM-700 lze použít také s přiloženou náhlavní soupravou a monitorem zesíleného reproduktoru. Pro Line připojení můžete použít testovací telekomunikační vodiče a svorky nebo integrovaný modulární jack konektor.
Vlastnosti
	Kompletní telefonní set
	Duplexní komunikace mezi dvěma telefony
	Připojení modulovou zástrčkou nebo svorkou krokodýl
	Monitorování dění na lince
	Použití se sluchátky, nebo běžným způsobem
	Tónové a pulzní vytáčení
	10 míst v paměti pro rychlou volbu
	Velkokapacitní paměť pro opakovou volbu
	Rozpoznání čísel pomocí DTMF (dvoutónová multifrekvenční signalizace)
	Tónový výkonnostní režim
	ID volajícího s uvedením jména
	ID volajícího při čekajícím hovoru
	Oznámení zmeš kaných hovorů
	Kompatibilní s DSL
	Tlačítkový ovladač svítící ve tmě
	Zobrazení napětí a proudu vodiče
	Detekce a ochrana proti vysokému napětí
	Detekce a ochrana proti vysokému proudu


Klíčové specifikace
	Kompatibilní s volajícím ID Bellcore a ETSI
	Volitelné provedení ANSI, ETSI, nebo dle požadavků zákazníka
	Upozornění na vysoké napětí (110 VDC)
	Upozornění na vysoký proud (125 mA)


Bezpečnost
Při používání a údržbě nástrojů a zařízení Greenlee je nejdůležitější bezpečnost práce. Návod k obsluze a symboly na nástrojích poskytují potřebné informace k tomu, aby nedošlo k poranění či neopatrnému zacházení s přístrojem. Dbejte na dodržování všech bezpečnostích opatření.

Účel tohoto návodu
Úkolem návodu k obsluze je seznámit personál s bezpečným zacházením a údržbou testovacího telefonu TM-700 Tele-Mate® Pro Telephone Test Set.
Dbejte na to, aby byl tento návod komukoliv z personálu kdykoliv k dispozici. Náhradní návody je možné bezplatně získat na vyžádání na www.greenlee.com.

Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu!
Pro správnou recyklaci se obraťte na www.greenlee.com.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ

Důležitá bezpečnostní opatření


SYMBOL UPOZORŇUJÍCÍ NA NEBEZPEČÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečí nebo neopatrné zacházení, které by mohlo mít za následek poranění nebo škody na majetku. Signalizující slova uvedená níže určují stupeň ohrožení. Text za signalizujícím slovem obsahuje informace k tomu, jak předejít nebo zabránit možnému nebezpečí.

NEBEZPEČÍ
Bezprostřední nebezpečí, které BUDE mít v případě nedbalosti za následek závažné poranění nebo smrt.



Nebezpečí, které BY MOHLO mít v případě nedbalosti za následek závažné poranění nebo smrt.



Nebezpečí nebo neopatrné zacházení, které MŮŽE mít v případě nedbalosti za následek poranění nebo škody na majetku.
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VAROVÁNÍ

Před použitím a údržbou tohoto přístroje si řádně přečtěte a dobře se seznamte s tímto návodem. Neporozumění bezpečného zacházení s přístrojem by mohlo mít za následek havárii způsobující závažné poranění nebo smrt.


VAROVÁNÍ


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
Přímý kontakt s elektrickým napětím by mohl mít za následek závažné poranění nebo smrt.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
Prostředí: Nepoužívejte přístroj ve vlhku a mokru. Nezapojujte přístroj do sítě, pokud je vlhký.
Stupeň krytí přístroje je IP20.
Nedbání tohoto upozornění by mohlo mít za následek závažné poranění nebo smrt.
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Všechny specifikace jsou formální a mohou se s nástupem nového typu přístroje měnit. Greenlee Textron Inc.
neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím či zacházením s produkty.
Tele-Mate je registrovaná značka a SmartMute je značka společnosti Greenlee Textron Inc.

NÁVOD MĚJTE VŽDY PO RUCE

Důležitá bezpečnostní opatření


VAROVÁNÍ


Při režimu na reproduktor jej držte minimálně 30 cm od ucha. Nesprávné použití by mohlo mít za následek poškození sluchu.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
Před otevřením schránky telefonu, odpojte testovací vodiče od zdroje elektrického proudu a přístroj vypněte. Nedbání tohoto upozornění by mohlo mít za následek závažné poranění nebo smrt.
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VAROVÁNÍ
	Přístroj může používat pouze proškolený pracovník.
	Neprovádějte žádné opravy a údržby, které nejsou v návodu uvedeny. Nedbání tohoto upozornění může mít za následek poranění nebo škody na majetku.
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VAROVÁNÍ
	Zkontrolujte testovací telefon a kabely, zda nejsou opotřebené nebo poškozené. Opotřebené, poškozené nebo chybějící komponenty vyměňte za náhradní díly Greenlee. Poškozený komponent může mít za následek havárii přístroje způsobující poranění nebo škody na majetku.
	Pokud dojde k použití přístroje za účelem jiným, než určuje výrobce, ochrana poskytovaná přístrojem samotným může být nedostačující.
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DŮLEŽITÉ
Jakmile bude zjištěno, že jsou baterie slabé nebo vybité, okamžitě proveďte jejich výměnu.
file_15.wmf
 




Identifikace
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MONITOROVÁNÍ / tlačítko HOVORU
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tlačítko MUTE (bez zvuku)
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výstup pro
3–červený
5–zelený
ovládání HLASITOSTI










sluchátka
 4–černý	uzemnění

Nastavení
Instalace baterie

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
Před otevřením schránky telefonu, odpojte testovací vodiče od zdroje elektrického proudu a přístroj vypněte. Nedbání tohoto upozornění by mohlo mít za následek závažné poranění nebo smrt.
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Přístroj TM-700 je napájen dvěmi bateriemi AA, které umožňují provozovat všechny jeho funkce. Green- lee doporučuje používat alkalické baterie, které jsou odolnější proti vytečení a mají delší životnost, než zinko-karbonové baterie.
Při první instalaci baterie se na displeji přístroje zobrazí nastavení jazyka (viz obr. 1). Před použitím přístroje vyberte jazyk, ve kterém bude displej telefonu komunikovat.
Pro instalaci baterií uvolněte šroubek na vrchní straně přístroje a sundejte kryt schránky pro baterie. Vložte nové alkalické baterie a předtím, než přiložíte a utáhnete kryt schránky, zkontrolujte správnou polaritu baterií. (dejte pozor, aby nedošlo k překroucení šroubku)

Upozorňení na nízkou kapacitu baterie
Když napětí baterie klesne, ozve se zvuk upozornění při každém pohybu přepínače režimů. Navíc se v levém dolním rohu displeje zobrazí malá ikona    file_23.png
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  baterie. Pokud necháte napětí v bateriích klesnout pod kritickou hladinu, přístroj vás bude několik sekund upozorňovat na nutnou výměnu a poté se vrátí do pohotovostního režimu.

Reset
Po výměně nebo vložení nových baterií by měl přístroj TM-700 začít normálně fungovat. Pokud se tak nestane, je možné jej kdykoliv manuálně resetovat tím, že přidržíte vypínač	(power) na
přibližně 10 sekund. Za předpokladu, že napětí baterií je v pořádku, bude telefon po uvolnění vypínače opět fungovat jako obvykle.

Pracovní režimy
Testovací telefon TM-700 má 6 hlavních pracovních režimů:  nastavení, hovor, monitorování, detekce s DTMF, tónovač a duplexní komunikace.

Režim nastavení
*
Ovladač přepínání režimů nastavte na režim MONITOR a zmáčkněte zároveň tlačítka   a #. Otevře se vám nabídka režimu speciálních vlastností. Z ní vyberte možnost 1 SETUP, čímž se dostanete do režimu nastavení. Nyní můžete zvolit požadovaný jazyk a provést další nastavení.
Pro zvolení požadované volby zmáčkněte tlačítko s odpovídajícím číslem.
Pro opu tění režimu nastavení zmáčkněte opakovaně tlačítko 0 (back - zpátky). Nesprávné zadání vyvolá
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tón oznamující chybu.
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Obr. 1

Režim hovoru

VAROVÁNÍ
Tento přístroj je určen pouze pro sítě s napětím TNV3 (Telecommunication Network Voltages). Přístroj používejte pouze v rámci standardních analogových telekomunikačních sítí.
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Pokud je telefon připojen ke vhodné telefonní lince a přepínač režimu je v poloze TALK, přístroj přejde do stavu zvednutého sluchátka a bude možné uskutečnit vytáčení a hovor.
Flash
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V režimu vyvěšeného telefonu je možné použít tlačítko FLASH a vyvolat časované přerušení linky, které simuluje krátké přerušení smyčky a umožňuje aktivaci dalších funkcí PBX (Private Branch Exchange) nebo ústředny (viz Obr. 2)


Obr. 2
Dobu přerušení lze nastavit v režimu nastavení na 100 ms, 270 ms nebo na předem nastavenou hodnotu 600 ms. Symbol       file_55.png
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    se zobrazuje ve spodní části displeje v průběhu funkce Flash a ještě 2 sekundy po jejím ukončení.
Vytáčení Off-Line a automatické vytáčení posledního ID volajícího
Číslo vložené manuálně nebo získáné po vytočení ID volajícího v režimu MONITOR, bude po přechodu do režimu hovoru (TALK) vytočeno automaticky. Číslo zobrazené na displeji lze smazat přidržením tlačítka MUTE na 1 sekundu. Krátká zmáčknutí tlačítka MUTE slouží jako zpětná klávesa, pomocí níž lze opravit chybně vložené číslo před tím, než bude v režimu hovoru (TALK) vytočeno.
Pause
Tlačítkem dvou funkcí (pauza a poslední volané číslo) vložíte mezi vytáčená čásla 3 sekundovou pauzu. Ta se na displeji zobrazí jako znak minus (-) a bude uložena do paměti. Pozor! Pokud je toto
tlačítko zmáčknuto jako první, vyvolá se okamžitě vytáčení posledně volaného čísla (viz funkce paměti).
Možnost pulzního volání
Pro použití pulzního vytáčení zmáčkněte odpovídající tlačítko PULSE a poté buď vytočte požadované číslo, nebo jej vyvolejte z paměti. Symbol	file_57.png
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     se zobrazí ve spodní části displeje.
Opětovným zmáčknutím tlačítka se dostanete do režimu tónové volby. Režim vytáčení lze změnit z
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*
pulzního na tónový během vytáčení zmáčknutím tlačítka Pulse,    nebo #. Tato změna bude uložena a zobrazena jako	na displeji v řadě čísel signalizující požadovanou změnu režimu (viz Obr. 3).
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Měření proudu
 Obr. 3
V režimu vyvěšeného telefonu se na displeji přístroje TM-700 zobrazují hodnoty proudu a polarity.
Ochrana přednadměrným proudem
Pokud je přístroj TM-700 v režimu vyvěšeného telefonu, automaticky se aktivuje mezní hranice proudu 125 mA. Když se tato hranice překročí, přístroj přejde po 0,5 sekundě do režimu zavěšeného telefonu, na displeji se zobrazí varování a zazní varovný signál, který trvá do doby, než se telefon odpojí od linky, nebo zcela vypne (viz Obr. 4).
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SmartMute™
 Obr. 4
Rychlým zmáčknutím tlačítka MUTE vypnete nebo zapnete mikrofon. Přidržením tlačítka MUTE déle, než 1 sekundu ztlumíte mikrofon, který bude ztlumen,	file_67.png
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      dokud budete držet tlačítko zmáčknuté. Při deaktivovaném mikrofonu se na displeji zobrazí ikona uvedená na předchozím řádku.
Reproduktor
V režimu Monitor nebo Talk můžete kdykoliv vypnout nebo zapnout reproduktor tlačítkem Loudspeak-
er. Mějte na paměti, že mikrofon se v těchto režimech automaticky ztlumí. Tato ikona   file_69.png
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 se bude zobrazovat na displeji, pokud je reproduktor aktivní. Ta signalizuje, že oboustranný hovor není možný.
Reproduktor zůstává zapnutý po celou dobu hovoru a zůstane zapnutý i po přepnutí do jiného režimu. K
jeho vypnutí dojde pomocí funkce automatického vypnutí (viz níže).
Nastavení hlasitosti
Přepínejte na polohy 1, 2, nebo 3 pro dosažení požadované hlasitosti.

Režim monitorování
Pokud je přepínač režimů v poloze MONITOR, bude telefon ve stavu zavěšen. Tento režim poskytuje spojení s vysokou impedancí a umožňuje Vám poslouchat linku, aniž byste ji přetížili (viz Obr. 5).

file_71.png



file_72.wmf

file_73.wmf
 



Obr. 5
V tomto režimu se také nepřetržitě monitoruje a zobrazuje napětí na lince zároveň s polaritou. Při připojení červeného vodiče ke kroužku a černého ke hrotu, bude displej ukazovat záporné napětí (-). V průběhu příchozího zvonění se na displeji zobrazí informace o stavu linky s ID volajícího, pokud je k dispozici a z reproduktoru zazní signál zvukové výstrahy.

Režim detekce DTMF
*
Pro přepnutí do režimu detekce DTMF přepněte do režimu monitorování a zmáčkněnte zároveň tlačítko a # a poté vyberte z nabídky možnost 2.
Tento režim detekuje tóny DTMF vyvolané na jiném přístroji při aktivním vytáčení čísla. Lze jej také
použít při monitorování ID příchozího volajícího.

Režim tónovače

*
Pro přepnutí do režimu tónovače přepněte do režimu monitorování a zmáčkněnte zároveň tlačítko    a #
a poté vyberte z nabídky možnost 3.
Tento režim přenáší na terminály linek tón záznamu, který je kompatibilní s klíčovými frekvencemi filtrační sondy Greenlee. V nabídce tónovače lze vybrat ze dvou různých rychlostí rytmu přepnutím na 1 nebo 2.
Upozornění na nadměrné napětí
Přístroj je chráněn proti napětí nad 110V, když je v režimu hovoru. Při překročení napětí se ozve výstražný tón a na displeji se zobrazí varovná zpráva (viz Obr. 6).
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Obr. 6

Upozornění na zvýšené napětí
Pokud je přístroj připojen k lince s napětím mezi 80 - 120 V, ozve se série vysokých pípnutí, která signalizuje, že nejde o obvyklou telefonní linku (viz Obr. 7). Tento hlasitý alarm lze vypnout zmáčknutím tlačítka MUTE. Přepnutím na režim TALK lze přejít do stavu vyvěšeno.
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Příjem příchozího hovoru
 Obr. 7
Pokud přístroj TM-700 vyzvání, přepněte jednoduše na režim TALK.
Poznámka: Přístroj TM-700 nelze při nepřetržitém zvonění přepnout do stavu vyvěšeného telefonu. Zkontrolujte frekvenci udávanou na displeji. Pokud je hodnota přibližně 60 Hz (50 Hz), opatrně se od linky odpojte.
Automatické vypnutí
Ve všech režimech s výjimkou režimu TALK se přístroj TM-700 po určitém čase nečinnosti vypne, aby šetřil baterie.
	Režim TALK bez detekce stejnosměrného proudu (DC): 5 minut nečinnosti

	Režim TALK s detekcí DC: 0 času nečinnosti
	Režim INTERCOM: 60 minut nečinnosti
	Režim monitorování: 15 minut nečinnosti

Po uplynulém čase nečinnosti lze přístroj TM-700 znovu aktivovat tlačítkem	nebo připojením do DC (napájení).

Režim Intercom (lokální baterie)
Režim Intercom dovoluje vzájemné volání dvou přístrojů TM-700 bez zapojení telefonní služby. V tomhle režimu přecházejí z telefonu do telefonu jen hlasové signály a žádný proud. Funkci “SmartIntercom” lze využívat jenom mezi přístroji TM-700 a jen v případě, že je linka bez proudu (viz Obr. 8 - 10).
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Obr. 8	Obr. 9	Obr. 10
Aktivaci režimu Intercom zahájíte z pozice přepínače režimu MONITOR a zmáčknutím tlačítka “Flash”. Následně se zobrazí menu (viz Obr. 8), ve kterém je přednastavena funkce Intercom.
Pro zahájení hovoru a prozvonění druhé strany zmáčkněte přepínač režimu do pozice TALK.
Při volání pomocí funkce SmartIntercom, a když druhá stanice zachytí žádost o hovor, uslyšíte z reproduktoru standardní zvuk vyzvánění. Pokud z druhé strany nepřijde žádná odpověď, uslyšíte po několika sekundách pípnutí označující chybu.
Upozornění na příchozí hovor SmartIntercom obdržíte buď v režimu OFF, nebo MONITOR. Nemusíte tedy být v režimu Intercom, abyste signál upozornění přijali.
Signál upozornění na příchozí hovor Intercom (vyzváněcí tón) představuje tón, který je oproti běžnému vyšší a s rychlejší kadencí. Když tento signál uslyšíte, jednoduše přepněte do režimu TALK, abyste hovor přijali a telefon se automaticky přepne do režimu Intercom. Jako potvrzení, že režim Intercom je aktivní, se ozve potvrzující tón.
Pro opuštění tohoto režimu jednoduše přepněte z režimu TALK do režimu MONITOR. Pro upozornění druhé strany o ukončení hovoru bude po lince vyslán tón o ukončení hovoru.
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Funkce paměti
Paměť a úložiště jsou k dispozici v režimech Talk a Monitor. Pro uložení čísel a posledně volaných čísel je k dispozici 10 míst v paměti. Vyvoláte je níže popsaným způsobem:
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Opakované vytočení posledního volaného čísla
Pokud je přístroj v režimu Monitor, vyvoláte tlačítkem opakovaného vytáčení (Redial) jedno z 10 posled- ně volaných čísel nebo obdržených ID. Opakovaným zmáčknutím tohoto tlačítka můžete procházet uložená čísla, která se postupně zobrazují na displeji. Kdyz se telefon přepne do režimu TALK, vybrané číslo bude automaticky vytočeno (viz Obr. 11).
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Obr. 11
V režimu Talk lze tlačítkem Redial znovu vytočit posledně volané číslo (ID) pouze v případě, že mezitím nebyla vyžáčená jiná čísla. Po vytočení čísla se toto tlačítko mění na tlačítko pauzy.
Rychlé ukládání volaného čísla
Zadejte číslo nebo nechte na displeji příchozí ID a dvakrát zmáčkněte tlačítko paměti pro vyvolání režimu ukládání. Poté zmáčkněte tlačítko čísla (0 - 9), pod které chcete údaj uložit (viz Obr. 12 - 14).
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Obr. 12	Obr. 13	Obr. 14
Rychlé vytočení uloženého čísla
Zmáčkněte tlačítko Memory (paměť) a potom jednu z kláves 0 - 9, pod kterou je uložené požadované číslo (viz Obr. 15–17). Kromě tohoto přímého způsobu zmáčknutím korespondující klávesy ve stavu zavěšeno, můžete v režimu Monitor opakovaným zmáčknutím tlačítka Memory procházet postupně všech deset uložených čísel. Zvolené číslo zůstane zobrazeno a lze jej automaticky vytočit přepnutím do
režimu TALK.
Poznámka: Pokud pod zvolenou klávesou 0 - 9 není uloženo žádné číslo, na displeji se nic nezobrazí.
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Obr. 15	Obr. 16	Obr. 17
ID volajícího
ID volajícího a ID čekajícího na hovor (CIDCW) budou, pokud jsou k dispozici, zobrazeny v režimech Monitor a Talk. Když je ID volajícího rozeznáno, ale není přijato v plném tvaru, je porušené, nebo je v nekompatibilním formátu, zobrazí se na displeji oznámení o chybě (viz Obr. 18
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Sluchátka
 
Obr. 18	Obr. 19
Pro použití handsfree TM-700 jednoduše připojte sluchátka, která jsou součástí balení, do zdířky v dolní části přístroje (viz Identifikace). Automaticky tím ztlumíte zvuk vnitřního sluchátka a mikrofonu. Všimněte si, že tlačítka MUTE a Speaker pracují dále normálním způsobem, tj. že pokud jsou aktivní, znemožní
přenos.	11
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Technické údaje
Kompatibilita telefonu: TIA/EIA-470-B a skladování ETSI Skladovací teplota: -10 °C až +70 °C (14 °F až 158 °F)
Provozní teplota: 0 °C až +50 °C (32 °F až 122 °F)
Vlhkost: fungující až do 90%, skladování do 95%, obě hodnoty bez kondenzace
CID a CIDCW: Bellcore TR-NWT-000030 (GR30) a SR-TSV-002476
Životnost baterie: V běžném provozu více než 6 měsíců; doporučují se pouze alkalické baterie; při dlouhodobém skladování odstraňte baterie
Limity smyčky (při 48 V): Odpor: >5 kΩ Minimum MIn. proud: <10 mA
Odpor DC:
stav vyvěšeného telefonu: <300 Ω
stav zavěšeného telefonu: >10 MΩ Monitorovací impedance: >400 kΩ
Pulzní vytáčení:
Rychlost: 10 pps nebo 20 pps
Přerušení: 60% nebo 66%
Pauza mezi číslicemi: 800 ms (únik během přerušení >1 M) DTMF/Tón: -4 dBm / -6 dBm (ANSI); -9 dBm / -11 dBm (ETSI)
FSK Jméno/číslo volajícího a čekajícího na hovor:
Bellcore GR-30-CORE, TR-NWT-000030
typy ETSI FSK
Zobrazuje: číslo volajícího, jméno volajícího
Funkce programovatelných kláves (na dvou kontextově senzitivních klávesách):
Flash/Timed Break Recall: 100 ms, 270 ms, 600 ms
Vytáčení z paměti: 10 uložených pozic, 10 posledně volaných
Zobrazení:
LCD (96 x 48 pixels, 5 lines) zobrazuje:
ID volajícího (jméno a číslo) a čekající hovor Vytáčené číslo
Nadměrné napětí
Stav telefonu (monitorování, telefon zavěšen, Vyvěšen apod.)
Napětí na lince: 110 Vdc max Proud smyčky: 125 mA max Frekvence zvonění: 15–70 Hz
Ochrana linky:
Nadměrné napětí: nepřetržitě 360 V/DC, vrchol > 500 V
Limitovaný proud: 125 mA
Osvětlení: ITU K.17, 20, 21 (1500 V)
Dosah Intercomu: 6 km
Výkon tónovače: 7 V pk-pk (obdélníková vlna)
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Údržba
Výměna kabelu
1.   Odpojte přístroj ze zdroje napájení.
2.   Uvolněte šroubek a sundejte kryt.
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	Odpojte zakončovací oplet.
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	Vyměňte kabela a znovu zapojte zakončovací oplet.
	Přiložte kryt a utáhněte šroubek.



Čištění
Pro čištění doporučujeme používat pouze hadřík namočený do vody s mýdlem.

Glosář
Zavěšený / Monitor: Telefonní linka je k dispozici pouze k odposlechu.
Vyvěšený / Talk: Telefon je aktivní.
Proud na lince: Množství proudu, který je dodáván telefonní linkou ve stavu vyvěšení, v miliampérách (mA). Flash: Dočasné přerušení proudu na lince za účelem signalizace telefonního systému mající speciální funkci.
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