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1. Úvod
Hlásič HLM-472 je monofonní hlásič s nahráváním hlášení z mikrofonu a výstupy pro ovládané 

zařízení a pro příposlech.

2. Propojení hardware

2.1. Napájení
Hlásič  je  napájen stabilizovaným  napětím 5  V/1  A SELV  DC ze  síťového  adaptéru.  Adaptér  je 

připojen  standardním  konektorem  5,5/2,1  mm  s  kladným  pólem  ve  středu  konektoru  do  zdířky 
Napájení na zadním panelu přístroje.

2.2. Připojení mikrofonu
Stolní mikrofon, který je součástí dodávky, připojíme dodaným kabelem do konektoru Mikrofon na 

zadním panelu přístroje. Spínač na dodávaném mikrofonu nemá žádnou funkci, stejně tak není nutné 
do stojanu mikrofonu vkládat baterie – mikrofon byl upraven tak, aby pracoval bez baterií. 

2.3. Připojení příposlechového reproduktoru
Příposlechový reproduktor o impedanci 8 ohmů připojíme do konektoru Jack 3,5 mm, označeného 

Příposlech.
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2.4. Připojení radiostanice nebo jiného ovládaného zařízení
Do konektoru Radiostanice připojujeme radiostanici, případně jiné výstupní zařízení (např. Ústřednu 

rozhlasu atd.).

Konektor Radiostanice je zástrčka typu Subd (Canon) 9, zapojená následovně:

Výstupní  audiosignál  je  vyveden  na  špičku  AUDIO  SIGNAL,  jeho  zem  je  připojena  na  špičku 
AUDIO GND. Během přehrávání hlášení pomocí tlačítka PLAY je sepnuté výstupní relé přístroje, jehož 
kontakty jsou k dispozici na špičkách RELE C (přepínací kontakt), RELE NO (spínací dotek) a RELE NC  
(rozpínací dotek). Maximální zatížení relé je 1 A / 24 V DC.

Dále jsou na konektoru osazeny dvě špičky, které slouží k nastavení některých parametrů modulu:

•spojením špičky  +5V EX  a špičky  EX90S je zrušeno omezení délky záznamu na 30 sekund a je 
zavedeno omezení délky záznamu na 90 sekund,

•spojením špičky +5V EX a špičky EXPRI se zapíná příposlechový reproduktor i během přehrávání 
hlášení do radiostanice (nejen při přehrávání tlačítkem TEST).

Mezi špičkami DATA GND  a +5V EX je k dispozici interní napájecí napětí přístroje 5 V DC, které je 
možné využít pro napájení příslušenství s odběrem do 50 mA.
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3. Ovládání hlásiče
Hlásič se ovládá pomocí čtyř tlačítek, umístěných na předním panelu.

Po připojení napájení k hlásiči se rozsvítí LED dioda RUN, signalizující zaneprázdněnost přístroje. 
Po inicializaci  paměťové karty se rozsvítí  LED dioda  POWER  a dioda  RUN  zhasne.  Nyní  je  hlásič 
připraven k činnosti.

Stiskem  tlačítka  REC zahájíme  záznam.  Zahájení  záznamu  je  signalizováno  pípnutím 
v příposlechovém  reproduktoru.  Záznam  ukončíme  stisknutím  tlačítka  STOP nebo  záznam  ukončí 
přístroj, je-li překročena délka záznamu 30 sekund (příp. 90 sekund, využijeme-li vstupu EX90S – viz 
výše). V každém případě je konec záznamu signalizován pípnutím.

Během záznamu bliká LED dioda  RUN. Pokud mluvčí mluví do mikrofonu z ideální vzdálenosti, 
kdy je  záznam nejzřetelnější,  LED dioda  RUN začne svítit  trvale (dioda je  ovládána podle úrovně 
signálu, zjištěné kompandérem dynamiky záznamu).

Stiskem  tlačítka  TEST  spustíme  zkušební  přehrávání  hlášení  do  příposlechového  reproduktoru. 
Přehrávání  můžeme předčasně ukončit  tlačítkem  STOP.  Během zkušebního  přehrávání  není  signál 
přiveden na výstup pro radiostanici a nespíná relé ovládání radiostanice.

Stiskem tlačítka  PLAY spustíme zkušební přehrávání hlášení do radiostanice. Přehrávání můžeme 
předčasně ukončit tlačítkem STOP. Během přehrávání je signál přiveden na výstup pro radiostanici a 
relé  ovládání  radiostanice  spíná  s  dvousekundovým  předstihem  před  začátekem  přehrávání.  Je-li 
využit vstup  EXPRI  (viz výše), je během přehrávání příposlechový reproduktor aktivní, v opačném 
případě pouze potvrdí  příposlechový reproduktor  start 
přehrávání krátkým pípnutím. 

LED  dioda  POWER  během  přehrávání  vždy  svítí 
trvale,  LED dioda  RUN svítí  trvale  během  zkušebního 
přehrávání a bliká během přehrávání do radiostanice.

3.1. Nastavení úrovní
Po  sejmutí  krytu  zařízení  („odloupnutí“  čtyř 

ozdobných krytek na horní straně krabičky a demontáži 
čtyř  šroubů)  jsou  přístupné  dva  trimry  pro  nastavení 
výstupních úrovní (viz obrázek).

Pomocí  trimru  Radiostanice nastavujeme  úroveň 
signálu na výstupu pro radiostanici,  trimrem  Příposlech 
nastavujeme hlasitost příposlechového reproduktoru.
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Obr. 3.1: Trimry nastavení úrovní
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4. Přílohy

4.1. Technické údaje

Napájení HLM-472: 4,5 – 5,5 V DC, 1 A
Příkon Typicky 250 mA
Počet vstupů 4 tlačítkové, 2 externí konfigurační
Výstup 1x linkový (konektor Radiostanice), úroveň 40 – 500 mV 

rms, nastaveno z výroby na 200 mV rms.
1x výkonový pro příposlechový reproduktor 8 ohm, 
výsutpní výkon 0,3 W

Kapacita paměti dle užité SD karty, maximálně 2 GB. Délka záznamu SW 
omezena na 30 s resp. 90 s.

Vzorkovací frekvence 44,1 kHz 
Provozní podmínky 5 – 35 °C, vlhkost max. 90% nekondenzující
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