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1. Bezpečnostní pokyny
•Před manipulací s modulem si pozorně přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny.

•Neuvádějte přístroj do provozu, je-li viditelně poškozen.

•Nedemontujte plošný spoj přístroje ani výkonové prvky z chladiče.

•Paměťovou kartu neměňte za běhu přístroje.

•Chladič může být horký – buďte opatrní.

2. Instalace modulu

2.1.1. Základní popis modulu
Zvukový  modul  HLM-380  je  digitální  hlásič  s  výkonovým  NF  výstupem.  Jako  paměť  užívá 

paměťovou kartu MMC nebo SD o kapacitě 64 až 1024 MB. Hlášení je možné spouštět pomocí šesti 
externích vstupů. 

Technické údaje

Napájení 11 – 17 V DC, 3 A 
Příkon 3 W v klidu, až 80 W během hlášení podle 

nastavené hlasitosti
Počet vstupů 6
Napěťová úroveň vstupů TTL, spíná proti zemi. V modulu jsou vestavěny 

pull-up rezistory – stačí řídit otevřeným 
kolektorem nebo kontakty proti zemi.

Výstup 1x TTL výstup 
Kapacita paměti dle užité MMC/SD karty, maximálně 1024 MB, po 

domluvě lze osadit i kartu s vyšší kapacitou
Vzorkovací frekvence 22,050 kHz (standardní kvalita), 32 kHz (vysoká 

kvalita)
Vnitřní zesilovač zatížení 4 ohm - max. 25 W, hodnoty platí pro 

zkreslení 10% a napájení 14 V DC.
Regulace hlasitosti 0 .. -48 dB min.
NF výstup neosazen
Provozní podmínky 0 – 45 °C, vlhkost max. 90% nekondenzující

2. Instalace modulu
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2.1.2. Instalace modulu

Umístění modulu
Zvukový modul HLM – 310 je určen pro provoz v libovolné poloze. Modul se upevní čtyřmi šrouby 

M3.

Propojení zařízení
Modul  se  připojuje  k  napájecímu  zdroji,  reproduktoru  a  vstupním  a  výstupním  signálům 

konektory, umístěnými na plošném spoji zařízení.

Paměťová karta  se vkládá do patice na spodní  straně plošného spoje;  volitelně je  možné osadit 
„push – push“ typ patice, který zpřístupní kartu z boční strany přístroje.

Připojení napájecího zdroje

Stejnosměrný napájecí zdroj  s rozsahem napětí 11 – 17 V DC se připojuje do konektoru 2,1 mm 
na desce přístroje. Střední kolík konektoru je kladný pól napájení; přístroj obsahuje ochrannou diodu.

Připojení reproduktoru

K výkonovému výstupu modulu na konektoru Cinch připojte reproduktor. Je možné připojit jeden 
reproduktor  s  impedancí  4  Ω nebo 8   Ω,  případně dva  reproduktory  s  impedancí  8  Ω paralelně. 
Výkonový výstup se nikdy nesmí zkratovat (mezi sebou ani na kostru) – došlo by k vybavení pojistky v 
přístroji a v nepříznivém případě i k poškození integrovaného koncového zesilovače. 

Připojení vstupních signálů

Vstupní signály se připojují na sdružený konektor IDC.

Zapojení konektoru je následující:

Pin Funkce

1 Zem

2 Vstup 1

3 Vstup 6

4 Vstup 5

5 Vstup 4

6 Vstup 2

7 Vstup 3

8 nezapojen

9 Signalizace přehrávání  (log.  1 během přehrávání 

2. Instalace modulu
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Pin Funkce

hlášek  s  povolenou  volbou  „během  přehrávání 
spíná signalizační vstup modulu“

10 Výstup  stabilizátoru  napětí  5  V,  zatížení  max. 
50 mA.

Hlášení se spouští  šesti  vstupy v úrovních TTL;  aktivní  úroveň je L (0 – 0,8 V).  V modulu jsou 
vestavěny pull-up rezistory – vstupy stačí řídit otevřeným kolektorem nebo kontakty proti zemi.

Hlasitost je řízena trimrem na desce.

2. Instalace modulu
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3. Nastavení modulu
Veškerá nastavení modulu se provádí počítačem a ukládají se na paměťovou MMC/SD kartu. Takto 

je možné rychle změnit nastavení a zvuky nahrané v modulu pouhým vypnutím napájení, výměnou 
karty a opětovným připojením napájení.

Jediné  nastavení  prováděné  přímo  na  modulu  je  seřízení  hlasitosti  (jediným  trimrem  na  desce 
modulu).

3.1.1. Příprava karty, instalace HLM 300 Setup
Karty pro modul HLM-380 jsou formátovány speciálním systémem souborů a není možné na ně 

nahrávat  soubory  např.  v  Průzkumníku.  Pro  naformátování  a  další  práci  s  kartou  je  nutné  využít 
dodaný program HLM-300 Setup.

Program  HLM-300  Setup je  určen  pro  Windows  2000/XP  a  běží  pouze  s  právy  administrátora. 
Program vyžaduje minimálně 200 MB volného místa na disku, kde je instalován, a právo zápisu do 
podadresáře sox.

Program  je  možné  volně  kopírovat  mezi  počítači,  není  nutné  provádět  instalaci.  Můžete  ale 
samozřejmě využít i instalační program.

Program je volně šiřitelný podle licence GPL a na vyžádání jsou zdarma dostupné jeho zdrojové 
kódy.

Volba karty
Po  spuštění  programu  se  zobrazí  pole  s  možností  výběru  čtečky  (resp.  písmena  disku  k  ní 

přiřazeného). Systém není schopen rozeznat, ve které čtečce se nachází paměťová karta pro hlásič – 
proto je nutné zvolit tuto jednotku a stisknout  OK (při volbě jiné jednotky – zobrazí se i USB disky, 
připojené digitální fotoaparáty apod. se zobrazí hlášení o nenaformátované kartě – zvolte neformátovat 
a vyberte jednotku, kde je správná karta! - formátování nevratně znepřístupní všechna data na kartě 
původně uložená!).

Po zvolení karty se provede test jejího formátu a pokud je správně naformátovaná pro použití s 
HLM-300/310, zobrazí se okno nastavení karty.

Upozornění: karta musí být vložena ve čtečce po celou dobu běhu programu.

3. Nastavení modulu
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Formátování karty
Novou  kartu,  případně  kartu  nepoužívanou  s  hlásiči  řady  HLM-300,  je  možné  naformátovat 

po zvolení karty a stisku tlačítka Formátovat zvolenou kartu.

V  dialogu  vyberte  kapacitu  formátované  karty1 a  potvrďte  formátování  tlačítkem  Formátovat. 
Formátování přepíše nastavení na standardní, žádné zvuky na kartu nenahrává ani nemaže.

Pokud  je  na  kartě  uložen  záznam  MBR,  vypíše  se  po  formátování  varování  o  jeho  existenci. 
Takovouto kartu není možné bez odstranění MBR (viz zvláštní aplikační poznámka) použít k upgradu 
firmwaru a karta nespolupracuje se staršími přístroji typu HLM-300 (firmware 7 a starší).

Po naformátování bude karta nečitelná běžnými správci souborů (Průzkumník apod.), při pokusu o 
přístup ke kartě zobrazí buďto korektní hlášení: „Svazek neobsahuje známý systém souborů.“ nebo „Disk v  
jednotce X: není naformátován2“, případně nesmyslný text: „Jednotka nenalezena“.

Pokud budete kartu naformátovanou pro HLM-3xx potřebovat přeformátovat zpět na běžný formát, 
klikněte v Průzkumníku na písmeno jednotky s touto kartou pravým tlačítkem a zvolte Formátovat. 

1 Větší karty (s velikostí nepodporovanou programem HLM300 Setup) je možné naformátovat jako karty s 
nižší kapacitou.

2 Není naformátován z hlediska systému Windows, ale je naformátován „naším“ formátem pro HLM-300.

3. Nastavení modulu
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3.1.2. Nastavení hlášky

Okno nastavení umožňuje v kartě Hlášky nastavit parametry uložených hlášek v modulu HLM-300. 
V modulu je celkem  uloženo šest hlášek, označených jako hlášky 1 – 6 a spouštěných odpovídajícími 
vstupy.

Pro každou hlášku můžeme nastavit několik vlastností:

Hláška běží opakovaně po dobu aktivace vstupu – pokud je vstup stále aktivní a hláška není přerušena 
jinou hláškou,  běží  hláška opakovaně.  Pokud pole není  zatržené,  spustí  se hláška jen jednou v 
okamžiku aktivace vstupu.

Jiný vstup může hlášku přerušit – při aktivaci jiného vstupu během přehrávání této hlášky se tato 
hláška přeruší a spustí se hláška, vyžádaná právě aktivovaným vstupem. Pokud pole není zatržené, 
není možné hlášku přerušit a impulsy na ostatních vstupech jsou ignorovány. Na modulu HLM-
310EX a HLM-380 není tato funkce standardně povolena, hlášky jsou řetězeny za sebe (po dohrání 
jedné hlášky následuje přehrávání další hlášky).

Během hlášky spíná signalizační výstup modulu – pokud je daná hláška přehrávána, je výstupní signál 
na pinu 9 sdruženého konektoru IDC uveden do úrovně H.

Vstup má negativní logiku – vstup je aktivní, je-li v úrovni H (je rozpojen spoj se zemí – standardní 
metoda spouštení).

3. Nastavení modulu
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Změny uložte tlačítkem Uložit změny.

Zvuky jsou na kartě uloženy ve formě souvislého bloku dat – metodu uložení je možné připodobnit 
k  magnetofonové  pásce  s  počítadlem.  Celková  kapacita  karty  v  sektorech  (maximální  hodnota 
„počítadla“) je  zobrazena v informačním poli  vpravo nahoře  spolu s  grafem obsazení karty  zvuky 
jednotlivých hlášek a čísly sektorů (pozice „počítadla“), kde zvuky začínají a končí.

Volbou  nulové  délky  souboru  je  pro  daný  vstup  aktivována  funkce  STOP:  aktivací  daného 
vstupu dojde k okamžitému ukončení přehrávání a přechodu do úsporného módu,  je-li povolen 
režim úspory energie.

Režim úspory energie
Režim úspory energie vypíná po aktivaci funkce STOP nebo po uplynutí cca. 4 minut od přehrávání 

poslední hlášky koncový zesilovač modulu, čímž snižuje jeho spotřebu na méně než 15 mA za cenu 
drobného  zpoždění  při  následujícím  náběhu  přehrávání.  V  některých  případech  může  být 
v reproduktoru při vypínání zesilovače slyšitelné prasknutí.

Režim úspory energie se povoluje v kartě  Základní nastavení, kopírování v její dolní části. Nastavení 
uložte tlačítkem Uložit změny.

3.1.3. Načtení zvuku
Program akceptuje zvuky ve formátu MP3 (pouze stereo) nebo ve formátu WAV (pouze stereo). Zvuk 

se automaticky převádí do formátu pro HLM-300.

Před nahráním zvuku zvolte  v nastavení  hlášky novou počáteční  pozici  (sektor)  v poli  Pozice  v  

3. Nastavení modulu
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paměti  od a požadovanou kvalitu zvuku v poli  Formát.  Poté stiskněte tlačítko  Načíst  zvukový soubor. 
Zobrazí se karta Nahrávání zvuků s přednastavenými parametry, které ještě můžete změnit.

Stiskněte tlačítko Výběr souboru a zvolte zvukový soubor. Program jej převede do zvoleného formátu 
(proces trvá několik desítek sekund) a poté oznámí výsledek operace.

Převod souboru (v okně se zobrazují informace o průběhu – napřed proběhne převod z MP3 do WAV 
a poté převzorkování).

Po  ukončení  převodu  spusťte  zápis  na  kartu  tlačítkem  Zapsat.  Stav  zápisu  signalizuje  stavový 
proužek  pod tlačítkem.  Po ukončení  zápisu se zobrazí  hlášení  o  provedené  operaci  a  podle  počtu 
skutečně zapsaných sektorů se automaticky nastaví3 pole „Délka“ hlášky.

3.1.4. Kopírování karet
Pomocí tlačítka  Zálohovat kartu do souboru je možné celý obsah karty (nastavení i zvuky) uložit do 

souboru (pozor – soubor bude velký téměř stejně jako karta, pro 128 MB kartu je soubor velký 121 MB).

Tlačítkem Přepsat kartu souborem se data ze souboru vytvořeného tlačítkem Zálohovat kartu do souboru  
uloží  na  kartu.  Takto  je  možné  kopírovat  karty  mezi  sebou  nebo  vytvořit  více  karet  se  stejným 
nastavením

Upozornění: Neměňte paměťovou kartu bez odpojení napájení od hlásiče. Hrozí poškození karty i 
hlásiče, navíc se nenačte nové nastavení (nastavení se načítá z karty při zapnutí napájení).

3.2. Indikace stavu modulu
Chybové stavy jsou indikovány LED diodou stavu modulu takto:

•Není zasunuta karta nebo je vadná: pomalé střídané blikání (poměr svítí-nesvítí 1:1, perioda 0,8 s)

•Karta není naformátována pro HLM-300/310: rychlejší jedné LED blikání (poměr 1:1, perioda 0,2 s)

•Vše v pořádku, nepřehrávám: rychlé blikání jedné LED, poměr svítí:nesvítí nižší než 1

•Chyba přehrávání, nelze číst z karty: trvalý svit cca. 1 sekundu, poté následuje pokus o zotavení

3 Jiný postup je tento: zvolit v kartě Nahrávání zvuků v poli Nahrát pro hlášku volbu „Neasociovat s hláškou“ 
- tlačítkem Zapsat se pak spustí pouze zápis dat na kartu, bez změny nastavení hlášek, které je poté nutné 
provést ručně (nastavit formát, počáteční sektor a délku zvuku).

3. Nastavení modulu
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•Není nahrán firmware nebo není nahrán korektně: trvalý svit jedné LED po připojení napájení

Přístroj  je vybaven funkcí  automatické zotavení při  chybě čtení z karty – program provede po 
několika sekundách pokus o opětovnou inicializaci karty a návrat do klidového režimu. Zamezí se tím 
pazvukům a podivnému chování zařízení při náhodném vytažení karty za provozu.

3.3. Upgrade firmware
Pomocí  speciálně  naformátované  karty  je  možné  provést  nahrání  nového  softwaru  do  paměti 

procesoru hlásiče. Použitá karta nesmí mít MBR (Master Boot Record) – formátování pro hlásič skončí 
bez varování; postup odstranění MBR je popsán ve zvláštní aplikační poznámce.

Po  spuštění  programu  HLM300-Setup zvolte  písmeno  čtečky  karet  a  stiskněte  tlačítko  Upgrade  
firmware. Nyní zvolte BIN soubor, získaný od naší firmy, a potvrďte zápis dat na kartu.

Kartu s novým firmwarem vložte do vypnutého hlásiče a poté  zapněte jeho napájení.  Pokud se 
programování zdaří,  zhasne LED dioda na hlásiči  do pěti  sekund a již  se nerozsvítí.  Nyní  můžete 
odpojit napájení hlásiče, kartu s firmwarem nahradit kartou se zvuky a znovu připojit napájení – hlásič 
bude pracovat s novým firmwarem.

Upozornění:  během upgradu firmwaru neodpojujte napájení, dokud LED dioda trvale nezhasne. 
Jinak není zajištěno zapsání všech dat a hlásič může vykazovat abnormální funkčnost nebo nebude 
pracovat vůbec a bude nutné jej odeslat k opravě.

3.4. Příslušenství přístroje
Součástí standardního balení přístroje je:

•samotný modul HLM – 380

•paměťová karta SD nebo MMC s minimální kapacitou 256 MB, přednahraná, instalovaná v modulu

Jako příslušenství je možné u naší firmy zakoupit:

•vhodné reprosoustavy

•vhodnou čtečku karet k počítači

•náhradní paměťové karty

•vhodné síťové zdroje

•kabel pro napájení z palubní sítě automobilu

3. Nastavení modulu
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3.5. Schéma zapojení

EGMedical, s.r.o.

Křenová 19

602 00 Brno

www.strasil.net
support@strasil.net
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