
TD-110 telefonhívó módul 
Használati utasítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TD-110 automatikus telefonhívó modul az előre rögzített szöveges üzenetet továbbítja 4 telefonszámra a 
hagyományos vezetékes vagy mobil távközlési hálózatokon át. Ahol ezt a telefonközpont paraméterei 
megengedik, lehetőség van Pager üzenetközvetítési funkció használatára is. 
A telefonhívó modul aktiválása történhet manuális (kézi) módon, vagy a készülék bemenetére kötött külső 
eszköz segítségével. 
 
A telefonhívó felhasználható automatikus segélykérő funkciókra, vagy bizonyos események 
bekövetkeztének jelentésére. Telepítése és programozása rendkívül felhasználóbarát. 
 
  

mikrofon és hangszóró 
hívás 
(piros) 

billentyűzet lezárva 
(sárga) 

készenlét 
(zöld) 

kézi indítás 

üzenet meghallgatása 

szünet a tárcsázásban 

kilépés a kiválasztott 
funkcióból 

sorcsatlakozók lenyitható fedele 
(a nyitáshoz mindkét oldalon fogja meg) 



Telepítés 
 
Készítsen furatokat a telefonhívó rögzítésére a kívánt telepítési helyre (furat távolság 100mm). 
Részlegesen csavarja be a felső csavart, és akassza be a telefonhívó hátoldalán erre a célra szolgáló 
kulcslyuk alakú függesztő nyílásba. Emelje ki a sorcsatlakozó fedelet a telefonhívó alsó részén, majd 
rögzítse a készüléket a második (alsó) csavar segítségével a kívánt helyre. A telepítés során ne kísérelje 
meg a telefonhívó burkolatának felső részének felnyitását, mert ez egyrészt szükségtelen, másrészt a 
készülék károsodását vagy személyi sérülést okozhat. 
 

 
 
 
Sorcsatlakozók  
IN  A külső telefonvonal bemeneti csatlakozója. 
OUT Egyéb eszközök (telefon, fax stb.), melyeket a telefonhívó mögött a telefonvonalra kívánunk 

csatlakoztatni. 
GND A tápfeszültség GND vezetékének csatlakozója. 
+12 A tápfeszültség +12V vezetékének csatlakozója. 
IN1 Aktiváló bemenet – A GND potenciál csatlakoztatása vagy a csatlakoztatás bontása elindítja 

a tárcsázási folyamatot. A bemenet Alaphelyzetben Zárt (N/C) vagy Alaphelyzetben Nyitott 
(N/O) kontaktussal is működtethető. 

TAMPER kapcsoló - alaphelyzetben zárt kontaktus (24 órás hurok, amennyiben riasztórendszerrel 
együtt használják) 

 
A tápfeszültség rákapcsolásakor a telefonhívó lefuttatja önteszt programját, majd készenléti üzemmódba 
lép (a zöld LED bekapcsol). A gyári alapbeállítású hangüzenet meghallgatásához nyomja meg a Mem és 6 
gombokat. 
 

Beállítások 
Tárolja le a hívandó telefonszámokat és saját hangüzenetét a telefonhívóban. A programozás csak akkor 
lehetséges, ha zöld LED világít (készenléti üzemmód). Az adatbevitel gombnyomásait a piros LED 
felvillanásai jelzik. Egy megkezdett programozási műveletből az End gomb megnyomásával bármikor 
kiléphet. 

 Telefonszámok letárolása: Először üsse be az értesítendő telefonszámot, majd nyomja meg a Mem 
gombot, majd adja meg annak a memóriarekesznek a sorszámát (1-től 4-ig) ahová a telefonszámot le 
szeretné tárolni. (Példa: 2371915 Mem 1 vagy 06305351596- Mem 4) A telefonszám maximum 16 
számjegyből állhat. A számok közé szünetet a — (szünet) gomb megnyomásával iktathat be. A szünetjel 
nem lehet az első számjegy. Javasoljuk, hogy GSM telefonszámok utolsó számjegye után illesszen be 
egy szünet karaktert, ez bizonyos szolgáltatók esetében meggyorsítja a tárcsázás műveletét. 
Ha az utolsó számjegy után egy # karaktert tárol le, a telefonhívó az aktiválása esetén ezt a 
telefonszámot négyszer fogja felhívni. 
 

külső  
telefon vonal 

telefon, fax, 
más eszközök 

tápfeszültség 
12V 

aktiváló jel 
(NC vagy NO kontaktus) 

24 órás zóna bemenet 
(riasztó rendszerrel együtt 
történő használat esetén) 



 Hangüzenet rögzítése: Röviden nyomja meg a Mem gombot, majd nyomja le és tartsa lenyomva a 0 
gombot. Folyamatosan a mikrofonba beszélve, rögzítse a kívánt hangüzenetet (max. 20mp.) A felvétel 
közben a sárga visszajelző LED folyamatosan világít. A 0 gomb felengedése után a készülék a rögzített 
üzenetet automatikusan visszajátssza. A visszajátszást az End gomb lenyomásával bármikor leállíthatja. 

 Pager üzenet: Üsse be ugyanazokat a számokat (max. 26 számjegy), ugyanabban a sorrendben, ahogy 
azt tenné egy pager hívásakor egy hagyományos telefonkészülék használatakor. A számsor beütése 
után nyomja meg a Mem 5 gombokat. 
A szolgáltató előhívó számának beütése után nyomja meg az Fce gombot majd írja be az elküldeni kívánt 
üzenet számsorát. Néhány pager szolgáltató speciális kódok vagy szünetek bevitelét is megkövetelheti a 
hívott szám tárcsázásakor. Tájékozódjon pager szolgáltatójánál, ha nehézségbe ütközik a rendszer 
használatával kapcsolatban. 

 Telefonszám törlése: Üsse be a — Mem x parancssort (ahol x = a törölni kívánt telefonszám 1-től 5-ig) 
 Tárcsázási mód: Mem * - Impulzusos tárcsázási mód. Mem # - Tone tárcsázási mód (gyári 

alapbeállítás). 
 Teszt: A Mem Fce gombok megnyomásával indíthatja a teszt műveletsort. Ezután a telefonhívó egyszer 

felhív minden letárolt telefonszámot. A teszt során a beépített hangszóróból hallható a telefon vonalhang 
és a tárcsázás folyamata. 

 Rögzített hangüzenet meghallgatása: A rögzített hangüzenet visszahallgatásához nyomja meg a Mem 
6 gombokat. 

 Billentyűzár: A billentyűzet lezárásához nyomja meg a Mem és — gombokat, majd üsse be saját 
négyjegyű titkos kódját (PIN), majd a kód megerősítésének céljából még egyszer üsse be a kódot. A 
sárga visszajelző LED bekapcsol, jelezve, hogy a billentyűzár aktív, tehát a billentyűzet védve van az 
illetéktelen használat ellen. 

 Billentyűzár feloldása: Írja be a négyjegyű titkos kódját (PIN). A zöld visszajelző LED bekapcsol. Ha a 
telefonhívót egy riasztórendszerrel együtt használja, a beállítások végrehajtása után soha ne feledkezzen 
meg a billentyűzet lezárásáról. 

 
A telefonhívó működése 

A TD-110 aktiválása kétféleképpen történhet: 

 az IN1 bemenet indítójelére. 
 az Fce gombbal megnyomására. 

Aktiválását követően a TD-110 megszakítja a mögötte a telefonvonalra csatlakoztatott eszközök (telefon, 
fax stb.) hozzáférését a telefonvonalhoz, majd egyenként felhívja a beprogramozott telefonszámokat és 
lejátssza a rögzített hangüzenetet. Ha a telefonhívónak sikerült leadni az üzenetet egy adott 
telefonszámnak, akkor azt a telefonszámot többet már nem hívja. Amennyiben hívott szám foglalt lenne, a 
telefonhívó még 3 alkalommal kísérli meg a szám felhívását. 

Az üres telefonszám memória helyeket a telefonhívó egyszerűen kihagyja. A telefonhívó aktivált állapotát, 
és azt, hogy éppen a telefonhívások végrehajtásával van elfoglalva, a piros visszajelző LED fénye jelzi. 

Ha a billentyűzár nincs bekapcsolva, a hívási műveletsor az End gomb megnyomásával leállítható. 

 
Ha valami nem úgy működik, ahogy várta… 

 Ellenőrizze, hogy a tárcsázási mód a csatlakoztatott telefonhálózatnak megfelelő-e (impulzus, tone). 
 Ellenőrizze a telefonvonal meglétét és hogy a telefonhívó megkapja-e a tápfeszültséget. 
 Írja be újra a telefonszámokat és rögzítse újra a hangüzenetet. 
 

Ha elfelejtette a titkos kódot 

Ha elfelejtette milyen (PIN) kódot állított be a billentyűzár engedélyezésekor, szakítsa meg a készülék 
tápellátását 20 másodpercre. Utána csatlakoztassa újra a tápfeszültséget, és rögtön üsse be az 1234 
számsort (amikor a piros LED világít). A billentyűzár feloldását a zöld visszajelző LED bekapcsolódása 
mutatja. 

 



Műszaki adatok 
Tápfeszültség   10 - 14V DC (DE-01-12 adapter) 
Áramfelvétel   készenléti: max. 15 mA, tárcsázási: max. 100 mA 
Aktiválás  IN1 bemenet csatlakoztatása vagy a csatlakozás bontása a GND felé, 

vagy az Fce gomb megnyomása 
Telefonvonal   elektronikusan leválasztott, beépített túlfeszültség védelemmel 
Tárcsázási mód   impulzusos vagy tone (gyári beállítás = tone) 
Hívások száma  A távhívó felismeri a vonalhangokat, és ha a csengetési hangot nem érzékeli, 

a kérdéses számot többször (max. 3 alkalommal) felhívja. 
Telefonszámok   4× 16 számjegy (Mem1 -től Mem4-ig) hangüzenet küldéséhez 
   1× 26 számjegy (Mem5) Pager üzenet küldéséhez 
Hangüzenet időtartama Max. 20 másodperc. Az üzenet közvetítése során a felvétel 40mp-ig 

ismétlődik. 
Működési hőmérséklet -10°C - +40°C (beltéri használatra) 
Csatlakoztathatóság  A TBR 21/1998, EG 201 121 V1.13/200 szabványnak megfelelő hálózatokra. 
 
 
 
 
 

A Jablotron Alarms a.s. kijelenti, hogy a TD-110 készülék teljesíti a vonatkozó 1999/5/EC előírásait, és megfelel az abban 
foglalt irányelveknek. A tanúsítvány megtekinthető a www.jablotron.com, Technical Support oldalon. 

 

Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált eszközt a 
környezetvédelmi előírások figyelembe vételével mindig adja át újrafelhasználásra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


