
SD 800
TELEFONHÍVÓ

-24/+24: 24VDC tápfeszültség 
csatlakozási pontjai.
TRG: Hívást indító kapcsoló jel.
TEL: csatlakozás az analóg 
telefonkészülék felé.
PTT: analóg telefonvonal 
bemenet.

Azért, hogy rögzíteni tudja a telefonhívó által tárcsázni kívánt telefonszámokat, 
először be kell lépnie programozói módba.
A programozói módba lépéshez nyomja le a ’*’ és  ’#’ gombokat egyidejűleg több 
mint 3 másodpercig.

* és # gombokkal lépjen be programozói módba.
*0#: Hívás indítása negatív kapcsolt jellel (gyári alapbeállítás).
*1#: Hívás indítása pozitív kapcsolt jellel.
*2#: A hívási folyamat hossza megegyezik a kapcsolt jel hosszával és leáll,
       amikor a kapcsolt jel megszűnik.
*3#: A hívási folyamat a kapcsolt jelre elindul és az összes telefonszám hívása               
       után áll le.       után áll le.
*4#: A hangfelvételt 45 másodpercen keresztül játssza le.
*5#: A hangfelvételt 90 másodpercen keresztül játssza le.
*6#: DTMF tárcsázási mód.
*7#: Hívás tárcsázással (gyári alapértelmezés).
*8#: A hívási folyamat a 0 gomb lenyomva tatásával nem szakítható meg 
       (gyári alapértelmezés).
*9#: A hívási folyamat a 0 gomb lenyomva tartásával megszakítható.*9#: A hívási folyamat a 0 gomb lenyomva tartásával megszakítható.
0N#: Az összes – memóriában tárolt – telefonszám, N alkalommal kerül 
       tárcsázásra (alapértelmezett érték: N=2). (Pl.: 03# azt jelenti, hogy minden
       telefonszám háromszor kerül tárcsázásra).
*##: gyári alapértékek visszaállítása.
* és # gombok együttes lenyomásával léphet ki programozói módból.

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga 
után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.A leírás és a 

termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Nyomja le az SW1 gombot (a piros REC LED alatt található) és olvass fel a rögzíteni 
kívánt üzenetet. Amikor a gombot megnyomja vagy letelik a 16 másodperc, a 
hangüzenet rögzítésre kerül.
Megjegyzés: az üzenet rögzítése közben normál hangerővel beszéljen a mikrofontól 
20cm távolságra.

A programozói módból történő kilépéshez nyomja le a ’*’ és  ’#’ gombokat egyidejűleg 
több mint 3 másodpercig.
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