Bluetooth adaptér JA-80BT
Bluetooth adaptér JA-80BT slouží pro bezdrátové propojení systémů řady JA-8x
případně JA-6x a PC s tímto rozhraním. V ústředně se interface připojuje
do konektoru digitální systémové sběrnice pomocí přiloženého kabelu. Na počítači
musí být instalován potřebný hardware a software pro Bluetooth komunikaci.

Postup párování adaptéru
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Připojte JA-80BT do digitální systémové sběrnice na ústředně. Po připojení se
zařízení cca 15 sekund inicializuje což je signalizováno rychlým blikáním modré
signálky. Po ukončení inicializace signálka zhasne.
Na PC pomocí ovládacího programu pro Bluetooth zadejte „Vyhledávat BT
zařízení“. Pro detailnější postup se řiďte pokyny určené pro tento program.*
Po nalezení periferie „JA-80BT“ klikněte na „Spárování“ a po výzvě k zadání klíče
(bezpečnostní kód pro spojení) zadejte čtyřmístné číslo uvedené na štítku
JA-80BT (PIN).
Po spárování si počítač vytvoří virtuální COM port (např. COM5) pro přístup
programu ComLink
Spuštěním programu ComLink začne prohledávat všechny existující porty a pokud
nalezne aktivní komunikační COM od JA-80BT tak se s ním spojí. Spojení je na
JA-80BT signalizováno trvalým svitem modré signálky.
Po ukončení programu ComLink nebo po přepnutí do Offline režimu se
komunikace přeruší a modrá signálka zhasne.

*Poznámka: postup párování se může lišit podle použitých ovladačů ve vašem PC.

Technické parametry

RJ-4
ze systémové sběrnice
6 mA/25 mA
1m
převod dat JA-8X/6X na Bluetooth
ComLink verze 60 a vyšší

Konektor
Napájení
Proudový odběr (klid / max.)
Délka propojovacího kabelu k ústředně
Vestavěný dekodér
Kompatibilita

JABLOTRON ALARMS a.s. prohlašuje, že výrobek JA-80BT je navržen a vyroben
ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/53/EU,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení
o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.
Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do
odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na
www.jablotron.com v sekci Ke stažení.
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