Propojovací kabel JA-80T – propojení ústředny a PC přes USB rozhraní
6.
7.
8.

Ostatní parametry nechte beze změn.
Dokončete instalaci nových ovladačů.
Připojením JA-80T vzniknou v PC dvě
nová zařízení, proto je nutné vyčkat na
spuštění průvodce připojením nového
hardwaru podruhé.
9. Pro instalaci druhého zařízení dodržujte
postup jako v předešlém případě.
10. Po úspěšné instalaci na počítači vzniknou
dvě nová zařízení - JABLOTRON serial
interface jako ovladač pro seriový port
(COM) a zařízení se stejným názvem jako
ovladač řadiče sběrnice USB.
11. Pokud nemáte nainstalován ComLink
nebo máte-li ComLink verze 59 a nižší,
nainstalujte program ComLink, který
naleznete na dodaném CD (nejnovější
verzi programu ComLink naleznete na
www.jablotron.cz sekce „Ke stažení“).

Systémy řady JA-8X a JA-6X lze propojit
s PC prostřednictvím kabelu a interface
JA-80T.
V ústředně
se
kabel
připojí
do konektoru digitální sběrnice, na straně PC
se pro připojení použije volný konektor USB.
Na počítači musí být nainstalovány dodané
ovladače USB zařízení. Propojení ústředny
s PC umožní použití programu ComLink - tedy
čtení událostí z paměti ústředny, nastavování a
testování systému, jeho ovládání a mnohem
více.

Technické parametry
Konektory (PC, ústředna)
USB a RJ-4
Napájení
není potřeba externí zdroj
Délka dodaného USB kabelu
2m
Délka propojovacího kabelu k ústředně
1m
(kabely lze prodloužit, viz kapitola Poznámky)
Vest. dekodér
převod dat JA-8X/6X na USB
Kompatibilita
ComLink verze 60 a vyšší

Poznámky

Podporované operační systémy Win 98 SE,
Win2000, Win XP professional nebo home
edition.
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.

Prodloužení kabelů je možné:
Na straně USB standardními dodávanými
USB kabely – maximální délka 5 m.
Na straně RJ konektoru – do délky 10 m lze
použít kabel CT-04. Pro vzdálenosti větší
(maximálně 100 m) je nutno použít kroucený
(twistovaný) kabel. Pro dva střední vodiče RJ
konektoru (komunikace) použijte jeden pár.
Druhý pár použijte pro krajní vodiče RJ
konektoru (napájení).
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.

Instalace ovladačů
Ovladače pro JA-80T naleznete na přiloženém CD. Tyto ovladače jsou též přístupné
ke
stažení
na
webových
stránkách
www.jablotron.cz v sekci Ke stažení. Stejně je
umístěna i aktuální verze programu ComLink.
1.
2.
3.
4.
5.

CD s ovladači vložte do CD mechaniky.
Připojte
JA-80T
pomocí
přiložené
kabeláže k ústředně a do volného USB
konektoru na počítači.
Vyčkejte na spuštění průvodce instalací
novým hardwarem.
V průvodci zadejte volbu pro vyhledání
správných ovladačů na CD-ROM.
Instalujete-li v OS Widows XP, ignorujte
podpis pravosti produktu a pokračujte
v instalaci.
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