JA-80F langaton näppäimistö
JA-80F on osa Jablotronin Oasis 80 hälytinjärjestelmää jota ohjaamaan se on
suunniteltu. Siinä on sisäänrakennettu etälukija ja siihen voidaan kytkeä
johdollinen ilmaisin (esim. magneettikytkin). Paristotoimisena se keskustelee
laitteiston kanssa langattomalla OASIS radioprotokollalla.

Asennus

Asennus tulisi suorittaa vain riittävän pätevyyden ja koulutuksen saaneen
henkilön toimesta. Näppäimistö voidaan asentaa vain sisätiloihin. Näppäimistö
asennetaan tyypillisesti sisäänkäynnin viereen. Näppäimistöä ei saa asentaa
suurelle metallipinnalle tai sellaisen välittömään läheisyyteen, koska metalli voi
estää radioliikenteen.
1. Avaa näppäimistö painamalla pohjan lukituskynttä ja irrota välikaapeli
vetämällä piirikortin liittimestä.
2. Kiinnitä näppäimistön pohja haluttuun asennuspaikkaan.
3. Kytke ulkoinen ilmaisinkaapeli (tarvittaessa). Vedä kaapeli ulos
kotelosta pohjan kaapeliläpiviennin kautta.
4. Rekisteröi näppäimistö keskukseen (ks. keskuksen ohje) seuraavasti:
o Aseta keskus rekisteröintitilaan painamalla “1” keskuksen ollessa
huoltotilassa. Jos keskuksessa ei ole yhtään näppäimistöä
rekisteröitynä valmiiksi, oikosulje reset-pinnit keskuksessa. Tämän
jälkeen paina ”1”.
o Asenna näppäimistöön paristot/poista pariston suojanauha, jolloin
näppäimistö lähettää keskukselle koodinsa.
o Poista keskus rekisteröintitilasta painamalla “#”.
5. Kytke irrottamasi välikaapeli näppäimistön piirilevylle. Jos näppäimistöön
tulee ulkoinen ilmaisin tai jännitesyöttö, kytke myös ne. Kiinnitä
näppäimistön kuori.
6. Näppäimistön käyttöohje löytyy keskuksen käyttöohjeesta.

Magneettikytkimen asennus

Näppäimistöön
voidaan
kytkeä
ulkoinen
magneettikytkin/kytkimiä.
Hälytyssisääntulon IN avautuminen aiheuttaa hälytyksen. Keskuksen
normaalitoiminto näppäimistön IN-liittimeen kytketyn ilmaisimen kanssa on
viiveellinen murtohälytys. IN-liittimeen kytketylle Ilmaisimelle voidaan
ohjelmoida myös jokin toinen toiminto keskuksen ohjelmointitilassa. INliittimeen kytketty ilmaisin voi lähettää sekä avaus- että sulkemistilasta tiedon
keskukselle, jolloin keskus tietää silmukan valvoman oven/ikkunan tilan.
Käyttämätön hälytyssisääntulo pitää oikosulkea. Huom: Näppäimistöltä ei voi
ottaa jännitesyöttöä johdolliselle ilmaisimelle.
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IN-liittimeen kytketyn ilmaisimen avautuessa). Ovikellotoiminto poistetaan
painamalla 0.
Poistu painamalla # (näppäimistö poistuu automaattisesti 10s jälkeen
viimeisestä toiminnosta).
Huom:
• Valikko tulee näyttöön, vaikkei näppäimistöä ole rekisteröity mihinkään
keskukseen.
• Jos haluat päästä valikkoon myöhemmin, pitää paristo irrottaa hetkeksi.
• Jokaisessa näppäimistössä on oma valikkonsa, eli jokainen näppäimistö
voi sisältää eri kielen ja ovikellotoiminnon.
• Näppäimistö muistaa valikon asetukset myös ollessaan ilman sähköä ja
paristoa. Valikkoa voidaan muuttaa vain em. tavalla.

Näppäimistön radiosignaalin mittaaminen

Keskuksen huoltotilassa voidaan tarkistaa näppäimistön radiosignaalin
voimakkuus. Tarkistamiseksi pitää avata IN- tai TMP-liitin.
Huom: keskus mittaa vain näppäimistön lähettämän signaalin voimakkuuden,
ei näppäimistölle lähetetyn signaalin voimakkuutta. Jos keskusta ei löydy,
näyttää näppäimistö vikatilaa signaalivoimakkuuden kohdalla. Jos olet kytkenyt
keskukselle sähkönsyötön uudelleen, etkä saa näppäimistöä toimimaan,
suosittelemme sinun irrottavan näppäimistön pariston hetkeksi.

Näppäimistön kansisuojan irtikytkentä

Näppäimistön kansisuojan irtikytkemiseksi pitää oikosulkea kansisuojan
vieressä oleva jumpperi. Normaalitilassa jumpperi pitää olla auki, jotta
kansisuoja toimisi.

Tekstinsyöttö näppäimistölle

Näppäimistölle voidaan syöttää kahdenlaisia tekstejä: ilmaisimien nimiä
(esim: etuovi); käyttäjän nimiä sekä muita järjestelmätekstejä.
Tekstejä voidaan syöttää näppäimistöltä pitämällä pohjassa ? painiketta
keskuksen huoltotilassa (ks. keskuksen asennusohje). Syötetty teksti on vain
ko. näppäimistössä muistissa.
Suositeltavin tapa on käyttää PC:tä ja Comlink ohjelmaa (Comlinkissä:
laitteet välilehti). Näppäimistö pitää olla kytketty keskukseen johdolla (esim.
näppäimistöpaketin johdolla) ja keskus pitää olla kytketty PC:hen johdolla. Jos
järjestelmässä on useita näppäimistöjä, ne voidaan kytkeä toisiinsa johdoilla
tekstinsyötön ajaksi tai voit lähettää jokaiselle näppäimistölle erikseen tekstit.
Suosittelemme käytettäväksi sarjaväylän jakajaa (malli: BS-84). Comlink
mahdollistaa myös näppäimistöjen järjestelmätekstien muutokset (ks.
Comlinkin valikosta: Asetukset - Näppäimistöteksti).

Paristonvaihto

Näppäimistö tarkkailee paristojen kuntoa ja lähettää paristojen
loppumisvaroituksen keskukselle. Tämän jälkeen näppäimistö jatkaa
toimintaansa, mutta sytyttää pariston vähyyden merkkivalon näyttöön. Paristot
tulisi vaihtaa kahden viikon sisällä pariston loppumisvaroituksesta keskuksen
ollessa huoltotilassa. Paristonvaihto tulisi jättää riittävän pätevyyden ja
koulutuksen saaneelle henkilölle.
Käytetyt paristot tulee toimittaa kodin ongelmajätepisteeseen eikä niitä saa
heittää kotitalousjätteisiin.
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Näppäimistön poisto järjestelmästä

Jos näppäimistö poistetaan käytöstä, se pitää poistaa järjestelmästä
keskuksen huoltotilassa ja siitä pitää poistaa paristot.

Tekniset tiedot

Näppäimistön nukkumisaika

Säästääkseen paristoa näppäimistö sammuttaa itsensä 20s viimeisestä
toiminnosta (15 minuutin päästä huoltotilassa). Näppäimistö herää avaamalla
näppäimien suojakansi, painamalla jotain näppäintä tai avaamalla ulkoisen
magneettikytkimen valvoman oven.
Suositus: kytke sisäänkäyntioven magneettikytkin näppäimistöön. Tällöin
oven avaaminen herättää näppäimistön ja näppäimistö antaa sisääntuloviiveen
äänimerkin. Lisäksi näppäimistössä oleva etälukija herää vastaanottamaan
etäkortin/tagin.

Ulkoinen virtalähde (lisävaruste)

Jännite
2x litiumparisto: CR14505 (AA 3.0V)
Pariston tyypillinen käyttöikä
noin. 3 vuotta (2:lla päivittäisellä kytkennällä)
Radiotaajuus
868 MHz, Oasis protokolla
Kantomatka
noin 100m (vapaassa tilassa)
RFID kortit
Jablotron PC-01 tai PC-02 (EM UNIQUE 125kHz)
Magneettikytkimen liitäntä
IN = avautuva silmukka
Mitat
113 x 121 x 63 mm
Käyttöympäristö EN 50131-1 mukaan
II. sisätila
Käyttölämpötila
-10… +40 °C
EN 50131-1, CLC/TS 50131-3, EN 50131-5-3 classification
class 2
Can be operated according to
VO-R/10/08.2005-24

Jos näppäimistön virransyöttö on ulkoisella virtalähteellä (malli: Jablotron
DE02-12, kytketään liittimiin +U ja GND), näppäimistö ei nukahda 20s jälkeen
viimeisestä toiminnosta. Virtalähteen käytön kanssakin pitää käyttää paristoja.
Asennus on helppo, laita virtalähteen pistotulppa pistorasiaan näppäimistön
rekisteröinnin jälkeen (rekisteröinti pitää suorittaa paristoilla) ja kiinnitä
näppäimistön kuori.
Huom: Jos näppäimistöön on kytketty jännitesyöttö, ei näppäimistössä ole
nukkumisaikaa, mutta 3 minuutin päästä viimeisestä toiminnosta näyttö
sammuu, eikä näppäimistö näytä toimintatilaa. SIIRSIN YLEMPÄÄ

Näppäimistön menu – kielen ja ovikellotoiminnon valinta

Jablotron Ltd vakuuttaa täten, että tämä JA-80F vastaa direktiivin
1999/5/EC keskeisiä vaatimuksia ja muita määräyksiä.
Alkuperäinen yhdenmukaisuusvakuutus on saatavana internetissä
osoitteessa www.jablotron.com, osasta Tekninen tuki.
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 999
fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz

Magneettikytkimen asennusesimerkki.

Huomautus: Vaikka tämä tuote
ei sisällä mitään haitallisia
materiaaleja, ehdotamme, että
palautatte
tuotteen
käytön
jälkeen
jälleenmyyjälle
tai
suoraan valmistajalle.

Jos ∗ näppäintä pidetään pohjassa paristojen asennuksessa, saadaan
näytölle näppäimistön valikko, josta voidaan valita haluttu kieli. Painamalla
näppäintä 9 saadaan ovikellotoiminto päälle (näppäimistö antaa merkkiäänen
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