JA-80L langaton sisäsireeni
1. Laita sireeni pistorasiaan. Jos sireenin merkkivalo alkaa vilkkua, on
sireeni valmis rekisteröimään ilmaisimen (ei valmiiksi rekisteröityjä
laitteita).
2. Jos merkkivalo palaa kiinteästi, pidä sireenin painike pohjassa,
kunnes merkkivalo vilkkuu (sireeniin on rekisteröity valmiiksi jokin
laite).
3. Rekisteröidäksesi ilmaisin, paina ilmaisimen kansisuojakytkintä
hetki. Onnistunut rekisteröinti saadaan valittua painamalla useita
kertoja ilmaisimen kansisuojakytkintä. Ovikelloäniä on 8 erilaista,
jolloin voit valita oman äänen jokaiselle ovelle.
4. Kun kaikki ilmaisimet ovat rekisteröity sireeniin, poistu sireenin
rekisteröintitilasta painamalla sireenin painiketta. Tällöin kaikki
rekisteröimäsi laitteet tallentuvat sireenin muistiin.
Jos haluat, näppäimistön JA-80F sisääntuloa IN, voidaan käyttää myös
sireenin ovikellotoiminnossa ja/tai vierailijakellossa. Tällöin sireenin
ohjelmointitilassa paina näppäimistön kansisuojakytkintä hetki.

JA-80L on osa Jablotronin Oasis 80 hälytinjärjestelmää. Sitä voidaan
käyttää seuraavasti:
o Langattomana sisäsireeninä
o Langattomana ovikellona
o Erillisen ilmaisimen ohjaamana vierailijakellona
o Antamaan sisääntulo- ja poistumisviiveäänet
Sireeni on pistotulppaliitäntäinen ja se keskustelee OASIS
radioprotokollalla. Sitä voidaan käyttää erillislaitteena (esim. ovikello)
tai se voidaan liittää osaksi OASIS-järjestelmää antamaan
osavalvonnan tai täysivalvonnan sireeni- ym. äänet. Lisäksi sireeni
antaa kansisuojahälytyksen, jos se irrotetaan pistorasiasta. Asennus
tulisi suorittaa vain riittävän pätevyyden ja koulutuksen saaneen
henkilön toimesta.

Rekisteröityjen laitteiden maksimimäärä

Maksimissaan 8 RC-8x laitetta tai JA-8x ilmaisinta ja 1 JA-80 Oasis
keskus voidaan rekisteröidä JA-80L sireeniin. Useita sireenejä voidaan
rekisteröidä samaan laitteeseen.

Rekisteröityjen laitteiden poisto (RESET)

Kaikki rekisteröidyt laitteet voidaan poistaa sireenin muistista
seuraavasti:
1. Irrota sireeni pistorasiasta.
2. Pidä sireenin painike pohjassa kun laitat sireenin pistorasiaan.
3. Päästä sireenin painike, kun sireeni antaa kaksi(2) äänimerkkiä
resetoinnin merkiksi.
4. Sireenin merkkivalo alkaa vilkkumaan rekisteröintitilan merkiksi.
5. Poistu rekisteröintitilasta painamalla sireenin painiketta, jolloin
merkkivalo sammuu.
Jos sireenin merkkivalo ei ala vilkkua kahden merkkiäänen jälkeen,
on sireeni rekisteröidyn keskuksen kanssa radioetäisyydellä. Tällöin
kaikki muut laitteet ovat poistuneet sireenin muistista, paitsi keskus.
Jos haluat poistaa sireenin keskuksesta, sinun pitää ensin poistaa
sireeni keskuksen muistista (ohjelmointitilassa) pitämällä “2” pohjassa
sireenin muistipaikan ollessa näytöllä.

JA-80L rekisteröinti Oasis keskukseen

1. Aseta keskus rekisteröintitilaan painamalla “1” keskuksen ollessa
huoltotilassa.
2. Laita JA-80L pistorasiaan. Sireenin merkkivalo syttyy hetkeksi
rekisteröintikoodin lähetyksen merkiksi.
3. Poistu keskuksen rekisteröintitilasta painamalla “#”.
Huom:
a) Järjestelmässä voi olla useita sireenejä rekisteröitynä.
b) Jollei sireeni rekisteröidy (sireenin merkkivalo sammu), tarkista::
o Onko keskus rekisteröintitilassa?
o Onko sireeni tehdasasetuksessa? Jollei, resetoi sireeni.
c) Rekisteröity sireeni antaa hälytyksen (HUOM! erittäin kova ääni)
ja antaa sisääntulo- ja poistumisäänet (piipitykset), jotka voidaan
ohjelmoida päälle/pois päältä keskuksesta.
d) Sireeniä voidaan käyttää langattomana ovikellona tai erillisen
ilmaisimen
ohjaamana
vierailijakellona.
Nämä
vaativat
lisälaitteiden rekisteröintiä sireeniin.
e) Jos sireeni irrotetaan pistorasiasta sen soidessa, sireeni lähettää
keskukselle kansisuojahälytyksen.
Keskuksen huoltotilassa voidaan mitata sireenin radiosignaalin
voimakkuus Sireeni lähettää signaalin painettaessa sen painiketta.
Sireeniin voidaan lisäksi ohjelmoida päälle- (1piip) ja poiskytkentääänet (2 piip). Päällekytkemiseksi paina nopeasti kolme kertaa sireenin
painiketta. Sireenin antaessa kaksi merkkiääntä, on ohjelmointi
onnistunut. Em. äänien poistaminen tapahtuu samalla tavalla. Sireeni
antaa tällöin yhden merkkiäänen merkiksi poistetusta ohjelmoinnista.

Äänenvoimakkuus

Sireenissä on kaksi äänenvoimakkuutta merkkiäänille (esim.
ovikello). Säätääksesi äänenvoimakkuutta pidä sireenin painike
pohjassa (sireenin ollessa pistorasiassa), jolloin merkkiäänen
voimakkuus muuttuu. Päästettäessä painike merkkiäänien voimakkuus
tallentuu sireenin muistiin.
HUOM! Hälytyksessä sireeni soi aina täydellä voimakkuudella.

Merkkivalon toiminta

Normaalitilassa merkkivalo vilkkuu ovikelloa tms. painettaessa tai
sireenin soidessa. Sireenin ollessa rekisteröity JA-80 Oasiskeskukseen, sireenin merkkivalo palaa ulostulon PgY ollessa
päällekytketty. Sireenin merkkivalo vilkkuu sireenin ollessa
rekisteröintitilassa.

Tekniset tiedot

Jännite (pistorasia)
Radiotaajuus
Kantomatka
Äänet (melodiat)

230V/50Hz, 1W
868 MHz, Oasis protokolla
noin 100 m (vapaassa tilassa)
8 valittavissa ilmaisimille ja ovikellolle,
hälytysääni 95 dB / 1 m
Rekisteröityjen laitteiden lukumäärä
1x Oasis JA-80 hälytinkeskus
8x Oasis langaton ovikellopainike ja ilmaisin
Turvaluokitus
II, EN60950 mukaan
Käyttöympäristö
yleinen, sisätila –10… +40 °C
Kotelointiluokka
IP40 EN 60529 mukaan, IEC 529
Mekaaninen kesto
IK08 EN 50102 mukaan
Operating conditions
VO-R/10/08.2005-24
The JA-80L complies with ETSI EN 300220, ETS 300683, and EN
50134

Langattoman ovikellopainikkeen rekisteröinti sireeniin

Max. 8 langatonta ovikellopainiketta RC-8x voidaan rekisteröidä
sireeniin. Rekisteröinti tapahtuu seuraavasti:
1. Laita sireeni pistorasiaan. Sireenin merkkivalon vilkkuessa voit
aloittaa ovikellopainikkeen rekisteröinnin. Tässä tapauksessa
sireeniin ei ole rekisteröity mitään laitteita. Jos merkkivalo palaa,
paina sireenin painiketta, kunnes merkkivalo vilkkuu. Tässä
tapauksessa sireeniin on rekisteröity valmiiksi jokin laite (esim.
keskus) ja vilkkuvalla merkkivalolla osoitetaan uusien laitteiden
rekisteröinti.
2. RC-8x voidaan rekisteröidä painamalla sen painiketta. Onnistunut
rekisteröinti osoitetaan melodisella ovikelloäänellä. Haluttu
ovikelloääni saadaan valittua painamalla useita kertoja RC-8x
painiketta. Ovikelloäniä on 8 erilaista, jolloin voit valita oman äänen
jokaiselle ovelle (ovikellopainikkeelle).
3. Kun kaikki ovikellopainikkeet ovat rekisteröity sireeniin, poistu
sireenin rekisteröintitilasta painamalla sireenin painiketta. Tällöin
kaikki rekisteröimäsi laitteet tallentuvat sireenin muistiin.

JABLOTRON ALARMS a.s. vakuuttaa täten, että JA-80L täyttää
yhteisön asiaan kuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön:
Direktiivit numero: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU,
2011/65/EU.
Löydät
alkuperäisen
vastaavuusvakuutuksen
osoitteesta www.jablotron.com – kohdasta Ladattavaa.

Ilmaisinohjattu vierailijakellotoiminto

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

Ilmaisinohjattu
vierailijakelloa
käytetään
tyypillisesti
esim.
kampaamon tms. ovella osoittamaan takahuoneessa olevalle
henkilökunnalle asiakkaan tulosta. Rekisteröidäksesi ilmaisimen
sireeniin, tee seuraavasti:
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