JK-05 PROFI GSM- HÄLYTYSJÄRJESTELMÄPAKETTI
Asennusohjeet
Paketin asennuksen tulee suorittaa ainoastaan valtuutettu Jablotron- jälleenmyyjä.

1. Paketin sisältö
Paketin kaikki osat ovat rekisteröidyt ja esiohjelmoidut.
Ilmaisimissa ja kauko-ohjaimissa on esiasennetut paristot.
osa
JA-60N
JA-60P
JA-60F
RC-40
UC-260
RC-28
SMS-8010

kuvaus
langaton ovi-ilmaisin
langaton liiketunnistin
langaton näppäimistö
kauko-ohjain
langaton sisäsireeni
langaton ovikellopainike
SMS- puhelin

osoite
1
2
c1
c2
keskus on rekisteröity
rekisteröity UC-260:een
Rx, Tx numerot 1111

2. Ennen asennusta

c) Kytke PC:n internet kaapeli GSM- moduuliin (jos keskus
toimii myös GPRS- modeemina).
d) Asenna ja kytke varakäyntiakku keskukseen.
e) Kytke verkkojännite keskukseen.
f) Punainen LED- merkkivalo palaa GSM- verkkoon
kytkeydyttäessä ja sen tulisi sammua 60 s kuluessa. Jos
LED alkaa vilkkua, ei GSM- verkkoon ole saatu yhteyttä
(kytke sekä verkkojännite että paristo pois päältä ja kokeile
SIM- korttia omassa matkapuhelimessasi varmistaaksesi, että
se toimii).
g) Kytke näppäimistön paristot (vedä punainen teippi ulos
paristojen aktivoimiseksi). Näppäimistön näytölle tulee P
(ohjelmointitila).
• Jos näytöllä on F, ei keskukseen ole yhteyttä
• Syötä F0 6060 P- tilan uudelleen avaamiseksi jos vahingossa
suljet sen painamalla N- painiketta.
• Näppäimistöparistojen säästämiseksi sulje sen kansi sen ollessa Ptilassa.

Varmistu, että PIN- koodikysely on poistettu ennen kuin asetat
SIM- kortin keskukseen. Esimerkiksi NOKIA- puhelimessa valitse:
Valikko, Asetukset, Suojausasetukset, PIN- kysely, EI käytössä.

Selvitä kaikkien osien sopivimmat sijoittelut. Langattoman
näppäimistön tulee olla alle 20 m:n etäisyydellä keskuksesta.

3. Keskuksen asentaminen
a) Asenna keskus – porauskaavio on tämän ohjeen viimeisellä
sivulla.
b) Asenna paristot SMS- puhelimeen, kytke sen puhelinjohto
GSM- moduulin pistokkeeseen keskuksessa ja kytke SMSpuhelimen verkkoadapteri.

h) Syötä 971 GSM- signaalivoimakkuuden mittaamiseksi.
Sen tulee olla vähintään 3 (mikäli ei, vaihda keskuksen
paikkaa tai käytä ulkoista GSM- antennia).
i) Poistu mittauksesta painamalla painiketta N. Asenna
keskuksen kansi paikoilleen.

Analoginen puhelinlinja,SMS-8010

SIM kortti

Resetointi
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4. Ilmaisimien ja varusteitten asentaminen

5. Lisävarusteitten rekisteröinti

7. Radiosignaalin voimakkuuden mittaaminen

a) Asenna JA-60N lähetinosa oven karmiin (antenni joko ylöstai alaspäin) ja magneettiosa oveen.

Mikäli asennat lisäilmaisimia (maks. 32), on ne rekisteröitävä.
Järjestelmän tulee olla P- tilassa (jos ei, syötä F0 6060):
a) Paina 1 opetustilan* avaamiseksi.
b) Seuraava vapaa ilmaisinosoite tulee näppäimistön näytölle.
c) Asenna paristot kaikkiin uusiin ilmaisimiin yksitellen niiden
rekisteröimiseksi
(järjestelmä
tarjoaa
automaattisesti
seuraavan vapaan osoitteen).
d) Ilmaisinasemien selaamiseksi, paina 1 (ylös) tai 7 (alas).
e) Toisen ilmaisimen rekisteröimiseksi varattuun asemaan
paina 5 ennen kuin asennat ilmaisimien paristot.
f) Opetustilasta poistumiseksi paina näppäintä N.
Langaton näppäimistö (JA-60F) rekisteröityy, kun asennat sen
pariston opetustilassa.
Kauko-ohjain (RC-40 or RC-11) rekisteröityy, kun painat ja pidät
painettuna sekä näppäimet A että B opetustilassa.
Langaton ulkosireeni (JA-60A) rekisteröityy, kun se
opetustilassa on liitetty verkkoon.
Keskuksen rekisteröimiseksi UC- vastaanottimiin syötä 299
näppäimistöllä P- tilassa oltaessa.
Tarkista lisätiedot laitteitten omista käyttöohjeista.
*Opetustila aukeaa myös oikosulkemalla keskuksen Resetnastat.

a) P- tilassa paina 1 ja vieritä näppäimellä 7 asemaan 1.
b) Paina 8 mittaamisen aloittamiseksi.
c) Aktivoi
ovi-ilmaisin
sen
signaalivoimakkuuden
tarkistamiseksi.
d) Käyttäen painiketta 1 vieritä seuraavaan asemaan (2 =
PIR) ja tarkista sen signaalivoimakkuus (jos PIR- ilmaisin ei
reagoi, toista sen testitila avaamalla ja sulkemalla sen kansi).
e) Toista
askel d)
kaikkien rekisteröityjen
laitteitten
tarkistamiseksi. Langattoman näppäimistön (c1) signaali
tulee näytölle, kun vaikutat sen sabotaasikytkimeen. Kaukoohjain (c2) ilmaistaan, kun painat sen näppäintä A.
f) Vaihda laitteen paikkaa, jos sen signaali on the alle 2.
g) Palaa P- tilaan painamalla näppäintä N.

A

6. Ilmaisimien ja ohjaimien testaaminen
a) Järjestelmän tulee olla P- tilassa (jos ei, syötä F0 6060)
b) Laukeavat ilmaisimet – niiden osoitteet (1 = ovi ja 2 = PIR)
on osoitettava (jos PIR- ilmaisin ei reagoi, toista sen testitila
avaamalla ja sulkemalla sen kansi).
c) Paina RC-40 kauko-ohjaimen painiketta A – c2 tulee
näytölle.

B

Älä kiristä tiukkaan
tätä ruuvia

C

a) Valitse matkapuhelimesi numero SMS- puhelimesta. Sulje
puhelin, kun se soi. Tämä näyttää järjestelmän SIM- kortin
numeron puhelimessasi.
b) Soita takaisin järjestelmän numeroon matkapuhelimellasi.
Anna SMS- puhelimen soida kunnes järjestelmä vastaa
puheluusi (kuulet äänimerkin). Syötä sitten asentajan
kaukokäyttökoodi 0000 puhelimellasi.
c) Nyt matkapuhelimen tulisi toimia järjestelmänäppäimistönä.
Paina #- näppäintä P- tilasta poistumiseksi ja palaa siihen
uudelleen syöttämällä ∗0 6060.
d) Lopeta puhelu.
e) Näppäile matkapuhelimellasi MO ja lähetä se tekstiviestinä
järjestelmälle. Sinun tulisi saada tilailmoitusvastaus.
f) Kirjoita testiteksti SMS- puhelimella ja lähetä se tekstiviestinä
matkapuhelimeesi.
g) Voit myös tallentaa matkapuhelimesi puhelinnumeron SMSpuhelimen muistiin, jotta loppukäyttäjä saa sinuun jatkossa
helposti yhteyden.

a) Järjestelmän tulee olla P- tilassa (jos ei, syötä F0 6060)
b) Seuraavia sarjoja käyttäen voit ohjelmoida:
Toiminto
Asentajakoodisi*
Asentajan
kaukokäyttökoodi*
Käyttäjän
kaukokäyttökoodi*
Poistumisviive
Tuloviive
Hälytyksen kesto
Hälytyksen
tekstiviestiraportti

kiinnitä

click

Hälytys tekstiviesti +
puhelinraportti

avaa

Hälytys & kytkentä
tekstiviestiraportti

korkeus
[m] 2,5

vältä asennusta vasten ikkunaa tai lähellä lämmittimiä

JA-60P valvonta-alue
zone C

m
12

zone B

Pelkkä hälytyspuhelu
Teknisen ongelman
tekstiviestiraportti
Käyttäjä 1 … 4
kytkentäraportti 75 &
76:een
GSMLink esirekisteröinti

2
1,5
zone A
1

Aika & päivämäärä

zone C
zone B
1,6

120º
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Sarja
5 xxxx xxxx

alue
[m]
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z
700
201
202
203
204
205
206
207
208
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

94 xxxx F0
94 xxxx F1
20x
21x
22x
71 yyy..y F0
72 yyy..y F0
73 yyy..y F0
74 yyy..y F0
75 yyy..y F0
76 yyy..y F0
77 yyy..y F0
78 yyy..y F0
80x

10.

Tehdasraportti
Häl. järjestelmä raportoi
Käyttölaite #1
Käyttölaite #2
Käyttölaite #3
Käyttölaite #4
Käyttölaite #5
Käyttölaite #6
Käyttölaite #7
Käyttölaite #8
Langaton ilmaisin #1
Langaton ilmaisin #2
Langaton ilmaisin #3
Langaton ilmaisin #4
Langaton ilmaisin #5
Langaton ilmaisin #6
Langaton ilmaisin #7
Langaton ilmaisin #8
Langaton ilmaisin #9
Langaton ilmaisin #10
Langaton ilmaisin #11
Langaton ilmaisin #12
Langaton ilmaisin #13
Langaton ilmaisin #14

z
415
416
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
z
703
704
705
706
710
711

Tehdasraportti
Langaton ilmaisin #15
Langaton ilmaisin #16
Käyttäjäkoodi #1
Käyttäjäkoodi #2
Käyttäjäkoodi #3
Käyttäjäkoodi #4
Käyttäjäkoodi #5
Käyttäjäkoodi #6
Käyttäjäkoodi #7
Käyttäjäkoodi #8
Käyttäjäkoodi #9
Käyttäjäkoodi #10
Käyttäjäkoodi #11
Käyttäjäkoodi #12
Käyttäjäkoodi #13
Käyttäjäkoodi #14
Tehdasohjeet
AM
DM
MO
ME
PGON
PGOFF

Täydellinen luettelo kaikista teksteistä on keskuksen asennusohjeessa.

11.

Asennuksen loppuun saattaminen

a) Täytä tiedot tarraetikettiin ja kiinnitä se näppäimistön kannen
sisäpuolelle.
b) Kytke järjestelmä valmiustilaan (painamalla näppäintä N)
c) Perehdytä käyttäjä järjestelmän käyttöön.
d) Totea, että kun nostat SMS- puhelimen ja painat painiketta #,
ohjaa puhelimen näppäimistö järjestelmää.

Huomautus
6060 tehdasasetus
xxxx uusi koodi
0000 tehdasasetus
xxxx uusi koodi

Päällekytke (A)
Poiskyt (B)

Vastaavat
toiminnot

A + B Panikkik

Kohde tai tila
Langaton laite

1111 tehdasasetus
xxxx uusi koodi
3 = 30 s tehdasasetus
3 = 30 s tehdasasetus
4 = 4 min tehdasasetus
yyy..y puhelinnumero
001 paikassa 72, hälytys
tekstiviesti menee SMSpuhelimeen
(veloituksetta) – SMSpuhelin toimii
järjestelmän LCDnäppäimistönä
7nF0 pyyhkii numeron n
x = 1 toiminnassa
x = 2 ei toiminnassa

yyy..y
matkapuhelinnumerosi
(kansainvälinen muoto
00 maatunnus …)
4 hh mm PP KK VV

972 yyy..yF0

Lisätietoja keskuksen asennusohjeessa.
* Täytyy muuttaa.

zone A

0,5

yyyy = asentajan kaukokäyttökoodi (0000 oli tehdasasetus)
∗ = erotin, myös välilyöntiä voidaan käyttää
z = teksti-indeksi, katso seuraava taulukko
text = uusi teksti (tekstissä ei pilkkua tai pistettä)

8. GSM- yhteyden testaaminen

9. Järjestelmän ohjelmointi

rear tamper
lever

yyyy∗TXT∗z,text,z,text,z,text.....

Tapahtuma

b)
c) Asenna JA-60P PIR- liiketunnistin
d) Valitse välitön (instant) tai viiveellinen (delay) reaktio
DIP- kytkimillä ilmaisimien sisällä.
e) Kytke ilmaisimien paristot (vedä punainen teippi ulos
paristojen aktivoimiseksi).
f) Sijoita näppäimistö valitsemaasi paikkaan.
g) Kytke UC-260 langaton sireeni verkkoon.
h) Testaa ovikellopainike ja asenna se.

muuttaa lähettämällä seuraava tekstiviesti SMS- puhelimesta
puhelinnumeroon 001 (se menee veloituksetta suoraan
keskukseen).

Tekstiviestien editointi

12.

Näppäimistökäyttö

Syöttö
Toiminto
käyttäjäkoodi Päälle kytkentä / Päältä kytkentä
F1 /

Päälle kytkentä ilman koodia

F2 /

Osavalvonnan päälle kytkentä

F3 /
F4
F5
F6
F7 /
F8
F0 M.code
N

Ovilukon avaus
Muistin selaaminen
Uusi pääkäyttäjäkoodi (esimerkki: F5 1234 2789
2789)
Käyttäjäkoodien asettaminen (esimerkki: F6
1234 03 3344)
Päältä kytkentä pakkotilassa
Laitevalvonta (F81 = ON, F80 = OFF)
Käyttäjän testitila (esimerkki F0 1234)
Poistuminen & vikatietojen selaus

Järjestelmän oletustekstiviestit voidaan helposti modifioida
Comlink- ohjelmaa käyttäen. Yksittäisiä tekstejä voit myös
JK-05 PROFI GSM KIT
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