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A JA182J távirányító a Jablotron JA-100 rendszer része. Feladata a 
központi egység távvezérlése, élesítés/hatástalanítás, pánikriasztás 
indítás, és külső elektronikus eszközök távvezérlése. A távirányító 
képes saját elemének töltöttségi állapotának megállapítására, és az 
alacsony telepfeszültség jelzésére. Burkolatának kialakítása időjárásálló 
kivitelű. 

 
 

Jelmagyarázat: 1 – LED visszajelző; 2 – Élesítés (BE) nyomógomb; 
3 – Hatástalanítás (KI) nyomógomb; 4 – A hátlap rögzítő csavarja; 
5 – Gyártási szám; 6 – CR2032 elem (az elemet a nyíl irányában 
megtolva emelheti ki a teleptartóból). 

A távirányító letárolása a központ 
memóriájába 
A távirányítónak a központi egységbe történő letárolásának egyik 
módja, hogy miközben a központi egység letárolási üzemmódban 
van, a két nyomógombot egyidejűleg lenyomja (és 3 másodpercig 
nyomva tartja). A letárolás részletes műveleti leírását a központ 
telepítési utasításában találja. A távirányító letárolásának másik 
módja, amikor a távirányító gyártási sorszámát (mely az elemtartó 
hátoldalán, a burkolaton belül található (5)) gépeljük be az FLink 
programba a távirányító által elfoglalt memóriacím helyére. 
 
Megjegyzés:  
 Ha egy adott távirányítót törölni szeretne a rendszerből (például, ha 

elveszett, vagy ellopták), a távirányító által elfoglalt memóriacím 
szerint kell törölnie a központi memóriájából. 

 A távirányító nyomógomb párjainak alap működési módja a központ 
élesítése/hatástalanítása, valamint a két nyomógomb egyidejű 
lenyomásával pánik riasztás aktiválása. Ha a távirányítót az alap 
működési módtól eltérő módon szeretné használni, a kívánt 
vezérlést csak a (2) nyomógomb lenyomásával aktiválhatja. 

Billentyűzár (gyerekzár) 
A távirányító tartalmaz egy funkciót a nyomógombok véletlen 
megnyomása elleni védelem céljából, melyet hívhatunk gyerekzárnak 
vagy billentyűzárnak is. A billentyűzár a távirányító gyári 
alaphelyzetében nincs engedélyezve. Amikor egy nyomógombot 
lenyomunk, a vezérlő parancs kiadását a LED visszajelző (1) rövid 
felvillanása jelzi, és a távirányító a parancsot azonnal elküldi. Ha 
aktiválni akarja a billentyűzárat, nyomja le és tartsa lenyomva a (3) 
nyomógombot. Ekkor a LED visszajelző (1) röviden felvillan, majd 3mp. 
múlva felgyullad és égve is marad. Miközben a LED folyamatosan 
világít, nyomja le gyors egymásutánban kétszer a másik (2) 
nyomógombot, majd engedje fel mindkét nyomógombot. A billentyűzár 
bekapcsolását a LED visszajelző (1) kétszeri felvillanása jelzi vissza. A 
billentyűzár kikapcsolásához ismételje meg a fent leírt műveletsort. A 
billentyűzár kikapcsolását a LED visszajelző (1) egyszeri felvillanása 
jelzi vissza.  
 

A billentyűzár aktivált állapotában is lehetséges a vezérlési utasítások 
kiadása, csak ilyenkor a kívánt parancshoz tartozó nyomógombot 
kétszer, gyors egymásutánban kell megnyomni. 
 

A két nyomógomb együttes lenyomását igénylő funkciók (letároláshoz 
szükséges azonosító jelzés kiadása, pánikjelzés) működését a 
billentyűzár nem gátolja. 

Elemcsere 
A távirányító az elem merülését a gomb megnyomásakor a LED 
visszajelző (1) szokásos egy felvillanása helyett több gyors 
felvillanással jelzi. A távirányító ilyenkor továbbra is működik, de 
hatótávolsága fokozatosan csökken. Az elemmerülés jelzése az elem 
cseréjével (CR2032 típus) megszűnik. Az elem merülését a rendszer 
szintén jelzi, a kezelőegységen és a kommunikátor útján is. Az 
elemcseréhez egy arra alkalmas kereszthornyú csavarhúzóval csavarja 
ki a hátlapot rögzítő három csavart (4), majd távolítsa el a távirányító 
hátlapját. A nyíl irányában tolva emelje ki a kimerült elemet, majd az új 
elem behelyezését követően helyezze vissza és a csavarokkal rögzítse 
a hátlapot.  
A kimerült elemet ne dobja a szemétbe, hanem a törvényi 
előírásoknak megfelelően adja át az arra kijelölt cégnek 
újrafelhasználásra. 

Műszaki adatok 
Tápfeszültség: CR 2032 (3.0V) lítium gombelem 

(Az EN 50131-6 szerinti C tápegység típus) 
Elem várható élettartama 4 év (napi 5 aktiválást figyelembe véve) 
Rádiókommunikációs frekvencia 868.1 MHz 
Rádiókommunikációs hatótávolság kb. 30m (közvetlen rálátással) 
Működési környezet az EN 50131-1 szerint: II - általános beltéri 
Működési hőmérséklettartomány -10 ~ +40 °C 
Biztonsági osztályba sorolás az EN 50131-1 szerint Grade 2 
Használatakor figyelembe kell venni a ERC REC 70-03 előírásait 
További megfelelőségek ETSI EN 300220, EN 50130-4, 

EN 55022, EN 60950-1 

 

A Jablotron Ltd. Kijelenti, hogy a JA-182J távirányító teljesíti a 
vonatkozó 1999/5/EC előírásait, és megfelel az abban foglalt 
irányelveknek. A tanúsítvány megtekinthető a 
www.jablotron.com, Technical Support oldalon 

 

Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító 
anyagokat, a működésképtelenné vált eszközt a 
környezetvédelmi előírások figyelembe vételével mindig adja át 
újrafelhasználásra. 

 


