
JA-60D Trådlös kodpanel

JA-60D Digital kodpanel är anpassad till det trådlöst alarm systemet
JA-60. Den fungerar till systemet likvärdigt med den inbyggda
kodpanelen på centralenheten. Max 8 st kodpanel JA-60D och/eller RC-
11 fjärrkontroller kan användas till en centralenhet. Kodpanelen har
inbyggt sabotageskydd och kontrollerar nummren när koden knappas
in, vid 6 felaktiga kod inmatningar utlöses sabotagelarmet.

Kodpanelen gör regelbundna automatiska tester och rapporterar
tillståndet regelbundet till systemet för bästa säkerhet.

Specifikationer
strömförsörjning 3 V  - 2 x AAA batteri 1.5V
batteri livslängd ca 1 år
räckvidd till central max. 100 m  (öppen yta)
överensstämmer med EN 50131-1 klass 2
användningsmiljö inomhus bruk ,  -10 till +40°C

Innehåll: kodpanel, 2 plast plugg, 2 skruv, 2 AAA batterier

Installation
Installera inte kodpanelen nära stora metallföremål som kan störa

radio kommunikationen. Antennen skall peka uppåt.
• Öppna kodpanelen genom att trycka in låset på sidan av locket.
• Fäst bakstycket på väggen genom att använda de 2 skruvarna (var

uppmärksam på att urtaget för antenn är uppåt).
• Välj inlärnings läge på centralenheten (se centralenhetens

installationshandboken kapitel 4) och installera batterierna i
kondpanelen.

• Kodpanelen kommer automatiskt tas upp av systemet när
batterierna installeras.

• Stäng kodpanelens lock och testa dess funktion genom att knappa
in  huvudkoden (fabriksinställt 1234).

Kodpanelens två koder
• Huvudkod – för larming, avlarming och ändring av kodpanelens

koder (fabriks inställt 1234).
• Användar kod – endast för larming och avlarming  (blank från

fabriken)

Har du flera JA-60D till ditt larm behöver de ej ha samma kod, men
det går bra och kan vara praktiskt med samma kod i alla.

Användning av systemet med kodpanel
Larming – slå din kod (Huvud eller användare). Centralenheten
kommer att ljuda och startar  fördröjnings nedräkningen. Du  måste
lämna det bevakade området under utgångsfördröjningen.
Avlarming – slå din kod (Huvud eller användare). Centralenheten
kommer att ljuda två gånger och larmar av. När du kommer in i det
bevakade området före av larmning, kommer intrångsfördröjningen att
räkna ner till larm. Om avlarmningen bekräftas med tre signaler,
kontrollera LED displayen för information (larm, fel, lågt batteri etc.).
Stoppa larmet – Slå din kod (Huvud eller användare).
Panik larm – Slå  F7 före din kod (Huvud eller användare) då kommer
centralenheten att göra ett tyst larm.

Lista på alla JA-60D användnings funktioner:
code larming eller avlarming – beroende på aktuellt

läge (kod = Huvud eller Användar kod) .
F 1* larming utan kod – avlarming fungerar endast med

en kod.
F 2* sektionslarming - detektorer 11 till 16 kommer att

ignorera larm (acceptera Rök & Gas detektorer).
F 3* dörr öppning – öppnar elektriska dörrlås som  är

installerade till systemet.
F 5 Ny huvud kod – du måste knappa in din gamla kod

och sen den nya två gånger. Exempel: ändra
huvudkod från 1234 till 2738 slå F5 1234 2738 2738

F 6 Ny användar kod – du måste knappa in din huvud
kod och sen den nya användar koden.
Exempel: du vill ha användar kod 6789,
Huvudkoden är 2738 , knappa då in: F 6 2738 6789
För att radera användar koden helt, knappa in
samma som Huvud koden: F6 2738 2738.

F 7 panik larm – om du är i en nödsituation, tryck F 7 +
din kod, det sker då ett tyst larm, om systemet är
larmat, kommer systemet att avlarmas.

F0 MC
x

Ingen kod vid kortnummer– om du trycker F0 +
Huvud kod +1, kommer ingen kod att efterfrågas vid
funktionen F1, F2 & F3 som beskrivs ovan. Om du trycker
F0 +Huvud kod +0, Måste  kod (Huvud eller användare)
knappas in vid användning av funktions tangenter. Fabriks
inställning är utan kod  (no code requested).

N Avslut –Avslutar ej fullständig kod eller funktion.

• Dessa funktioner beror på inställningen av F0 (se ovan). Inställningen
av “No code requested” parameter gäller endast  denna kodpanel.
Varje kodpanel i systemet kan ha olika inställningar av dess
parametrar. T.ex kan kodpaneler placerade utanför bevakade
områden efterfråga koder, medan kodpanelen inom bevakade
områden inte gör det.

Batteri test och placering
Kodpanelen kollar av tillståndet på batterierna automatiskt. Om det är

nödvändigt att byta batteri, kommer kodpanelen att informera systemet om
att den behöver nya batterier. I detta läget fungerar kodpanelen normalt,
men när en kod knappas in, kommer  “low battery” LED lampan att lysa  i 10
sekunder. På detta sätt får man reda på att kodpanelen behöver  nya
batterier. Före byte av batterier, måste centralenheten ställas i användar
eller programmerings läge (User mode eller Programming mode), där
öppning av detektorn kan ske utan larmning.

Använd endast alkaline AAA batterier av hög kvalitet vid byte. Efter
installation av nya batterier kommer kommer kodpanelen att  ljuda för en
kort stund, detta bekräftar ett korrekt batteribyte.
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