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Obojsmerný štvortlačidlový diaľkový ovládač JA-154J 

JA-154J Obojsmerný štvortlačidlový diaľkový ovládač 1 / 1 MMJ51000b SK 

Výrobok je obojsmerne komunikujúcim 
komponentom systému JABLOTRON 
100. Umožňuje diaľkové ovládanie 
zabezpečovacieho systému, vyvolať 
tiesňový poplach a ovládať spotrebiče. 
Ovládač reaguje rovnako ako segment 
klávesnice série JA-100. Kontroluje  
a indikuje stav svojej batérie a má 
optickú aj akustickú signalizáciu. 
 
 

 

Obr1.: 1 – indikačné kontrolky; A – tlačidlo pre vypnutie ochrany (vypnutie PG),  
B tlačidlo pre zapnutie ochrany (zapnutie PG); C – tlačidlo pre vypnutie PG 
(vypnutie ochrany); D - tlačidlo pre zapnutie PG (zapnutie ochrany). 

Naučenie ovládača do ústredne 
V systéme musí byť nainštalovaný rádiový modul JA-110R. 
Ústredňa musí byť v režime Servis (verzie fw ústredne musí byť 
LJ60409 resp. MD60409 a vyššia). Postup nájdete v inštalačnom 
návode ústredne. V programe F-Link vyberte v karte Periférie 
požadovanú pozíciu a tlačidlom „Priradiť“ zapnite režim Učenie. 
Ovládač sa naučí stlačením ľubovoľného tlačidla. Vyslanie učiaceho 
kódu potvrdí svietenie oranžovej LED diódy (na 3 sekundy).  
Ovládač možno do systému naučiť aj zadaním sériového čísla, 
ktoré je uvedené vnútri ovládača na držiaku batérie. Ovládač  
po naučení zaberá v systéme jednu pozíciu. 
 

Poznámky:  

 Ak chcete ovládač zo systému odobrať (napr. ak sa stratí), vymažte 

ho z príslušnej adresy v ústredni. 
 Ak nie je možné ovládač naučiť do ústredne, skontrolujte, či nie sú 

tlačidlá uzamknuté (detský zámok), prípadne urobte reset ovládača 
(pozri príslušné odseky). 

Nastavenie vlastností 
Vlastnosti sa nastavujú v programe F-Link (verzia 1.1.1 a vyššia) - 
karta Periférie. Na pozícii RFID modulu použite voľbu Vnútorné 
nastavenia. Zobrazí sa okno s požiadavkou „Pre načítanie 
nastavení stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládači“. Po stlačení 
tlačidla sa otvorí obojsmerná komunikácia a v programe F-Link 
možno zapisovať zmeny jeho nastavení počas 5 minút.  Kontrolka 
(1) svieti žlto. Potvrďte v F-Linku položku Pokračovať. Zobrazí sa 
dialógové okno, v ktorom možno nastavovať parametre: 

Zvuk tlačidiel: Ovládač potvrdí stlačenie tlačidla pípnutím.  

Akustická signalizácia zmeny stavu: pípne 1-krát pri zapnutí 
ochrany (PG výstupu), 2-krát pri vypnutí ochrany (PG výstupu), 3-
krát pri vypnutí ochrany po poplachu. 

Potvrdzovať bypass: Pri zapínaní ochrany s bypassom (vypnutou 
perifériou) alebo s aktívnou perifériou, tlačidlá B a D blikaním 
signalizujú a preberajú vlastnosti potvrdzovania bypassu podľa 
nastavenia ústredne v záložke Parametre / Potvrdzovať bypass. 
Neplatí to pre ovládanie ochrany spoločnej sekcie, pri ktorej sa 
ochrana zapne vždy bez ohľadu na nastavenie bypassu.  

Funkcie tlačidiel: Nastavenie reakcie pre dvojice tlačidiel +   
a +  (A+B a C+D), resp. nastavenie reakcie samostatne pre 

tlačidlo  (C) a pre tlačidlo . Po výbere reakcie je potrebné určiť 
sekciu, resp. PG výstup, pre ktoré je určená.  

Prehľad možností nastavenia:  
 

Reakcia pre dvojice tlačidiel 
Reakcie pre samostatné 
tlačidlá 

     
(A+B) 

 ...  
  (C+D) 

    
(C) 

    
(D) 

 Žiadna 

 Vypni/Zapni 
ochranu 

 Vyp./Čiastoč./ 
Zap. ochrana 

 PG Vypnúť/ 
PG Zapnúť 

 

 Žiadna 

 Vypni/Zapni 
ochranu 

 Vyp./Čiastoč./ 
Zap. ochrana 

 PG Vypnúť/ 
PG Zapnúť 
 

 Žiadna 

 Tieseň 

 Hlasitá 
tieseň 

 Zmeniť   
stav 

 Požiar 

 Zdravotné 
problémy 

 Žiadna 

 Tieseň 

 Hlasitá 
tieseň 

 Zmeniť   
stav 

 Požiar 

 Zdravotné 
problémy 

Prevziať oprávnenia užívateľa: Prevezme nastavenia prístupu do 
sekcií a časovo obmedzeného prístupu podľa zvoleného užívateľa.  

Prevziať identitu užívateľa: Zvolený užívateľ bude uvádzaný v 
pamäti udalostí systému. 

Odloženie aktivácie: Platí iba pre reakcie Tieseň, Požiar 
a Zdravotné problémy. Možno nastaviť odloženie od 0 do 240 s. 
Počas tejto doby možno stlačením ľubovoľného tlačidla zrušiť 
odoslanie signálu.  

Výmena batérie v ovládači 
Stav nízkeho napätia batérie signalizuje kľúčenka po stlačení 
ľubovoľného tlačidla. Akcia priradená tlačidlu sa vykoná, plus 
blikne žltá kontrolka a zaznie akustický signál (3x akustický signál  
v rýchlom časovom slede). Ovládač ďalej pracuje, ale postupne sa 
skracuje jeho dosah. Indikácia slabej batérie sa ukončí vložením 
novej batérie (typ CR 2032). Slabú batériu signalizuje aj ústredňa 
zabezpečovacieho systému. Pri výmene batérie je potrebné vybrať 
dve skrutky na zadnom kryte, zložiť zadný plast vrátane kovovej 
vzpery a vysunúť batériu z držiaka. Počas vybranej batérie 
niekoľkokrát stlačte ľubovoľné tlačidlo a vložte novú batériu. 

Poznámka: Použitú batériu nevyhadzujte do odpadu, ale 
odovzdajte na zbernom mieste elektronického odpadu. 

Zámok tlačidiel (detský zámok) 
Tlačidlá diaľkového ovládača možno zablokovať (zamknúť) proti 
nechcenému stlačeniu. Z výroby zámok nie je aktivovaný, po 
stlačení tlačidla sa ihneď vykoná akcia.  
Pri zamknutých tlačidlách sa signál z ovládača odošle po dvojitom 
rýchlom stlačení tlačidla (platí aj pre tiesňový poplach). 
Postup uzamknutia tlačidiel: stlačte súčasne a trvale držte dvojicu 
tlačidiel (A + B). Po ich súčasnom stlačení bliknú všetky kontrolky (1), 
po 3 s sa rozsvieti červená kontrolka. Vtedy uvoľnite a následne opäť 
stlačte tlačidlo B (tlačidlo A držte stále zatlačené). Tlačidlá sú 
uzamknuté, čo potvrdí dvojité bliknutie červenej kontrolky a dve 
pípnutia. Následne môžete uvoľniť obe tlačidlá (A+B). 
Odomknutie tlačidiel sa urobí rovnakým postupom ako 
uzamknutie. Zrušenie zámku potvrdí jedno bliknutie červenej 
kontrolky a jedno pípnutie. 

Reset ovládača 
Ak je potrebné urobiť reset ovládača na hodnoty z výroby postupujte 
nasledovne: stlačte súčasne a trvale držte dvojicu tlačidiel (A + B). Po 
ich súčasnom stlačení bliknú všetky kontrolky (1), po 3 s sa rozsvieti 
červená kontrolka, čo ignorujete a ďalej držíte zatlačené obe tlačidlá až 
do rozblikania žltej kontrolky. Vtedy uvoľnite a následne opäť stlačte 
tlačidlo B (tlačidlo A držte stále zatlačené). Reset ovládača je 
vykonaný. Potvrdí ho rozsvietenie žltej kontrolky a ovládač 5x pípne. 
Následne môžete uvoľniť obe tlačidlá (A+B). 

Stavy indikačných kontroliek 
Stav Príčina 

svieti zelená (3 s)  Vypnutie ochrany /PG výstupu 

svieti žltá (3 s)  Zapnutie čiastočnej ochrany 

svieti červená (3 s)  Zapnutie ochrany /PG výstupu 

bliká žltá + 3x rýchle 
pípnutia 

Vybitá batéria v ovládači 

bliká žltá (10x)  
Ovládač je mimo dosahu 
ústredne alebo je rušený 

Technické parametre 
 

Napájenie  lítiová batéria typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah) 
 (zdroj typu C podľa STN EN 50131-6) 
Typická životnosť batérie  cca 2 roky (10 aktivácií / deň) 
Komunikačné pásmo 868,1 MHz, protokol JABLOTRON 
Komunikačný dosah cca 30 m (priama viditeľnosť) 
Pracovné prostredie  STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné 
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40 °C 
Klasifikácia podľa STN EN 50131-1  stupeň 2 
Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR – 11 / 2014  
Ďalej spĺňa STN EN 300 220, STN EN 50130-4  
 STN EN 55022, STN EN 60950-1 
 

 JABLOTRON ALARMS a.s. prehlasuje, že výrobok JA-154J je 

navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi 
Európskej únie: smernica č.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2011/65/EU, ak je použitý podľa jeho určenia. Originál prehlásenia o zhode 
nájdete na stránke www.jablotron.sk.  
 

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa 

elektroodpadom. Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok 
neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym 
odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam 
zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného 
prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe 
nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané 
zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou 
zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a 
ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie 
a zdravie ľudí. 

http://www.jablotron.sk/

