
 
Bluetooth interface JA-80BT  MHY51400b SK 

Bluetooth adaptér JA-80BT – prepojenie ústredne a PC cez Bluetooth 

Systémy rady JA-8X, prípadne aj JA-6X sa 
dajú prepojiť s PC prostredníctvom Bluetooth 
adaptéra JA-80BT. V ústredni sa interface 
pripojí do konektora digitálnej zbernice pomo-
cou priloženého kábla. V počítači musí byť 
nainštalovaný potrebný hardvér a softvér na 
Bluetooth komunikáciu. Prepojenie ústredne 
s PC umožní použitie programu O-Link resp. 
ComLink, pomocou ktorého môžete čítať 
udalosti z pamäte, nastavovať a testovať sys-
tém, ovládať ho a veľa ďalších funkcií. 

Postup párovania adaptéra 

1. Pripojte adaptér JA-80BT do konektora 
digitálnej zbernice na ústredni. Po pripojení 
sa zariadenie cca 15 sekúnd inicializuje, čo 
je signalizované rýchlym blikaním modrej 
LED signálky na JA-80BT. 

2. Na počítači pomocou ovládacieho programu 
pre Bluetooth zadajte „Vyhľadávať BT zaria-
denia“. Ďalej postupujte podľa pokynov ur-
čených pre tento program.* 

3. Po nájdení periférie „JA-80BT“ kliknite na 
„Spárovanie“ a po výzve na zadanie kľúča 
(bezpečnostný kód pre spojenie) zadajte 
štvormiestne číslo uvedené na štítku  
JA-80BT (PIN). 

4. Pri spárovaní si počítač vytvorí virtuálny 
COM port (napr. COM5) na prístup programu 
OLink resp. ComLink. 

5. Program OLink (ComLink) začne po spustení 
prehľadávať všetky existujúce porty a ak sa 
nájde aktívny komunikačný COM od  
JA-80BT, spojí sa s ním. Spojenie je na  
JA-80BT signalizované trvalým svietením 
modrej LED signálky. 

6. Po ukončení programu OLink (ComLink) 
alebo po prepnutí do Offline režimu sa ko-
munikácia preruší a modrá signálka zhasne. 

* Postup párovania sa môže odlišovať podľa 
použitých ovládačov na vašom PC. 
 
Poznámky: 
Pri zmene počítača alebo použitého USB BlueTo-
oth kľúča je potrebné na krátky čas (cca 1 min.) 
odpojiť interface JA-80BT od zbernice ústredne. 
Následne zopakujte kroky 1 až 3 z časti Postup 
párovania adaptéra.  
  

Technické parametre 

Konektor RJ-4 
Napájanie zo systémovej zbernice 
Prúdový odber (pokojový/max.) 6mA / 25mA 
Dĺžka prepojovacieho kábla k ústredni 1m 
(káble sa môžu predĺžiť, pozri časť Poznámky) 
Vstavaný dekóder   
 prevod dát JA-8X/6X na Bluetooth 
Kompatibilita ComLink verzia 6.0 a vyššia, O-Link 
 

 

 JABLOTRON ALARMS a.s. prehlasuje, že 
výrobok JA-80BT 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 predajco-
vi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmien-
kou 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/


 

 


