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JA-189J to komponent systemu alarmowego Jablotron. Mo e on 
być u ywany jako bezprzewodowy przycisk do dzwonka lub przycisk 
załączania alarmu napadowego lub do uruchamiania ró nych 
urządzeń elektrycznych. Komunikację z zasilanym bateryjnie 
bezprzewodowym przyciskiem zapewni protokół radiowy 
Jablotron. 

Instalacja  
Przycisku nie należy instalować w pobliżu metalowych 

przedmiotów, które mogą utrudnić komunikację radiową.  
 Ostrożnie otworzyć przezroczystą pokrywę (patrz poniższy 

rysunek)  

 Odkręcić częściowo śrubę znajdującą się pod pokrywą tak, aby 
nie wypadła   

 Wcisnąć śrubę śrubokrętem tak, aby odpadła tylna część 
pokrywy  

 Zamontować tylną część pokrywy w wybranym miejscu  
 Włożyć moduł przycisku do tylnej części pokrywy i dokręcić 

śrubę  
 Wsunąć pasek z nazwiskiem i założyć przezroczystą pokrywę  
 Przypisać  przycisk w systemie do wyznaczonego odbiornika 

(np. bezprzewodowej syreny JA-180L)  

 
Przycisk do dzwonka  

JA-189J może być używany, jako bezprzewodowy przycisk 
do dzwonka. W takim przypadku, należy go przypisać do 
bezprzewodowej syreny JA-180L, zgodnie z poniższą procedurą:  

1. Podłączyć syrenę do gniazdka zasilania. 

2. Po zapaleniu się wskaźnika syreny, nacisnąć i przytrzymać 
wciśnięty przycisk w JA-180L do momentu, gdy zacznie 
migotać wskaźnik (tryb przypisywania). 

3. Nacisnąć przycisk w JA-189J – słyszalny będzie dźwięk 
dzwonka (dalsze naciskanie przycisku umożliwia 
wysłuchanie 8 różnych melodii dzwonka). 

4. Aby wyjść z trybu przypisywania, należy nacisnąć przycisk w 
JA-180L, którego wskaźnik zgaśnie. 

Przycisk paniki  
JA-189J może być przypisany w centrali alarmowej 

Jablotron, jako przycisk alarmu napadowego. W tym celu:   

1.  W trybie serwisowym w  programie do konfigurowania  centrali 

FLink należy wybrać adres do przypisania.  

2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk w JA-189J, do 
momentu, gdy widoczne będą trzy błyśnięcia.  

3. Takie błyśnięcia sygnalizują przypisanie przycisku w centrali 
alarmowej. 

4. Wyjść z trybu przypisywania 

Wskazówki: 
 Standardową reakcją JA-189J jest alarm napadowy. Za 

pomocą centrali alarmowej, można zaprogramować także 
inną reakcję. 

 Jeśli JA-189J znajduje się poza systemem, centrala 
alarmowa nie będzie automatycznie poinformowany o takiej 
zmianie, gdyż w takim przypadku JA-189J nie przesyła 
sygnału do centrali lub nie sprawdza z nią komunikacji. 
Zgodnie z normami WE, JA-189J może być używany, jako 
przenośny przycisk alarmu napadowego, ale nie może być 
on na stałe zamocowany. Jeśli wymagane jest zamocowanie 
przycisku alarmu napadowego, który spełnia wymogi norm 
WE, polecamy przycisk JA-188J w trybie alarmu 
napadowego. 

 Inna metoda przypisania JA-189J w centrali alarmowej  
polega na włożeniu baterii do przycisku.  

Test przycisku paniki  
Możliwe jest sprawdzenie i wykonanie pomiaru sygnałów 

przesłanych do centrali alarmowej z JA-189J (dodatkowe informacje 
znajdują się w instrukcji obsługi centrali alarmowej).  

Sterowanie urządzeniami elektrycznymi  
Przycisku JA-189J można także używać z innymi produktami 

marki Jablotron, które przystosowane są do komunikacji radiowej za 
pomocą protokołu Jablotron, jak np. moduły przekaźników serii JA-
182N i JA-180N (dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji 
obsługi danego produktu).     

Przycisk JA-189J nadaje taki sam sygnał, jak sygnał przesyłany w 
przypadku naciśnięcia przycisków pilota JA-186Jx. 

Przycisk JA-189J można zarejestrować i przypisać jednocześnie 
do kilku odbiorników, np. gdy ktoś dzwoni dzwonkiem do drzwi, JA-
180L syrena wewnętrzna może emitować sygnał dźwiękowy oraz 
może zostać włączone światełko przy drzwiach przez odbiornik 
przekaźnika JA-182N.  

Wymiana baterii  
Baterię należy wymienić w przypadku przerwania pracy przez 

przycisk JA-189J. Aby otworzyć obudowę, należy odkręcić śrubkę 
znajdującą się pod przezroczystą pokrywą.   

Zu yte baterie nale y utylizować zgodnie z lokalnie 
obowiązującymi przepisami.  

Daszek zabezpieczający  
W opakowaniu znajduje się daszek ochronny, zapewniający 

dodatkowe zabezpieczenia przycisku przed warunkami 
atmosferycznymi. Aby zainstalować daszek, należy wcisnąć 
odpowiednio przycisk do obudowy daszka i dokręcić obie części, 
mocując je do ściany. 

Należy zachować ostrożność i nie używać nadmiernej siły 
podczas wkładania przezroczystej pokrywy. Aby zdjąć pokrywę, 
należy najlepiej uchwycić wystającą część odpowiednim narzędziem 
i zdjąć pokrywę. 

 

Dane techniczne  
Zasilanie bateria alkaliczna typu L1016 (6,0 V 0,05 Ah) 

ywotno ć baterii  około 2 lata (na zewnątrz krócej) 
Częstotliwo ć 868,1 MHz, protokół Jablotron  
Zakres około. 50 m (otwarta przestrzeń) 

rodowisko pracy zgodne z EN 50131-1 Klasa III na zewnątrz 
pod osłoną  
Ochrona obudowy IP-41 
Temperatura pracy -25 do +50 °C 
Wilgotno ć względna powietrza 25 do 75% 
Wymiary, waga 80 x 28 x 16 mm, 50 g 
Warunki pracy ERC REC 70-03 
Zgodno ć z normami ETSI EN 300220,  
 EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1 
   

  
JABLOTRON ALARMS a.s. niniejszym deklaruje, że JA-189J 
spełnia wymogi dyrektywy 1999/5/WE. 

    

 Uwaga: Pomimo, że produkt nie zawiera żadnych 
niebezpiecznych materiałów, po zakończeniu użytkowania 
produktu, prosimy o jego zwrot do producenta lub 
dystrybutora. 
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