
 

Přidání detektoru k bezdrátovému setu 
PROFI Wireless 

K přeprogramovanému zabezpečovacímu setu lze přidávat jakékoliv detektory řady JA-60 a 
JA-63 firmy Jablotron. Maximální počet detektorů je 32 na jednu centrální ústřednu. 
Detektory jsou spojeny s centrální ústřednou bezdrátovou komunikací. Při instalaci je tedy 
nutno dodržet veškeré postupy pro instalaci bezdrátových detektorů (viz instalační manuál 
k přeprogramovanému setu). 

Vstup do servisního módu 
Před instalací detektoru je nutné vstoupit do servisního módu centrální ústředny. Z klidového 
stavu ústředny (na displeji nic nesvítí) zadejte následující sekvenci: F 0 SERVISNÍ 
KÓD. Na displeji se rozsvítí písmeno P. Nyní stiskem klávesy 1 nastavíte režim přihlašování 
detektorů. 

Přihlášení detektoru 
Pokud máte nastavenou centrální ústřednu v režimu přihlašování detektorů můžete začít 
s přihlašováním nových detektorů. Otevřete detektor a vložte do něj baterie. Detektor se naučí 
do zóny X (nakrátko se rozsvítí na displeji a klávesnice pípne). Po úspěšném přihlášení se na 
displeji zobrazí číslo následující volné zóny (většinou X+1). Tento postup lze opakovat pro 
další detektory. 

Opuštění servisního módu 
Stiskem klávesy N opustíte režim učení. Dále zadejte sekvenci čísel 6999 pro opuštění 
servisního módu. Nyní na displeji svítí písmeno U indikující testovací mód. Pro kontrolu 
správného nastavení detektorů je zkuste aktivovat. Pokud se na displeji objeví při aktivaci 
detektoru číslo zóny, do které byl přihlášen je detektor nastaven správně. V tomto módu je 
vhodné nainstalovat detektory na požadované místa.  Podrobnosti k instalaci jednotlivých 
detektorů naleznete v instalačním manuálu k přeprogramovanému setu. Po úspěšné instalaci 
všech detektorů zrušte testovací mód stiskem klávesy N. Nyní je zabezpečovací systém 
připraven k použití. 
 

V případě problémů nebo nejasností při instalaci detektorů kontaktujte svého dodavatele zboží
nebo odbornou firmu v oblasti zabezpečovacích systémů. 
Další případné podrobnosti a rozšíření k setům Profi Wireless lze nalézt na www.cip.cz. 
 
Na veškeré komponenty v setu Profi Wireless se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka nemůže být
uznána v případě, pokud nebylo postupováno přesně podle návodu výrobce komponent nebo bylo
s komponenty hrubě zacházeno, čímž by mohlo dojít k mechanickým nebo elektronickým závadám
na komponentech či komponentech k nim připojených. 

 

http://www.cip.cz/
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