JA-80T - USB interfész kábel
A JA-80T USB interfész kábel feladata a JA6x és JA-8x sorozatú központoknak egy a
ComLink programot futtató számítógéphez
történő csatlakoztatásának megvalósítása a
számítógép USB portján keresztül. A
riasztóközpont alján található digitális busz
adatcsatlakozójához csatlakoztassa a JA-80T
interfész RJ típusú csatlakozóját, majd a JA80T kábel USB csatlakozóval szerelt végét
csatlakoztassa a számítógép egy szabad
USB portjához. Amikor a számítógép erre
felszólítja,
telepítse
fel
az
interfész
működéséhez
szükséges
meghajtó
programot, amit a mellékelt CD lemezen talál.
Az interfész meghajtó programjának helyes
telepítése és a kábel mindkét oldali
csatlakoztatású után indíthatja a ComLink
programot. A ComLink program segítségével
a felhasználó/telepítő a legegyszerűbb
módon vezérelheti, programozhatja vagy
tesztelheti a rendszert, kívánsága szerint.

10. A számítógép mostmár két új meghajtó
programot kapott, melyekkel a "Jablotron
serial interface" soros porti (COM)
meghajtó programot és az USB
csatlakozót tudja kezelni.
11. Ha még nem telepítette fel a ComLink
programot, tegye ezt meg. A programot
megtalálja a mellékelt lemezen, vagy
letöltheti a www.jablotron.hu honlapról.

A vezetékek meghosszabbítása
USB: szabványos USB kábelt használva a
vezeték hossza 5 méterig megnövelhető.
RJ connector: CT-04 vezetéket használva a
kábel hossza 10 méterig, csavart érpáras kábel
használata esetén 100 méterig növelhető. Az
RJ csatlakozó két középső csatlakozóját a
sodrott vezeték egy érpárjára (adatvonal), míg a
másik érpárt a külső csatlakozópárra
(tápfeszültség) kell kötni.

Műszaki adatok

A meghajtó program telepítése

Csatlakozók (PC, központi egység):
USB és RJ-4
Külső tápegység:
Nem szükséges
USB kábel hossza:
2m
Központ csatlakozó kábelének hossza:
1m
(a vezetékek szükség esetén meghosszabbíthatók)
Kompatibilitás: ComLink v 60 vagy a felett
Támogatott operációs rendszerek:
Win 98 SE, Win 2000, Win XP Professional vagy
Home Edition

A ComLink program és az interfész meghajtó
programja a mellékelt CD lemezen található.
A programok mindenkori legfrissebb verziója
letölthető a www.jablotron.hu honlapról.
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Helyezze be a CD-t a meghajtó egységbe.
Csatlakoztassa a JA-80T interfészt RJ
csatlakozóval ellátott végét a központi
egység
csatlakozójába,
az
USB
csatlakozóval ellátott végét pedig a
számítógép egy szabad USB portjához.
Várja meg az “Új hardver varázsló”
bejelentkezését.
Keresse meg a CD-n a szükséges
meghajtó programot. A fájl neve határozza
meg a program működéséhez szükséges
operációs rendszert.
Windows XP operációs rendszer alatt
történő telepítéskor hagyja figyelmen kívül
a Microsoft jóváhagyását hiányoló
figyelmeztetést, és folytassa a telepítést.
Módosítások nélkül fogadja el az összes
felkínált alapbeállítást.
Fejezze be az új hardver telepítését.
A JA-80T interfész két egybeépített
elektronikus egységet tartalmaz, tehát
várja meg, amíg az “Új hardver varázsló”
ismét elindul.
Ismételje a telepítés lépéseit a 4-től a 7-ig.
JA-80T - USB interfész kábel

A Jablotron Ltd. Kijelenti, hogy a JA-80T
készülék teljesíti a vonatkozó EMC
Direktíva 89/336/EC előírásait, ha az
eredeti céljának megfelelően használják.és megfelel
az abban foglalt irányelveknek. A tanúsítvány
megtekinthető a www.jablotron.com, Technical
Support oldalon.
Megjegyzés: Bár a készülék nem
tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a
működésképtelenné
vált
eszközt
a
környezetvédelmi előírások figyelembe
vételével mindig adja át újrafelhasználásra.
Jablotron Ltd., Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz
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