
UC-260 

UC-260 vezeték nélküli beltéri hangjelző
 

 

Az UC-260 használható mint vezeték nélküli beltéri sziréna, vezeték 
nélküli csengő vagy ajtó belépés jelző csengő. Funkcionálhat mint 
kisebb lakások egyszerű riasztó rendszerre. Az UC-260 kompatibilis a 
JA-60K és JA-65 riasztó központokkal valamint az összes JA-60 vezeték 
nélküli eszközzel és az RC-11, RC-22, RC-28 távkapcsolókkal. 
Különböző eszközök jelzései más-más hangjelzést váltanak ki. A 
hangerő beállítására két szint áll rendelkezésre. JA-60/65 központtal 
együtt használva a ki/belépési késleltetési csipogás, élesedés - 
kikapcsolás visszajelzése és a riasztási hang szintén megjelenik a 
hangjelzőn.  

 

Műszaki adatok 
 

tápellátás 230 V, 50 Hz 
áramfelvétel 1.5 W 
hangerő és dallam 8 dallam vagy/és  110 dB/m sziréna 
eszközök  max. 8 távkapcsoló vagy érzékelő 
 1 JA-60 vagy JA-65 
osztály II osztály  EN60950 
működési frekvencia 433,92 MHz 
működési környezet beltéren –10 - +40°C 
szabvány IP40,  EN 60529, IEC 529 
 

Telepítés 
 

UC-260 közvetlen a 230VAC konnektorba csatlakoztatható. Ne 
helyezze közel bármilyen fém tárgyhoz vagy olyan eszközhöz ami 
csökkentheti a rádió kommunikációt.  
 

Eszközök tárolása / törlése 
 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot az UC-260 
előlapján.( piros műanyag ) 

2. dugja be az UC-260-at a konnektorba és tartsa lenyomva a 
gombot amíg nem hall két csipogást.  

3. engedje el a gombot – A gomb villogása mutatja, hogy az eszköz 
programozási módban van.. 

4. eszközök tárolása: 
• ajtócsengő gomb (RC-11, RC-22, RC-28) tárolásához nyomja 

meg a távkapcsolón lévő gombot. A gomb többszöri 
megnyomásával lehet másik dallamot választani. ( 8 dallam ) 

• érzékelő – zümmer mód (JA-60 érzékelők) tárolása. Tegye be 
az eleme az érzékelőbe a programozási mód alatt. H újból 
eltávolítja majd behelyezi az elemet, akkor másik dallamot ajánl 
fel az UC-260. ( várjon az elem újbóli visszahelyezése előtt 10 
mp.-ig ). 

• Riasztó központ – sziréna mód (JA-60 vagy  65) – a központ 
programozási módjában írja be a 299-es kódot.                       
max. 8 csengőgomb vagy érzékelő tárolható egy UC-260 
modulban. 

A programozási módból való kilépéshez nyomja meg a 
nyomógombot az UC-260 előlapján.  
  

Ha így lép be a programozási módba, akkor az addig tárolt összes 
eszköz törlésre kerül a memóriából. 
  

 

Új eszközök hozzáadása 
 

Ha szeretne új csengőgombbal, másik érzékelővel kiegészíteni a 
modult vagy másik dallamot akar választani, akkor a következő módon 
kell eljárnia:  
1. távolítsa el az UC-260 modult a konnektorból és várjon 5 mp.-ig 
2. dugja be újra konnektorba. 
3. a gomb világítani fog  –nyomja meg és tartsa lenyomva. Ha a 

modul rövid beep hangot ad engedje el a gombot. A gomb 
villogása mutatja, hogy belépet programozási módba. 

4. Új eszköz tárolása ( vagy másik dallam választás): 
• ajtócsengő gomb (RC-11, RC-22, RC-28) tárolásához nyomja 

meg a távkapcsolón lévő gombot. A gomb többszöri 
megnyomásával lehet másik dallamot választani. ( 8 dallam ) 

• érzékelő – zümmer mód (JA-60 érzékelők) tárolása. Tegye be 
az eleme az érzékelőbe a programozási mód alatt. H újból 
eltávolítja majd behelyezi az elemet, akkor másik dallamot ajánl 
fel az UC-260. ( várjon az elem újbóli visszahelyezése előtt 10 
mp.-ig ). 

• Riasztó központ – sziréna mód (JA-60 vagy  65) – a központ 
programozási módjában írja be a 299-es kódot.      max. 8 
csengőgomb vagy érzékelő tárolható egy UC-260 modulban. 

• A programozási módból való kilépéshez nyomja meg a 
nyomógombot az UC-260 előlapján.  

 
 
Törlés 
 
 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot az UC-260 
előlapján.( piros műanyag ). Dugja be az UC-260-at a konnektorba és 
tartsa lenyomva a gombot amíg nem hall két csipogást. Ekkor minden 
eddigi tárolt eszköz törlődik a memóriából.   
 

Hangerőválasztás 
 

• Az UC-260 normál működési módban kell hogy legyen. 
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot. 
• Kb.2 mp. múlva a dallam az új hangerővel hallható. 
• Engedje el a nyomógombot. 

 
Ez úton lehet választani a normál és a csendes működés között.    
Ennek a beállításnak nincs hatása a riasztási sziréna hangjára.  



UC-260  

 
Ajtócsengő mód 
 

A csengőgomb megnyomása után az UC-260 lejátssza a 
kiválasztott dallamot. Minden tárolt gombhoz eltérő dallam választásra 
van lehetőség. A választott dallam megváltoztatásához a fent leírt 
módon kell eljárni. 
 

Érzékelő zümmer mód 
 

Az UC-260 zümmer funkcióját egy érzékelővel lehet indítani. Ez 
használható például a bejárati ajtó nyitásának jelzésére üzletekben. 
Minden tárolt érzékelőhöz egyéni dallam választható.   

Egy azon érzékelőt meg lehet tanítani az UC-260 modulnak és a 
JA-60 vagy JA-65 központnak. Például. Egy nyitásérzékelő aktiválhatja 
az UC-260 modult zümmer módban és indíthatja a JA-60 központ 
riasztását. 

 

megjegyzés: A JA-60P mozgásérzékelő kialakításnál fogva nem 
alkalmas olyan helyszín ( ajtó ) figyelésére, ahol folyamatos mozgás 
van.  Az érzékelő csak 1 vagy 5 percenként érzékel mozgást.( 
energiatakarékosság )   

 

Vezeték nélküli hangjelző mód 
 

Ha egy riasztóközpont van tárolva az UC-260 memóriájában, 
akkor az UC-260 előlapján található fényjelző ( piros ) követi a központ 
PgY kimenetének állapot. Ha riasztás következik be a központon, 
akkor a sziréna ként működik. A modul tudja jelezni a ki/belépési 
késleltetés hangját, illetve ha engedélyezett az élesedés kikapcsolás 
csipogását.  

 

1. Ha a központ tárolásakor az UC-260 egy csipogó hangot ad, akkor az 
UC-260 figyelmen kívül hagyja a központban beállított ki/belépési 
késleltetés idejét. 

2. Ha két csipogást hall, akkor az UC-260 követi a központ panel 
ki/belépési jelzés beállított értékét. 

 
A fenti két működési mód között választhat. Lépjen az UC-260 
programozási módjába 

• Húzza ki a konnektorból a modult.  
• Várjon 5 másodpercet.  
• Dugja be újra a konnektorba, és amikor elkezd 

világítani a LED nyomja meg és tartsa lenyomva a 
gombot addig, amíg a modul csipogó hangot ad.  

A lépjen a központ programozási módjába és írja be a 299-es kódot. A 
kód többszöri beírása hatására az UC-260 egy vagy két csipogó 
hangot ad. 
 

A modult lehet használni mint mini riasztóközpontot. Ennek leírása a 
www.jablotron.com. web oldalon található. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.jablotron.com/

