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Az ST-01 készülék feladata a JA-80X telefonvonali kommunikátor programozásához szükséges
telefonvonal szimulálása. Az ST-01 használata esetén nincs szükség külső telefonvonal, vagy GSM
készülék igénybe vételére a JA-80X hangüzeneteinek rögzítéséhez, a programozásra használt
szabványos DTMF telefonkészüléket és a JA-80X hangmodult közvetlenül az ST-01-hez kell
csatlakoztatni. A szimulátor fő előnye, hogy a rögzített hangfelvétel minősége lényegesen jobb, mint a
külső telefonvonal használata esetén, ahol a hang minőségét jelentősen befolyásolhatják a vonalba,
vagy a GSM kapcsolatba behallatszó RF interferenciák. További előnye, hogy az üzenetek
beprogramozása semmilyen költségvonzatot nem generál.
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A mellékelt RJ-44 vezetékkel kösse össze a szimulátor RS-LINE jelzésű csatlakozóját a JA80X modul RS-LINE jelzésű csatlakozójával.
A mellékelt RJ-64 vezetékkel kösse össze a szimulátor TEL2 jelzésű csatlakozóját a JA-80X
modul LINE jelzésű telefonvonali bemenetével.
Csatlakoztassa a DTMF telefonkészüléktől jövő vezetéket a szimulátor TEL1 jelzésű
csatlakozójához (ezt a vezetéket a telefonkészülékhez adja a forgalmazó).
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Kapcsolja az OASiS központot Programozói üzemmódba a * 0 + Telepítői Kód megadásával.
Vegye fel az ST-01-hez csatlakoztatott telefonkészülék kézi beszélőjét, majd üsse be a 72 parancsot az
OASiS központi kezelőegységén. A kézi beszélőben egy sípoló hangot hall, és ezzel be is lépett a
hangüzenetek rögzítésének menüjébe.
3. A 0 gomb lenyomására a készülék az összes hangüzenetet lejátssza. A visszajátszás bármikor leállítható
a * gomb lenyomásával.
4. 1 gomb - 1 üzenetet: ”Az Ön riasztórendszere jelenti”. (7,5 mp).
5. 2 gomb – 2 üzenet: “Betörésjelzés”. (2.5 mp).
6. 3 gomb – 3 üzenet: ”Tűzjelzés”. (2.5 mp).
7. 4 gomb - 4 üzenet: ”Szabotázsjelzés”. (2.5 mp).
8. 5 gomb – 5 üzenet: ”Pánikjelzés”. (2.5 mp).
9. 6 gomb – 6 üzenet: ”Hibajelzés”. (2.5 mp).
10. 7 gomb – 7 üzenet: ”Az OASiS rendszer üdvözli Önt”. (2.5 mp).
11. 8 gomb – 8 üzenet: 8 ”Adja meg hozzáférési kódját “. (2.5 mp).
12. A # gomb lenyomásával léphet ki a hangüzenet rögzítési üzemmódból. A kommunikátor bontja a
kapcsolatot.
Az OASiS központi Programozói üzemmódjából való kilépéshez nyomja le a kezelőegység # gombját.
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