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1. fejezet: Áttekintés

A fejezet tartalma:
• Bevezetés
• Alapműveletek

Ebben a fejezetben a Magellan rendszerről adunk áttekintést. Bemutatjuk a Magellan ledjeit, a billentyűzetet 
és a távirányítókat. Szintén ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan használható az útmutató, továbbá a 
kézikönyvben használt kifejezések listáját is megtalálja.
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Bevezetés
A Magellan ez első olyan vagyonvédelmi rendszer, mely stílusos kivitelben nyújt népszerű kényelmi szolgáltatásokat. A Magellan 
teljesen új arculatot hoz a vagyonvédelembe. Akár lakásban, akár irodában helyezi el—a Magellan a helység dísze lesz. Felügyeleti 
eszköz, ébresztőóra, telefon, üzenőközpont és rádió egyben. 

A Magellan a nyílászárókat és egyéb kritikus pontokat felügyelő rádiós érzékelők rendszere. Az eszközök védik a területeket és 
kommunikálnak a Magellan konzollal. Ha az élesített rendszer egyik érzékelője betörést érzékel, a sziréna bekapcsol és a konzol 
azonnal hívja a távfelügyeletet telefonon. A Magellan rendszerhez választható rádiós eszközök között szerepelnek a kisállat-tűrő 
mozgásérzékelők, nyitásérzékelők és a gyakran használt funkciókra programozható távirányítók. 

A Magellan rendszer több mint vagyonvédelem:

• Beépített FM rádió (19. oldal)*
• Kihangosított telefon (21. oldal)*
• Családi üzenőközpont (18. oldal)
• Telefonon keresztül vezérelhető rendszer (25. oldal)
• Ébresztőóra (20. oldal)
• Csipogó zónák (22. oldal)
• Hang, Speciális és Pager jelentés (29. oldal - 32. oldal)
• Egygombos élesítés (11. oldal) és pánik gombok (16. oldal)
• Teljes, Kényszer, Stay, Azonnali és Automatikus élesítés módok (9. oldal)**
• X10 lakásautomatizálás (24. oldal)*
• 32 rádiós zóna, 16 távirányító és 16 felhasználó

* Csak az MG-6160 konzolon áll rendelkezésre.
** A Kényszer élesítés és az Auto-élesítés nem UL engedélyes.
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Az útmutató használata
Az útmutató ikonok segítségével vezet be a Magellan rendszer használatába. Az útmutató ikonjaihoz kapcsolódnak a Magellan 
képernyőn megjelenő utasításai. Más szóval, az útmutató utasításait követve, az LCD képernyőn megjelenő utasításokat is 
figyelembe kell vennie. Az útmutatóban használt ikonokat az 5. oldali Jelölések fejezet mutatja be.

Példa
A Magellan konzol idő és dátum beállításaihoz (23. oldal), a következők jelennek meg a képernyőn:

A- Nyomja meg a [MENU] műveletgombot (jobb oldali műveletgomb az LCD 
jobb oldala alatt).

B- Nyomja meg a [3] gombot a főbillentyűzeten.

C- Válassza ki az időformátumot; amit a Magellan használni fog, a [12HRS] 
gombot nyomja meg (a bal oldali gomb az LCD képernyő alatt), ha 12-
órás beosztást kíván használni, vagy a [24HRS] gombot (középső gomb 
az LCD képernyő alatt) a 24-órás beosztáshoz.

D- Adja meg az időt (a választott formátum alapján), majd a dátumot.

D
CBA

menü
Adja meg 
az időt és 
a dátumot

12ó 24ó

Válassza ki a 
konzol 

időformátumát

v.
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Jelölések

Ikon Leírás Ikon Leírás

Hivatkozás más kézikönyvre vagy útmutatóra. Adja meg a Rendszer mesterkódot a főbillentyűzeten.

Figyelmeztetés vagy fontos információ. Adja meg felhasználó kódját a főbillentyűzeten.

Emlékeztető vagy javaslat. Adjon meg időt (pl. amikor a Magellan konzolon az 
időt és a dátumot programozza) a főbillentyűzeten. 

[ADAT]
vagy

[GOMB]

Adja meg a szükséges adatokat vagy nyomja meg a 
jelzett gombot a fő- vagy a középső billentyűzeten.

Adjon meg numerikus adatot a választott szolgáltatás 
számára a főbillentyűzeten.

Rögzíthet hangüzenetet vagy beszélhet a Magellan 
kihangosított telefonjába (21. oldal).

Nyomja meg a távirányító gombot.

Nyomja meg a jelzett műveletgombot. Lásd, 1. ábra a 
6. oldalon.

A következő művelet végrehajtása előtt várjon egy 
adott ideig.

Nyomja meg a főbillentyűzet jelzett gombját. Lásd, 1. 
ábra a 6. oldalon.

Hívja fel a Magellan konzolt telefonról.

Nyomja meg a jelzett funkció gombot. Lásd, 1. ábra a 
6. oldalon. Nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.
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Alapműveletek
1. ábra: Az alapok

* = csak MG-6160

Művelet 
gombok

Hangerő gombok

Középső billentyűzet
(lásd, 8. oldal)

Főbillentyűzet
(lásd, 8. oldal)

Ledek:
Narancsszínű INFORMÁCIÓ led
Világít: Rendszer hiba, riasztás történt vagy zóna van kiiktatva.
Villog: Táphiba és a Magellan konzol nem kap áramot.

Piros ÉLESÍTVE led
Világít: Rendszer Szokásos élesítve.
Lassan villog: Rendszer Stay élesítve.
Gyorsan villog: Riasztás.

Zöld KÉSZ led
Világít: Minden zóna zárva. A rendszer élesíthető.
Villog: Kilépés késleltetés.

Narancsszínű ÜZENET led
Villog: Hangüzenet lett felvéve. Lásd, 18. oldali Üzenõközpont 
fejezet.

Funkió gombok
Üzenet gomb
Egyszer nyomva:Felvett hangüzenet lejátszása.
Nyomva tartva: Üzenet rögzítése. Lásd, 18. oldal.

Rádió Tuner / Ébresztőóra gomb
Egyszer nyomva: Rádió Ki/bekapcsol.*. Lásd, 19. oldal.
Nyomva tartva: Ébresztőóra be/ki. Lásd, 20. oldal.

Stay élesítés gomb
Egyszer nyomva: Felhasználókóddal Stay élesítés
Nyomva tartva: Egygombos Stay élesítés. Lásd, 10. oldal.

Szokásos élesítés gomb
Nyomva tartva: Egygombos Szokásos élesítés. Lásd, 9. oldal.

LCD képernyő
(lásd, 7. oldal)
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LCD képernyő

Távirányítók

Ébresztőóra bekapcsolva (20. oldal).

Utasítások és/vagy üzenetek helye

Művelet vagy funkció, mely az alatta 
elhelyezkedő gombbal aktiválható. 
Nyomja meg a megfelelő 
műveletgombot a funkció aktiválásához. 

Információ szimbólum. Jelentése:
• Rendszerben hiba történt

(23. oldal).
• Riasztás van tárolva a 

memóriában (13. oldal).
• Zóna vagy zónák vannak 

kiiktatva (10. oldal).

Távirányító alapbeállítások
A telepítő újabb funkciókat állíthat be vagy az alapértelmezetteket is megváltoztathatja a 
távirányítón. A távirányítóra beállított funkciók a kiválasztott gomb 2 másodperces nyomva 
tartásával kapcsolhatók. A következő funkciók a gyári beállítások:

MG-REM1

MG-REM2

= Kényszer élesítés (10. oldal)

= Hatástalanítás (12. oldal) / 
Rádióhangerő(20. oldal)

= FM rádió BE/Kikapcsolás* (19. oldal)†

= Lapozás a tárolt rádióállomások között* 
(19. oldal)†

= Támogatás kérés (MG-REM2 Ismertető 
és telepítői útmutató)‡

= FM rádió BE/Kikapcsolás* (19. oldal)†

 = Lapozás a tárolt rádió
állomások között* (19. oldal)†

† = csak MG-REM1
* csak az MG-6160 konzolon áll rendelkezésre.

‡ = csak MG-REM2
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Magellan billentyűzetek

Ezen a billentyűzeten adhatók meg a 
felhasználókódok, szükséges adatok, 
és a menük is itt választhatók ki.

Főbillentyűzet Középső billentyűzet A középső billentyűzet gombjai [1] - [16] között a következőkre 
használhatók:

Zónák 1 - 32
Nem világít = Zóna zárva (ok)
Világít = Zóna nyitva
Villog = A zóna szabotált
Gyorsan villog = Zóna riasztásban
Egyszer nyomva = Zóna címke és (pl.: “Bejárati ajtó”) állapot

Felhasználók 1 - 16
Felhasználó programozásnál:
Nem világít = Felhasználó nincs programozva
Világít = Felhasználó programozva
Egyszer nyomva = A felhasználó címke meghallgatása és a 
felhasználó programozható vagy szerkeszthető

X10 automatizálás (csak MG-6160)
Ez a billentyűzet szolgál a Magellan X10 funkcióinak 
programozására is. A Magellan X10 útmutató honlapunkról 
(www.paradoxhun.com) ingyenesen letölthető.

Telefongomb
Egyszer nyomva = Telefonhívás kezdeményezés vagy válasz 
bejövő hívásra. Újbóli megnyomásra vonalatbont. (21. oldal). 
Gyorsan villog = Kagylónélküli telefon használatban. (21. oldal).

Hangerő gombok
Növelhető/csökkenthető a rendszer hangereje.

Gombok 17-32-ig

Nem világít = Zónák 1 - 16

Világít = Zónák 1 – 16,
és egy 16 feletti zóna nyitva

Villog = Zónák 17 - 32
Nézetváltáshoz meg kell nyomni (1-16 / 17-32)

Az zónáknak 1-16-ig prioritásuk van a 17-32 zónák előtt. Ha a középső 
billentyűzet 1-16 módban van és riasztás történik a 17-32 közötti 
zónákban, a kijelző átvált 17-32 módra. Bár, ha nyílik egy zóna 1-16 között, 
a kijelző visszavált 1-16 módra.



 Élesítés / Hatástalanítás 9

2. fejezet: Élesítés / Hatástalanítás
Ez a fejezet mutatja be a Magellan különféle élesítés módjait, például a Szokásos és a Stay élesítést. Továbbá a rendszer 
hatástalanítását, a tűz riasztás teendőit, tűzbiztonsági ötleteket, és pánik riasztásokat.

Élesítés
Amikor a rendszert élesítik, az a védett zónák bármilyen sérülésére risztással reagál, és jelentést küld a távfelügyeletre. A fejezetben 
bemutatásra kerülő élesítés módok a Magellan billentyűzetével történnek, de a rendszer távirányítóval is élesíthető. Lásd, 7. oldali 
Távirányítók fejezet.

Kilépés késleltetés időzítő
A rendszer élesítésekor, a Kilépés késleltetés időzítő indul, elegendő időt adva a védett terület elhagyására mielőtt élesedik a 
rendszer. A Kilépés késleltetés 1 és 255 másodperc között programozható (alapértelmezetten 45 másodperc). Csak a Rendszer 
mester programozhatja a Kilépés késleltetés időzítőt. A Kilépés késleltetés időzítő programozásának lépései a következők:

Ha késleltetett zóna nyílik és zár miközben a rendszer Kilépés késleltetés módban van, a Kilépés késleltetés 10 másodpercre csökken.
UL rendszereknél a maximális kilépés késleltetés 60 másodperc lehet.

Szokásos élesítés
Ez a mindennapos élesítésre használt módszer. Minden definiált 
zónának zárva kell lennie (a zöld KÉSZ led világít) a Szokásos 
élesítéshez. A Szokásos élesítés lépései a következők:

Rendszer
Mesterkód

Kilépés késleltetés 
001 - 255 mp

Annyiszor nyomja 
meg, amíg a kívánt 
dallamot nem hallja

menü köv. köv. ok ok köv. ok

Felh. kód
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Stay élesítés
A Stay élesítéssel részlegesen élesítheti a rendszert, így a védett területen belül 
maradhat, míg a külső részek és a nyílászárók zónái élesednek (pl. ajtók, ablakok), 
a belső zónák pedig nem (pl. mozgásérzékelők). A rendszer minden definiált 
zónájának zárva kell lennie (a zöld KÉSZ led világít) a Stay élesítéshez. A Stay 
élesítés lépései a következők:

Azonnali élesítés
Hasonló a Stay élesítéshez (10. oldal), kivéve, hogy a Belépés 
késleltetés (12. oldal) kimarad. Ezért, minden élesített zóna 
sérülése azonnal riasztást indít. Az Azonnali élesítés lépései:

Kényszer élesítés
A Kényszer élesítés során a rendszer a nyitott zónák ellenére is élesíthető. Amint a zóna zár a rendszer azonnal élesíti. Ez akkor 
hasznos, ha a Magellan konzol olyan helyen van, melyet mozgásérzékelő véd. Kényszer élesítés alatt, a mozgásérzékelő 
élesítetlen marad, amíg el nem hagyják a területet. A rendszer ezután élesíti a mozgásérzékelőt. Alapértelmezetten a rendszer így 
van beprogramozva. A rendszer távirányítóval is Kényszer élesíthető (7. oldal).

A Kényszer élesítés nem UL engedélyes.

Kiiktatás programozás
A rendszer élesítésekor lehetséges egyes zónák kiiktatása. 
Amikor a zóna ki van iktatva, a következő élesítéskor a rendszer 
figyelmen kívül hagyja. A rendszer hatástalanítása után, a 
rendszer “visszaiktatja” a zónát. A kiiktatható zónákat a telepítő 
definiálja. Tűz zónákat nem lehet kiiktatni. A zóna kiiktatás 
lépései a következők:

Felh. kód

Felh. kód
Tartsa 

nyomva 
3 mp-ig.

A gomb 
lenyomásával 

lapozzon a kívánt 
zónához

Az led világít, ha 
van kiiktatott zóna.

menü köv. Kiik.
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Egygombos élesítés
Ha a telepítő lehetővé teszi, a rendszer élesíthető egyszerűen a megfelelő 
funkciógomb gombok nyomva tartásával (három másodpercig). Nincs szükség 
a Felhasználókód megadására. Az 1. ábra a 6. oldalon mutatja a 
funkciógombok helyét. Az 1. táblázat pedig az egygombos élesítésre 
használható gombokat.

* Egygombos azonnali élesítéshez, tartsa nyomva a [STAY ARM] gombot, majd 
Kilépés késleltetés alatt, tartsa nyomva a [STAY ARM] gombot még egyszer.

Auto-élesítés
Beállítható az időpont, amikor a rendszer önmagától élesedjen. Két módszer használható:

Időzített auto-élesítés
A telepítő beállíthatja, hogy Szokásos vagy Stay élesítés módot használjon az Időzített auto-élesítés. Egy hatvan-másodperces 
Kilépés késleltetés indul mielőtt a rendszer automatikusan élesedik a beállított időpontban. A beállítás lépései a következők:

Nincs mozgás auto-élesítés
A rendszer beállítható úgy, hogy jelentést küldjön a távfelügyeletre és/vagy élesítse önmagát, ha nincs mozgás a 
meghatározott ideig. A telepítő beállíthatja, hogy Szokásos vagy Stay élesítés módot használjon a Nincs mozgás auto-élesítés. 
Bővebben a telepítő adhat felvilágosítást.

Az Auto-élesítés nem UL engedélyes.

1. táblázat: Gombok egygombos élesítéshez
Funkció gomb Élesítési mód

 gomb Stay élesítés (10. oldal)

 gomb
Azonnali élesítés* 

(10. oldal)

 gomb
Szokásos élesítés

 (9. oldal)

Idő 
programozása

menü ok
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Hatástalanítás
Amikor a rendszert hatástalanítják, minden folyamatban lévő riasztás leáll és a zónák deaktiválódnak, így nem történik riasztás, ha a 
zóna nyílik.

Belépés késleltetés időzítő
A telepítő a különböző belépési pontokhoz (pl. bejárati ajtó) Belépés késleltetést programozhat. Ez a késleltetés időt ad a 
felhasználókód megadására és a hatástalanításra, mielőtt a rendszer riasztást indítana. A Magellan konzol két különböző Belépés 
késleltetést használhat.

UL rendszereknél a maximális belépés késleltetés 45 másodperc lehet.

Belépés késleltetés programozása
Annyi időt programozzon belépés késleltetésnek, amennyi elég ahhoz, hogy belépjen a védett területre és hatástalanítsa a 
rendszert, mielőtt riasztás indulna. Csak a Rendszer mester programozhatja a Belépés késleltetést. A programozás lépései a 
következők:

Élesített rendszer hatástalanítása
Amikor pl. egy bejárati ajtó nyílik, a Magellan hangjelzéssel értesít, 
hogy elindult a Belépés késleltetés (12. oldal). Ha érvényes 
belépőkódot adnak meg mielőtt letelne a Belépés késleltetés, a 
rendszer hatástalanít és nem indít riasztást. Élesített rendszer 
hatástalanítása:

Belépés 
késleltetés 

001 - 255 mp

Annyiszor nyomja 
meg, amíg a kívánt 

dallamot nem 
hallja

Belépés 
késleltetés 2 

programozása

menü ok ok köv. ok ok

Rendszer
Mesterkód

Lépjen be
a bejárati 
ponton

Felh. kód
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Riasztásban lévő rendszer hatástalanítása

Riasztás memória kijelző
Amikor riasztás történt a rendszerben, a Magellan konzol eltárolja azt a riasztás memóriában. A memória az összes zónát eltárolja, 

ahol riasztás történt. A rendszer a memória tartalmát minden élesítéskor törli. A Magellan konzol az  leddel és az információ 
szimbólummal az LCD képernyőn (7. oldal) jelzi a riasztást a memóriában. A riasztás memória kijelző kétféleképpen hívható elő:

A Riasztás memória menüben

Riasztás után

Tűz riasztások
A lakóegységek teljes lefedettségéhez, füstérzékelőket kell telepíteni az alábbi helyekre:
• A hálószobák előtti összes folyosóra. További érzékelők telepíthetők minden hálószoba területére, 2. ábra a 14. oldalon.
• A többszintes épület minden szintjére.
• A háló előtti folyosó mindkét végére, ha a folyosó hosszabb 12 méternél.
• A földszinti lépcső aljára.
• Az elsőről a második szintre vezető lépcső tetejére, és minden további lépcsőre, többszintes épület esetén.

Felh. kód

Riasztásban lévő rendszer 
hatástalanítása: Betörés riasztás esetén, azonnal hagyja el a területet és hívja a 

rendőrséget biztonságos helyről (pl. a szomszédból).

Az [ELőZő] vagy a [KÖV.] gombokkal lapozhat az események között.v.

menü előző köv.

Az [ELőZő] vagy a [KÖV.] gombokkal lapozhat az események között.v.

előző köv.ok
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2. ábra: Lakás egy vagy két hálórésszel

A füstérzékelőket a mennyezet középéhez lehető legközelebb kell telepíteni. 

Standard Tűz zónák
Tűz riasztás alatt, a sziréna szaggatottan szól (BÍP-BÍP-BÍP), amíg el 
nem némítják vagy reszetel. Ha a zóna Standard tűz zóna, a 
rendszer azonnal küldi a riasztást a távfelügyeletnek. Vakriasztás 
hatástalanítása:

Ebédlő Konyha

Nappali

Hálószob

Hálószoba Hálószoba

      = Füstérzékelők minimális száma.
      = Kiegészítő füstérzékelők.

Háló

Hálószob Hálószob

Hálószob

Hálószob

Nappali

Nappali

Konyha HálószobaHálószoba

Nappali

Konyha

Hálószoba

Hálószoba

Nappali

Háló

Lakás egy hálórésszel Lakás két hálórésszel

Felh. kód

Hívja a távfelügyeletet és 
tájékoztassa őket a 
vakriasztásról.
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Késleltetett tűz zónák
Ha a zóna Késleltetett tűz zóna, automatikusan késleltet mielőtt 
hívná a távfelügyeletet. A vakriasztások szükségtelen 
jelentésének elkerüléséről a 3. ábra a 16. oldalon ad 
tájékoztatást. A véletlenül beindult tűz riasztás törlése:

Ha nem tudja törölni a vakriasztást, a rendszer elküldi a 
riasztást. Hívja a távfelügyeletet és tájékoztassa őket a vakriasztásról.

Tűzbiztonsági ötletek
Hogyan készülhet fel a lakás- vagy irodatűzre?

• Először mindenki meneküljön, majd utána hívjon segítséget. 
• Dolgozzon ki menekülésitervet tűz esetére, és jelöljön ki az épületen kívül találkozópontot. 
• Gyakorolja rendszeresen a menekülési tervet.
• Minden szobából két menekülési utat tervezzen, ha lehetséges. 
• Gyakorolja csukott szemmel is az utat. 
• Utasítson mindenkit, hogy soha nem állunk fel tűzben. Mindig a füst alatt kúszunk, eltakart szájjal. 
• Utasítson mindenkit, hogy soha nem megyünk vissza égő épületbe, semmilyen okból, az életünkbe kerülhet.
• Ellenőrizze a füstérzékelőket rendszeresen. A füstérzékelők működése nagymértékben megnöveli a tűzből való megmenekülés 

esélyét.

Nyomjon meg egy 
gombot a riasztás 

30 másodperce 
alatt

Probléma törlése 
a területről (pl. 

füst a 
füstérzékelő 

körül).

Ha a probléma 
90 másodperc 
után fennáll, a 
riasztás újra 
megszólal.

A riasztás újabb 
30 másodpercig 
késleltetve lesz
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Lakás  tűzveszélyek  minimalizálása
Hogyan kerülhető el a három leggyakoribb lakástűz?

• Soha ne hagyjon készülő ételt őrizetlenül. Ez a tűzesetből 
származó sérülések vezető  oka. Konyhatüzek a gondatlan 
főzésből és emberi hibából adódnak, ritkábban mechanikai 
meghibásodásból. 

• Dohányzásnál is ügyeljen. Gondatlan dohányzás a tűzhalál 
legfőbb oka. Füstérzékelők és a nem-gyúlékony ágynemű, a 
kárpitozott bútor alapvető tűzvédelmi intézkedések. 

• Tartsa karban a fűtőrendszert. Hibás fűtőrendszer a második 
lakástűz ok. 

Pánik riasztások
A rendszer programozható úgy, hogy riasztást küldjön a távfelügyeletre, 
rendőrségi, egészségügyi* vagy tűzoltósági segítség vagy bárki, aki 
szükséges, hívására, amikor az előre beállított gombkombinációt 
megnyomják a Magellan főkezelőjén. Pánik riasztás indításához, 
egyszerre tartsa nyomva a gombkombinációt, lásd, 4. ábra a 17. oldalon. 
A telepítő állíthatja be, hogy hangos vagy néma a riasztás.

* UL rendszereknél nem programozható a rendszer olyan riasztás 
küldésére, mely a távfelügyeleten keresztül kér segítséget egészségügyi 
intézménytől.

3. ábra: Késleltetett tűz zóna

Késleltetett tûz 
zóna kapcsolt

Csengõ/sziréna aktivál. A jeelntésküldés 
30 másodpercig késleltetve. A késleltetés

idõzítõ látható az LCD képernyõn.

Sikerült kijavítani a problémát a 30 
másodperces késleltetés alatt?

Kapcsolt másik Késleltetett tûz zóna 
a 30 másodperces késleltetés alatt?

Történt gombnyomás a 30 
másodperces késleltetés alatt?

Sikerült elhárítani a problémát a 90 
másodperces késleltetés alatt?

Csengõ/sziréna elnémult.
küldése további

 Tûzriasztás jelentés 
 90 másodpercig késleltetve. A  

késleltetés idõzítõ látható az LCD képernyõn.

Csengõ/sziréna tovább
szól és Riasztás jelentés 
megy  a távfelügyeletre.

VÉGE
Riasztás kikapcsol

Igen

Igen

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem
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4. ábra: Pánik riasztás gombok

Pánik 1
(Nem-

egészségügyi 
vészpánik)

Pánik 3
(Tűz pánik)

Pánik 2
(AUX pánik)
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3. fejezet: Kényelmi szolgáltatások
Ebben a fejezetben azokról a szolgáltatásokról ejtünk szót, melyek egyedi rádiós rendszerré teszik a Magellan rendszert. 

Üzenőközpont
A Magellan konzol üzenőközpontjával hangüzeneteket rögzíthet, melyet később visszajátszhat. Az üzenőközpont segítségével üzenetet 
hagyhat a család másik tagjának, vagy akár saját magának is.

Üzenet rögzítése
Üzenetet a következőképpen rögzíthet:

Rögzített üzenet lejátszása
Ha a  LED villog, üzenetet rögzítettek a Magellan konzollal. Nyomja meg a  gombot az üzenet lejátszásához. Az üzenet 

első lejátszása után, a  LED villogása megáll. Bár a  LED abbahagyja a villogást, az üzenet a Magellan konzolon marad. 

Az üzenet bármikor lejátszható a  gomb megnyomásával. Másik üzenet rögzítéséhez, olvassa el a fentebbi Üzenet rögzítése 
részt.

 Ha másik üzenetet kíván rögzíteni, a Magellan konzol felülírja az új üzenettel a régit. Egyszerre csak egy üzenet rögzíthető és/vagy 
tárolható.

Üzenet 
rögzítése

Az üzenet rögzítése után, a  LED vilogni kezd.
Tartsa 

nyomva 3 
mp-ig.
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FM  rádió (csak MG-6160)
A Magellan konzol beépített rádiót is tartalmaz. A rádióval hallgathatja kedvenc rádióállomásait. A memóriában 15 rádióállomás 
tárolható.

A rádió használata
A főbillentyűzettel írható be a kívánt rádióállomás 4-jegyű 
frekvenciaszáma, vagy a [FEL] műveletgombbal léphet a 
következő állomásra. Ha nem történik néhány másodpercig 
művelet, a konzol visszatér a készenléti képernyőre. Az[FM] 
műveletgombbal térhet vissza a rádióhangoló képernyőre. A rádió 
használata:

Rádióállomások tárolása
A Magellan 15 rádióállomást képes tárolni. Rádióállomás mentése a memóriába:

Például, ha az M01 memóriahelyre kíván állomást menteni, keresse meg az állomást, nyomja meg a [MEM] műveletgombot, majd 
nyomja meg az [1] gombot a főbillentyűzeten.

Rádióállomás előhívása a memóriából
Tárolt rádióállomás előhívása:

v.

fel

Lépjen a 
kívánt 

állomásra

Nyomjon meg egy 
számgombot [1] és [15] 
között a 
főbillentyűzeten.

v.

fel

Lépjen a kívánt 
állomásra

mem A jobb felső sarokban látható, 
ha az állomás tárolt.

Nyomja meg a 
memóriahelynek 

megfelelő gombot a 
főbillentyűzeten.

-
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Rádió vezérlése távirányítóval
Alapértelmezetten, a távirányító a következőképpen vezérli a Magellan rádióját:

• A  /  gomb a távirányítón ki- és bekapcsolja a rádiót. A gombot egyszer megnyomva bekapcsolja a rádiót, még egyszer 
megnyomva kikapcsolja.

• A távirányító  /  gombjával lapozhat a tárolt állomások között. A gomb minden megnyomására a Magellan a következő tárolt 
állomásra lép.

• A távirányító  gombjával a rádió hangereje állítható, amikor a rádiót bekapcsolták és a rendszer hatástalanított. A rádió 
hangereje fokozatosan növelhető a leghangosabbig, majd lecsökken a leghalkabbra.

Ébresztőóra
A Magellan használható ébresztőóraként is: A beállított időben, a 
Magellan lejátsza a kiválasztott dallamot, vagy bekapcsolja a rádiót*. 
Amikor az ébresztőórát bekapcsolták, az ébresztőóra szimbólum (5. ábra) 
megjelenik a bal felső sarokban az LCD képernyőn.

* Csak az MG-6160 konzolon áll rendelkezésre.

Az ébresztőóra beállítása

Az ébresztőóra használata
Miután beállította az ébresztőórát, a szolgáltatást engedélyezi a Magellan és lejátsza a választott dallamot a programozott időben. A 
következőkre figyeljen:

Ébresztőóra 
szimbólum

5. ábra: Ébresztőóra szimbólum

Idő 
programozása

Gombnyomással
lapozzon a kívánt 

dallamhoz

menü köv. okok



 Kényelmi szolgáltatások 21

• Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg a [szundi] műveletgombot, vagy nyomja meg a Magellan konzol egyik gombját a 
Szundi mód aktiválásához. Ébresztőóra tíz perc múlva szólal meg újra.

• Tartsa nyomva a  gombot vagy nyomja meg a [ki] műveletgombot az ébresztőóra kikapcsolásához. Az ébresztőóra a 
 gomb nyomva tartásával kapcsolható be újra. Az ébresztőóra szimbólum megjelenik az LCD képernyőn.

• Nyomja meg a [stop] műveletgombot az ébresztőóra leállításához, annak letiltása nélkül. Az ébresztőóra a következő napon a 
programozott időben újra megszólal.

• Ha nem aktiválja a szundit, vagy tiltja le az ébresztőórát, az ébresztőóra egy órán keresztül szól, ha van hálózati táplálás.

Kagylónélküli telefon (csak MG-6160)
A Magellan működhet kagylónélküli telefonként is. Egyszerűen tárcsázza a kívánt telefonszámot, és beszéljen, mint egy normál 
telefonnal tenné. Beállítható a csengődallam és a hangerő is bejövő hívások esetére. Amikor kagylónélküli telefonként használja, a 
konzol lejátszik egy dallamot, és a [TELEFON] gomb a középső billentyűzeten gyorsan villog (8. oldali Magellan billentyûzetek fejezet).

Telefonálás a konzollal

Válasz bejövő hívásra

Tárcsázza a
telefonszámot*

Vonalbontás

A középső billentyűzeten: * Amikor a középső billentyűzetet 
használják a telefonszám tárcsázására.
Gombok [1] – [9] = 1 - 9
[10] gomb = 0
[11]gomb = *
[12] gomb = #

Vonalbontás

A középső billentyűzeten:
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A Csengődallam és Hangerő beállítása

Csipogó zónák
A konzol programozható úgy, hogy hangot adjon amikor egy kijelölt 
zóna nyílik. Ezek a zónák a Csipogó zónák.

Konzol kezelő beállítások
Módosítható a konzol háttérvilágítása, és az LCD kontrasztja és fényereje igény szerint.

Csengő-
dallam 

programozása

Annyiszor nyomja 
meg, amíg a 

kívánt dallamot 
nem hallja

Csengetési 
hangerő

programozása

Használja a - vagy + 
műveletgombokat a 

hangerő növeléséhez vagy 
csökkentéséhez

va

menü ok köv. ok ok - + ok

A gomb 
lenyomásával 

lapozzon a 
kívánt zónához

Annyiszor nyomja 
meg, amíg a kívánt 
dallamot nem hallja

menü köv. ok köv. ok

A háttérvilágítás állítása

A - vagy + 
műveletgombokkal 

növelhető vagy 
csökkenthető a 
háttérvilágítás

v.
menü

- + ok

A - vagy + 
műveletgombokkal 

növelhető vagy 
csökkenthető a 

kontraszt

v.
menü - + ok

Az LCD képernyő kontrasztjának állítása

A fényerő állítása

A - vagy + műveletgombokkal növelhető 
vagy csökkenthető a háttérvilágítás

v.menü
- + ok



 Kényelmi szolgáltatások 23

Idő és dátum
A Magellan konzol idő- és dátumbeállítása

Progrmozható kimenetek (PGM)
A Magellan konzol négy programozható kimenettel rendelkezik (PGM) Amikor egy adott esemény előfordul a rendszerben, a PGM 
segítségével aktiválhatók lámpakapcsolók, nyithatók/zárhatók garázsajtók, stb. Erről a hasznos szolgáltatásról kérdezze a telepítőt.

Programozható kimenet (PGM) címkék
PGM címke módosítása:

Hiba kijelző
Ha a rendszer hibát tapasztal, az információs szimbólum megjelenik az 

LCD képernyőn, és a  LED világít. A Hiba kijelzőben megtekinthető, 
milyen hibát tapasztal a rendszer. Ha riasztás történik a rendszerben, az 
információs képernyő először a riasztás memóriát jeleníti meg. Lásd, 7. 
oldali LCD képernyõ fejezet. A Hiba kijelző megjelenítése:

Adja meg 
az időt

Válassza ki a 
konzol 

időformátumát

v.

menü 12óra 24óra ok

Adja meg 
a dátumot

ok

Mester felhasználó
Annyiszor nyomja 

meg, amíg a kívánt kimenet 
(PGM) meg nem jelenik

Kimenet (PGM) 
címke rögzítése

igenokköv.menü A címke elfogadásához nyomja meg az 
[igen] gombot. A [indít] gombbal 
hallgathatja meg a címkét. A [nem] 
gomb megnyomásával rögzíthető újra a 
címke.

Gomb-nyomással
lapozhat a hibák 

között

okköv. Ha hiba történik, javasoljuk, 
hogy lépjen kapcsolatba a 
telepítővel azonnal, és kérjen 
javítást. Szervízhíváshoz, 
olvassa el a 24. oldali 
Szervízhívás indítása (csak 
MG-6160) fejezet részt.
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Szervízhívás indítása
(csak MG-6160)
Amikor egy bizonyos hiba jelentkezik, hívhat segítséget a Magellan 
konzolról. A Hiba kijelző szolgáltatásával kapcsolatba léphet a 
telepítővel. A telefonszámot a telepítőnek kell a  Magellan konzolba 
programoznia Szervízhívás:

Demó mód
Ebben a módban tekinthetők meg a Magellan szolgáltatásai. Amikor 
belép Demó módba, a Magellan konzol sorban megjeleníti a 
szolgáltatásait, LED villogtatással, dallamok lejátszásával, stb. A Demó 
mód indítása:

Amikor Demó módban van, a Magellan konzol hangszórója és szirénája is megszólal. Ne álljon a konzol közvetlen közelébe, mert 
halláskárosodást szenvedhet.

X10 automatizálás (csak MG-6160)
A Magellan konzol az X10 automatizálást is támogatja. Az X10 egy kommunikációs protokol, mellyel távolról vezérelhetők elektromos 
eszközök, pl. lámpák. A kommunikáció a lakás elektromos hálózatán keresztül zajlik, X10 adók és vevők használatával. A Magellan 
konzollal történő X10 programozásról és vezérlésről a paradox.com honlapról letölthető Magellan X10 Felhasználói útmutatóból 
tájékozódhat.

Gomb-
nyomással
lapozhat a 

hibák között

okköv.

Gomb-
nyomással
lapozzon

a szervízkérő 
képernyőhöz

hívás

menü
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4. fejezet: Rendszervezérlés telefonon keresztül
Ebben a fejezetben mutatjuk be a Magellan távvezérlés szolgáltatását, mellyel bármilyen külső, nyomógombos telefon használható 
kezelőként. Telefonon keresztül, élesíthető/hatástalanítható a rendszer, meghallgathatók az üzenetek, aktiválhatók kimenetek stb.

Rendszervezérlés telefonon keresztül
A Magellan távvezérlés szolgáltatásával bármilyen nyomógombos telefon használható kezelőként. Magellan élesítés/hatástalanítás, 
Magellan PGM kimenetek aktiválása/deaktiválása, üzenetek rögzítése/lejátszása, vagy akár a Magellan használata kihangosítós 
telefonként, mindez telefonon keresztül. A részletes szóbeli tájékoztató útmutatásai alapján a Magellan távvezérlése olyan egyszerű, 
mint felvenni a telefont.

A következőkre figyeljen:
• A következő utasítások a telefon nyomógombjaival történő parancs- és adatbevitelre vonatkoznak. Tehát, amikor művelet végrehajtására 

vagy adat megadásra szólítjuk fel, azt a telefon nyomógombjaival tegye.
• A Magellan automatikusan vonalat bont, ha 2 percig nem történik művelet.
• A [*] gomb megnyomásával bármikor kiléphet és a Magellan vonalat bont.
• Amikor a Magellan kihangosított tlefonként működik, a [TELEFON] gomb a főbillentyűzeten villog.

1. lépés:A Magellan konzol hívása nyomógombos telefonról
Vegye fel a telefont és tárcsázza a telefonvonal számát, melyre 
a Magellan kapcsolódik (általában a lakás telefon). Ha arra a 
telefonvonalra, melyre a Magellan konzolt kapcsolták, 
üzenetrögzítőt is kapcsoltak, meg kell kerülni az üzenetrögzítőt 
(vagy szolgáltatást). Üzenetrögzítő elhagyás:

2. lépés:Adja meg a felhasználókódját
Ugyanazt a felhasználókódot használja, mint a Magellan 
konzolon. 

Hívja
a Magellan 

konzolt, várjon 
egy-két 

csörgést, majd 
bontsa a vonalat

Várjon 10 
másodpercet

Hívja újra a 
Magellan konzolt
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3. lépés:Válasszon műveletet
Élesítés/hatástalanítás
Az [1] gombbal válthat a rendszer élesített és 
hatástalanított állapotai között. Ha a rendszer 
hatástalanítva van, nyomja meg az [1] 
gombot a Magellan élesítéséhez. Ha a 
rednszer élesített, nyomja meg az [1] gombot 
a hatástalanításhoz.

Üzenet rögzítése:
A [2] gombbal rögzíthet üzenetet a Magellan 
üzenőközpontjába (18. oldal). Vegye 
figyelembe, hogy az üzenet nem lehet 20 
másodpercnél hosszabb. A [*] gombbal 
bármikor befejezheti a rögzítést.

Üzenet meghallgatása:
A [3] gombbal hallgathatja meg a rögzített 
üzenetet a Magellan üzenőközpontjáról 
(18. oldal).

Kihangosított telefon mód:
A [4] gombbal a Magellan konzol 
kihangosított telefonként használható. Így 
meghallgathatja, mi történik a lakásban és 
beszélhet az ott lévőkkel. A másik fél 
vonalatbonthat a [TELEFON] gomb 
megnyomásával a konzol főbillentyűzetén. A 
[*] gombbal bontható a vonal. A [#] gombbal 
léphet ki a kihangosító módból és 
használható tovább a menü.

Kimenetek vezérlése: 
Az [5] gombbal léphet az almenübe a 4 PGM 
vezérléséhez. Az [1], [2], [3], és/vagy a [4] 
gombbal aktiválhatók/deaktiválhatók a 
megfelelő PGM kimenetek ([1] = PGM1).

Az összes riasztásban lévő 
zóna meghallgatása:
Ez a lehetőség csak akkor 
elérhető, ha van/volt zóna 
riasztásban, és csak a rendszer 
következő élesítése előtt.  

Menü elhagyása vagy vonalbontás:
A [*] gombbal kiléphet a menüből vagy 
vonalat bonthat a Magellan konzollal.

Kimenetek vezérlése: 
Az [5] gombbal léphet az almenübe a 4 PGM 
vezérléséhez. Az [1], [2], [3], és/vagy a [4] 
gombbal aktiválhatók/deaktiválhatók a 
megfelelő PGM kimenetek ([1] = PGM1).
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5. fejezet: Egyéb szolgáltatások
Ebben a fejezetben azokat a szolgáltatásokat ismertetjük, melyek csak a Rendszer mester felhasználó számára érhetők el. 

Ebben a fejezetben a Felhasználókód programozást, mint például az új felhasználók beprogramozását, mutatjuk be. Valamint, néhány 
zóna szolgáltatást és a Magellan személyreszabását.

Felhasználókódok programozása
A felhasználókódokkal lehet hozzáférni a rendszerhez. A Magellan maximum 16 felhasználókódot támogat, ahol:
• Minden felhasználó 002 és 016 között Felhasználókódot kap (a 001 számú felhasználó a Rendszer mester). 
• A telepítő négy vagy hat jegy hosszúra állíthatja a felhasználókódokat. 
• Minden jegy 0 és 9 közötti szám.

Felhasználó létrehozása vagy módosítása:

Gomb-
nyomással
lapozzon a 

kívánt 
felhasználóhoz

Adjon meg új 
felhasználót

Erősítse meg 
az új 

felhasználót

Címke 
módosí-

tás?

Távirá-
nyító?Nem

Igen

Nem

Igen

Másik 
fel-

használó

Címkerögzítés Gombnyomás

menü köv. ok Nem/igen

Rendszer
Mesterkód
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Rendszer  mesterkód (alap: 1234)
Belehallgathat mi zajlik a lakásban, illetve beszélhet az ott lévővel.

Javasoljuk, hogy változtassa meg az alapértelmezett Rendszer mesterkódot. Így elkerülhető az illetéktelen hozzáférés és módosítás.

Duress felhasználókód
Ha a telepítő engedélyezte, a 016 felhasználókód programozható Duress kódnak. Ha a felhasználót a rendszer élesítésére vagy 
hatástalanítására kényszerítik, a 016 felhasználókód megadásával a rendszer élesít vagy hatástalanít, és azonnal néma riasztást 
küld a távfelügyeletre (Duress kód).

Felhasználó törlése
Amikor felhasználót törölnek, a felhasználóhoz rendelt távirányító is törlődik. Létező felhasználó törlése:

Gomb-
nyomással

lapozzon a kívánt felhasználóhoz

menü köv. ok igen igen
A Rendszer mesterkód 
nem törölhető.

Rendszer
Mesterkód

Másik 
felhasználó

Nem/igen
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Távirányító hozzáadása létező felhasználóhoz
Távirányító hozzáadása Magellan rendszerbe már beprogramozott felhasználóhoz:

Távirányító törlése
Magellan rendszerbe már beprogramozott távirányító törlése:

Nyelv beállítása
Alapértelmezetten, a Magellan nyelve angol. A nyelv 
megváltoztatásához:

Hang jelentés
A Magellan konzol felhívhat öt különböző telefonszámot, és lejátszhat személyreszabott hangüzenetet (maximum 20 másodperc 
hosszú), ha riasztás történik. Riasztáskor, a rendszer telefonál és lejátsza az előre felvett üzenetet, felsorolja a riasztásban lévő zónákat, 
és elmondja, hogy menüben mit kell elvégezni a rendszer hatástalanításához. Az üzenet fogadása után, nyomja meg kétszer a [#] 

Gombnyomással
lapozzon a kívánt 

felhasználóhoz

Címke 
módo-
sítás?

Távir. prog?Nem Igen
Másik 

felhasználóGombnyomás

menü köv. ok Nem/igenok

Rendszer
Mesterkód

köv.

Gombnyomással
lapozzon a kívánt 

felhasználóhoz

menü köv. ok

Rendszer
Mesterkód

Címke 
módosí-

tás?

Távir. 
törlése?Nem Igen

Másik 
felhasználó

Nem/igenokköv. igen

Gomb-
nyomással

lapozzon a kívánt nyelvhez

menü köv. ok

Rendszer
Mesterkód
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gombot a telefonon a nyugtázáshoz és az üzenet leállításához. A konzol háromszor próbálkozik hívással (váltogatva a számok között) 
vagy amíg valaki nem nyugtázza az üzenetet. A Magellan programozása hangjelentésre:

Példa: Arra programozta a Magellan konzolt, hogy hívja fel az Ön mobiltelefonját és játsza le a következő üzenetet: „Riasztás történt otthon.” Ezért, 
amikor riasztás történik, a Magellan felhívja az Ön mobiltelefonját, és ezt fogja hallani: „Riasztás történt otthon”. Nyomja meg a [#] gombot a 
mobiltelefonon az üzenet nyugtázásához.

Speciális jelentés
Állítsa be, milyen eseményt és mikor jelentsen a konzol a Speciális jelentés menün keresztül. A négy jelentéstípus egyikét programozza 
be, és a Magellan telefonál, ha a feltételek teljesülnek. Ha ezt a szolgáltatást beprogramozzák, a Magellan két különböző telefonszámot 
hívhat fel, és lejátsza az előre felvett hangüzenetet. Az üzenet fogadása után, nyomja meg kétszer a [#] gombot a telefonon a 
nyugtázáshoz és az üzenet leállításához. A telefon [1] gombjának megnyomásával használható a kihangosítás és beszélhet a Magellan 
konzolon keresztül. A Speciális jelentés programozása:

Gombnyomással
lapozzon kívánt 
telefonszámig

Gombnyomással
lapozzon a Riasztás
üzenet rögzítése?

képernyőig

Rögzítse a 
hangüzenetet

Adja meg a kívánt 
telefonszámot

menü ok köv. ok ok köv. ok

Rendszer
Mesterkód

menü

Gombnyomással 
lapozzon a 

kívánt 
telefonszámhoz, 

majd nyomja 
meg az ok 
gombot.

köv. OK

Gombnyomással 
lapozzon a 
Riasztás
üzenet 

rögzítése?
képernyőig

OK

Rögzítse a 
hangüzenetet

Adja meg a 
kívánt 

telefonszámot, 
majd nyomja 

meg az ok 
gombot.

köv. köv.

Gombnyomással 
lapozzon a 

Speciális jelentés 
képernyőhöz, 

majd nyomja meg 
az ok gombot.

A gombbal
lapozzon a kívánt 

jelentéstípushoz, majd 
nyomja meg azok 

gombot.
Bővebb információt talál 
alább, Jelentéstípusok.

köv.

Rendszer
Mesterkód
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Jelentéstípusok
Öt jelentéstípus használható a Speciális jelentéssel.

• Felhasználó hatástalanít:Ha ezt a jelentéstípust választja, a Magellan akkor telefonál, ha a megadott felhasználószámmal 
hatástalanítják a rendszert. A menüben válassza ki a jelenteni kívánt felhasználó(ka)t. Ez a szolgáltatás akkor hasznos, ha tudni 
kívánja, hogy egy adott felhasználó mikor hatástalanítja a rendszert. 
Például, programozható úgy a Magellan, hogy telefonáljon, amikor a gyerekek hatástalanítják a rendszert, tájékoztatásul, hogy 
hazaértek.

• Pánik: Válassza ki milyen típusú pánikot kíván jelenteni. Minden típus kiválasztható: Vészhelyzet, aux, tűz és duress.

• Rendszer hibák: Ezzel a jelentéstípussal a Magellan akkor telefonál, amikor egy adott hiba előfordul. Miután belépett a menübe, 
válassza ki a kívánt hibá(ka)t, melyekről értesítést akar. Ezzel a szolgáltatással tájékozódhat a táphibáról.

• Nem-egészségügyi vész riasztás: Ezzel a jelentéstípussal a Magellan akkor telefonál, amikor egy adott felhasználó nem-
egészségügyi vészhelyzetben kér segítséget. Amikor a programozott felhasználók megnyomják a megfelelő gombot a 
távirányítón (7. oldali Távirányítók fejezet), a Magellan csörgő hangot hallat, majd hívja az egyik vagy mindkét beprogramozott 
telefonszámot. A menüben válassza a jelenteni kívánt felhasználó(ka)t. Például, amikor idős szüleivel lakik együtt, a Magellan 
programozható úgy, hogy felhívja az Ön számát, ha segítségre van szükségük. Csak annyit kell tenniük, hogy megnyomják a 
távirányító megfelelő gombját.

A felhasználók távirányítóinak egyik gombját Nem-egészségügyi vészheyzet riasztás opcióval kell programozni a Nem-egészségügyi 
vészhelyzet riasztás működéséhez. A szolgáltatásról kérdezze a telepítőt.

• Zóna aktiválás: Amikor egy meghatározott zóna sérül vagy nyílik, a Magellan konzol hívja az egyik vagy mindkét programozott 
telefonszámot. Miután belépett a menübe, válassza ki az érintett zónát. Ezzel a szolgáltatással értesülhet egy adott zóna 
sérüléséről. Például, ha fegyvert tart otthon, a Magellan felhívhatja az Ön telefonszámát, ha a fegyverszekrényt kinyitják.
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Pager jelentés
Elküldi a személyreszabott üzenetet a Magellan konzolról a Pager készülékre, ezzel a kommunikátor formátummal. A Magellan 
programozása erre a kommunikátor beállításra:

Sziréna letiltás időzítő
Hangos riasztás után, a Magellan beépített szirénája elhallgat, ha a rendszert hatástalanítják vagy amikor a Sziréna letiltás időzítő letelik, 
amelyik előbb bekövetkezik. A Sziréna letiltás időzítő programozása:

UL rendszereknél, a Sziréna letiltás időzítőt minimum 4 percre kell állítani. cUL rendszereknél, minimum 5 percre.

Miután kiválasztotta 
a kívánt 

jelentéstípust: A gombbal
lapozzon a kívánt 
felhasználóhoz,
hibához vagy 

zónához

köv. igen nem

v.
 igen gomb a felh., hiba 

vagy zóna 
kiválasztásához. Nyomja 
meg a nem gombot, ha 

nem akarja kiválasztani.

Példa:

Zóna 1 lesz jelentve

Ha a nem gombot nyomja meg, zóna 1 nem kerül jelentésre.

A köv. gombbal lapozzon a következő rendelkezésre álló zónához

Üzenet rögzítése

Mesterkód Adja meg a kívánt 
numerikus üzenetet

Adja meg a Pager 
számát

menü köv. ok ok ok ok okköv.

Mesterkód A késl.időt percben 
adja meg

menü köv. köv. köv. ok ok
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Rendszer teszt
Ez a menü a Magellan kiosztott zónáinak, távirányítóinak, jelentéstípusainak, valamint néhány hardver (LED, hangszóró és sziréna) 
tesztjét indítja el. Ez a menü jeleníti meg a rendszer által tapasztalt hibákat is. A [KÖV.] gombbal lapozhat az elérhető rendszer tesztek 
között, majd az [OK] gombbal választhatja ki a tesztet. Csak kövesse a képernyő utasításait a teszt elvégzéséhez. Belépés a Rendszer 
teszt menübe:

Zónacímkék
Rögzíthet egyedi hangcímkét a rendszer valamennyi rendelkezésre álló zónájához. Alapértelmezetten, minden zóna gyári címkéje a 
zóna száma. Például, zóna 1 alapértelmezett címkéje: „egyes zóna”. Ebben a menüben készíthet tetszőleges címkét valamennyi 
zónához. Adhat például ilyen neveket, mint „Bejárati ajtó” vagy „Alagsor”, stb. Zónacímke rögzítése:

A Hardver tesztelésénél, a hangszóró és a sziénák is megszólalnak. Ne 
álljon a Magellan konzol közvetlen közelébe hardver tesztnél, mert 
halláskárosodást szenvedhet.

okköv.menü

Mester felhasználó
A gomb lenyomásával 

lapozzon a kívánt zónához Zónacímke 

igenokköv.menü
A címke elfogadásához nyomja meg az [igen] 
gombot. A [indít] gombbal hallgathatja meg a 
címkét. A [nem] gomb megnyomásával rögzíthető 
újra a címke.
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Korlátozott garancia
A Paradox Security Systems Ltd.(eladó) a gyártástól számított egy év garanciát 
vállal, hogy az általa forgalmazott termékek anyag- és gyártási hiba mentesek.  
Az eladó, ezen időszak alatt, lehetőségként, javítja vagy cseréli a nem helyesen 
működő terméket, díjmentesen.  Ez a garancia nem alkalmazható olyan 
berendezésre, vagy alkatrészre, melyet mások javítottak, nem megfelelően 
telepítettek, használtak, változtattak, benne kárt okoztak, természeti csapásnak 
tettek ki, vagy sorozatszámát változtatták, letakarták, vagy eltávolították.  Az 
eladót nem terheli semmilyen leszerelésből, áttelepítésből származó költség.

AZ ITT LEÍRTAKON KÍVÜL SEMMILYEN GARANCIA, NYÍLT VAGY BURKOLT, 
NEM ÉRVÉNYES. NINCS NYÍLT VAGY BURKOLT GARANCIA AZ 
ELADHATÓSÁGRA VAGY ADOTT CÉLÚ MEGFELELŐSÉGRE. EZ A 
GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN MÁS KÖTELEZETTSÉGET VAGY 
FELELŐSSÉGET AZ ELADÓ, BESZÁLLÍTÓI ÉS ALVÁLLALATAI SZÁMÁRA.
A garancia sérülését, beleértve, de nem korlátozva az eladhatóság burkolt 
garanciáját, érintő minden tevékenységet a garanciaidő vége után három 
hónapon belül le kell zárni.  AZ ELADÓ ÉS ALVÁLLALATAI SEMMILYEN 
ESETBEN SEM FELELŐSEK A JELEN VAY BÁRMIYLEN MÁS GARANCIA 
SÉRÜLÉSÉT OKOZÓ SEMMILYEN OKOZOTT VAGY VÉLETLEN KÁRÉRT, 
NYÍLT VAGY BURKOLT, BELEÉRTVE AZ ELADÓ SAJÁT HANYAGSÁGÁBÓL 
VAGY HIBÁJÁBÓL BEKÖVETKEZETT KÁROKAT ÉS SÉRÜLÉSEKET.

Meghibásodás esetén, lépjen kapcsolatba a biztonságtechnikai szakemberrel, 
aki a rendszert telepítette és karbantartja.  A garancia érvényesítéséhez, a 
terméket a szakembernek vissza kell szállítania beszerzési helyére, a 
postaköltséget viselni kell.  A javítás vagy csere után, a eladó viseli a garaciális 
termék visszajuttatásának költésgeit.  Ez a garancia nem alkalmazható olyan 
berendezésre, vagy alkatrészre, melyet mások javítottak, nem megfelelően 
telepítettek, használtak, változtattak, benne kárt okoztak, természeti csapásnak 
tettek ki, vagy sorozatszámát változtatták, letakarták, vagy eltávolították.  Az 
eladót nem terheli semmilyen leszerelésből, áttelepítésből származó költség.
Ez a garancia tartalmazza a teljes garanciát. Minden előzetes megállapodás, 
ígéret, szóbeli vagy írott, ebbe a garanciába beleértendő vagy nyomatékosan 
semmisnek tekintendő.  Az eladó nem jelöl ki, nem bíz meg senkit az ő 
nevében a termékkel kapcsolatos garancia vagy felelősség módosítására, 
változtatására vagy elvállalására.  
Az itt felsoroltak mellett, az eladó vagy alvállalatai semmilyen esetben nem 
felelősek a termék eladó által szabott, eredeti eladási árát meghaladó 
mértékben kárt vagy sérülést, akár direkt, indirekt, véletlen, okozott vagy más 
termékhibából adódott, megtéríteni.  Az eladó garanciája, mint itt kifejtette, nem 
növelhető, csökkenthető vagy befolyásolható, és semmilyen kötelezettség vagy 
felelősség nem következik az eladót által ajánlott műszaki tanácsadásból vagy 
szervizelésből az érintett termék kapcsán.  

AZ ELADÓ KIFEJEZETTEN JAVASOLJA A TELJES RENDSZER HAVI 
TESZTELÉSÉT.

Figyelem:  A rendszeres tesztelés mellett, és annak ellenére, de nem csak arra 
korlátozva, a következők együtt vagy külön-külön:  bűnügyi szabotázs, 
elektromos vagy kommunikációs megszakadás, vagy nem megfelelő 
használat, esetén lehetséges a rendszer nem elvárás szerinti működése.  Az 
eladó nem állítja, hogy a termék/rendszer nem kijátszható vagy megkerülhető, 
vagy, hogy a termék vagy rendszer betörésből, rablásból, tűzesetből, vagy 

másból származó minden személyi vagy vagyoni kárt kivéd; sem azt, hogy a 
termék vagy rendszer minden helyzetben a megfelelő jelzéssel vagy 
védelemmel szolgál.  A helyesen telepített és karbantartott riasztórendszer 
csak a betörés, rablás, tűz vagy más esemény kockázatát csökkenti, de nem 
biztosíték vagy garancia a felsorolt események elő nem fordulására.  EBBŐL 
KÖVETKEZŐEN, AZ ELADÓT SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM KÖTELEZI 
SEMMIFÉLE SZEMÉLYI-, VAGYONI SÉRÜLÉSÉRT VAGY MÁS KÁRÉRT, 
MELYET A ARRA ALAPOZNAK, HOGY A TERMÉK NEM ADOTT 
FIGYELMEZTETÉST.  Ezért, a telepítőnek tájékoztatnia kell az ügyfelet, hogy 
tegyen meg minden szükséges előkészületet saját biztonsága érdekében, 
beleértve, de nem csak arra korlátozva, a terület elhagyását és a rendőrség és/
vagy tűzoltóság értesítését, a lehetséges sérülés és kár mértékének 
csökkentése érdekében.
Az eladó nem biztosítja a tulajdon és a felhasználó családjának, 
alkalmazottainak személyi biztonságát sem, és felelősségét minden véletlen 
vagy okozott veszteség és kár esetén a szóbanforgó termék az Eladó által 
szabott eredeti vétel árára korlátozza, tekintet nélkül a veszteség és/vagy kár 
okára.
Néhány ország nem enged korlátozást a burkolt garancia időtartamára, illetve 
nem enged kivételt vagy korlátozást a véletlen vagy következményként adódó 
károkra, vagy megkülönbözteti a felelősség korlátozás kezelését általános vagy 
összeadódó hanyagság esetén, ezért a fentebbi korlátozások az Ön esetében 
csökkenhetnek vagy érvényüket veszthetik.  Ez a garancia különleges jogokat 
ad, továbbá országtól függően további jogokat biztosíthat a felhasználónak.

A riasztórendszer korlátozásai
Javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen a http://paradox.com/Terms/ honlapon 
található „Limitations of Alarm Systems” dokumentumot.  

Figyelmeztetések nem hagyományos telefon kapcsolatokhoz (pl. VoIP)
A Paradox berendezések hagyományos telefonrendszer használatához 
készültek. Azok a felhasználók, akik a Paradox központokat nem hagyományos 
telefonrendszerhez kapcsolva kívánják használni, például „Voice Over Internet 
Protocol” (VoIP), mely a telefon hangjeleit digitális jellé alakítja és az interneten 
továbbítja, vegyék figyelembe, hogy a vagyonvédelmi rendszer nem biztos, 
hogy ugyan olyan hatékonysággal fog működni, mint hagyományos 
telefonhálózatban. 

Például, ha a VoIP eszköznek nincs segédakkuja, áramkimaradás esetén a 
rendszer nem biztos, hogy képes lesz a jelzést továbbítani a távfelügyeletre. 
Vagy, ha a VoIP kapcsolat megszűnik, a telefonvonal felügyelet szolgáltatás is 
megszűnhet. Egyes tapasztalatok szerint, korlátozás nélkül, az Internet 
kapcsolat kimaradása gyakoribb lehet, mint a hagyományos telefonvonal 
kimaradása.

Ezért javasoljuk, hogy ezekről és a további, riasztórendszer teljesítményt 
befeolyásoló korlátozásokról a VoIP rendszer vagy a hagyományos 
telefonhálózat kapcsán értekezzen a telepítő céggel. Ők ajánlhatnak olyan, 
eljárásokat, melyek csökkenthetik a kockázatot, és tisztázhatják a problémákat. 

Jogvédelem
© 2004-2006 Paradox Security Systems Ltd. All rights reserved. A műszaki 
jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak. A következő US szabványok 
alkalmazhatók: 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 

5077549, 5920259, 5886632. Kanadai és nemzetközi szabályozások szintén 
alkalmazhatók. A Magellan védjegye vagy bejegyzett védjegye a Paradox 
Security Systems Ltd. cégnek vagy kanadai, egyesült államokbeli vagy más 
országbeli alvállalatainak.



 Egyéb szolgáltatások 35

paradox.com
Printed in Canada - 12/2006                            MAGELLAN-EU06


