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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. Továbbá elmondjunk, hogyan használja az ismertetőt és megmagyarázzuk az ikonok
jelentését.
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Felhasználói útmutató

Bevezetés
A Magellan az első olyan vagyonvédelmi rendszer, mely stílusos kivitelben nyújt népszerű kényelmi szolgáltatásokat. A Magellan
teljesen új arculatot hoz a vagyonvédelembe. A Magellan a lakás vagy iroda dísze lehet. Felügyeleti eszköz, ébresztőóra, telefon, üzenő
központ 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)
• Kagylónélküli telefon (21. oldal)
• Családi üzenő központ (18. oldal)
• Telefonon keresztül vezérelhető rendszer (25. oldal)
• Ébresztőóra (20. oldal)
• Hangjelzés (22. oldal)
• Hang, Speciális és Pager jelentés forma (29. oldal - 31. oldal)
• Egygombos élesítés (11. oldal) és pánik gombok (16. oldal)
• Teljes, kényszer, stay, azonnali és automatikus élesítés módok (9. oldal)
• X10 lakás automatizálás (24. oldal)
• 16 rádiós zóna, 16 távirányító és16 felhasználó
A Magellan konzol a Rendszer beállítások menüpontban NEM KÉRI a Rendszer mester kódot a beállítások változtatásához, amíg a
gyári alapértelmezett Mester kód van érvényben!

Áttekintés
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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 a Jelölések fejezet mutatja be a 6. oldalon.
Példa
A Magellan konzol idő és dátum beállításaihoz (22. oldal), a következők jelennek meg a képernyőn:
A

B

C

D

v.

Menü

24ó
12ó
Válassza ki a
konzol időformátumát

Adja meg az
időt és a dátumot

Ez az utasítás sor a következőket jelenti:
A-Nyomja meg a [MENU] akciógombot (jobb oldali akciógomb az LCD jobb oldala
alatt.
B-Nyomja meg a [3] gombot a fő kezelőn.
C-Válassza ki az időformátumot; a [12Ó] gombot nyomja meg (a bal oldali gomb az
LCD képernyő alatt), ha 12-órás beosztást kíván használni, vagy a [24Ó] gombot
(középső gomb az LCD képernyő alatt) a 24-órás beosztáshoz.
D-Adja meg az időt (a választott formátum alapján), majd a dátumot.
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Jelölések
Ikon

[DATA]
vagy
[KEY]

Áttekintés

Leírás

Ikon

Leírás

Hivatkozás más kézikönyvre vagy útmutatóra.

Adja meg a Rendszer mester kódot a fő
billentyűzeten.

Figyelmeztetés vagy fontos információ.

Adja meg felhasználó kódját a fő billentyűzeten.

Emlékeztető vagy javaslat.

Adjon meg időt (pl. amikor a Magellan konzolon az
időt és a dátumot programozza) a billentyűzeten.

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
kihangosított telefonba (21. oldal).

Nyomja meg a távirányító gombot.

Nyomja meg a megjelölt akciógombot. 1. ábra a 6.
oldalon.

A következő művelet végrehajtása előtt várjon egy
adott ideig.

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

Hívja fel a Magellan konzolt telefonról.

Nyomja meg a jelzett funkció gombot. 1. ábra a 6.
oldalon.

Nyomjon meg egy gombot a konzolon.
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Alapműveletek
A következőkben a Magellan konzol alapvető funkcióit mutatjuk be.
1. ábra: Az alapok
Ledek:
Narancsszínű INFORMÁCIÓ led
Világít: Rendszer hiba, riasztás történt vagy zóna
van kiiktatva.
Villog: Táphiba és a Magellan konzol nem kap
áramot.

Középső billentyűzet (8. oldal)

LCD képernyő
(7. oldal)

Hangerő gomb

Főbillentyűzet
(8. oldal)

Piros ÉLESÍTVE led
Világít: Rendszer élesítve.
Lassan villog: Rendszer Stay éles.
Gyorsan villog: Rendszer riasztásban.
Zöld KÉSZ led
Világít: Minden zóna zárva. A rendszer élesíthető.
Villog: Kilépés késleltetés.
Narancsszínű ÜZENET led
Villog: Hangüzenet lett felvéve (18. oldal)
Funkió gombok:
Üzenet gomb
Egyszer nyomva: lejátsza a felvett hangüzenetet
Nyomva tartva: Üzenet rögzítés (18. oldal)
Rádió Tuner / Ébresztőóra gomb
Egyszer nyomva: Rádió Ki/bekapcsol (19. oldal)
Nyomva tartva: Ébresztőóra be/ki (20. oldal)
Stay élesítés gomb
Egyszer nyomva: Felhasználó kóddal Stay élesítés
Nyomva tartva: Egygombos Stay élesítés (10. oldal)
Szokásos élesítés gomb
Nyomva tartva: Egygombos Szokásos élesítés
(9. oldal)
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Akció gombok

Felhasználói útmutató

LCD képernyő
Ébresztőóra aktív (20. oldal).

Információ szimbólum. Jelentése:
• Rendszerben hiba történt (23. oldal).
• Riasztás van tárolva a memóriában
(13. oldal).
• Zóna vagy zónák vannak kiiktatva
(10. oldal).

Utasítások és/vagy üzenetek helye

Művelet vagy akció, mely az alatta
elhelyezkedő gombbal aktiválható.

Távirányítók
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:
= Kényszer élesítés (10. oldal)
= Hatástalanítás (12. oldal) / Rádió
hangerő-szabályozás (20. oldal)

= Támogatás kérés a Magellan
rendszerről (bővebben, MG-REM2
Ismertető és Telepítői útmutató)
= FM rádió KI/BE (19. oldal) ‡

= FM rádió KI/BE (19. oldal) †
MG-REM1

= A programozott rádióállomások
váltása (19. oldal) †
† = csak MG-REM1

Áttekintés

= A programozott rádióállomások
váltása (19. oldal) ‡
MG-REM2
‡ = csak MG-REM2
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Magellan billentyűzetek
Középső billentyűzet

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

Zónák 1 - 16*
Nem világít = Zóna zárva (ok)
Világít = Zóna nyitva
Villog = A zóna szabotált
Egyszer nyomva = A zóna címke hallható (pl.: “Bejárati ajtó”)
* = Tartsa nyomva a [16] gombot, ha a zóna címkéjét kívánja
meghallgatni. A [16] gombról bővebben lejjebb olvashat.

Ezen a billentyűzeten
adhatók meg a felhasználó
kódok, szükséges adatok, és
a menük is itt választhatók ki

Felhasználók 1 - 16
Felhasználó programozásnál:
Nem világít = Felhasználó nincs programozva
Világít = Felhasználó programozva
Egyszer nyomva = A felhasználó címkéje hallható vagy a
felhasználó programozható vagy szerkeszthető
X10 programozás
Ez a billentyűzet szolgál a Magellan X10 funkcióinak
programozására. A Magellan X10 útmutató honlapunkról
(www.paradoxhun.com) ingyenesen letölthető.
[16] gomb
Egyszer nyomva = Telefonhívás kezdeményezés vagy válasz
bejövő hívásra. Újbóli megnyomásra letesz. 21. oldal.
Nyomva tartva = A zóna címkéje hallható.
Gyorsan villog = Kagylónélküli telefon használatban (21. oldal)
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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, a védett zónák bármilyen sérülésére risztással reagál és jelentést küld a távfelügyeletre. A fejezetben
bemutatásra kerülő élesítés módok a Magellan billentyűzetével történnek, a rendszer távirányítóval is élesíthető. Távirányítók a 7. oldalon.

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:
menü

köv.

köv.

Rendszer
mester kód

ok

ok

Kilépés késleltetés
001 - 255 mp

köv.

ok

válassza ki
a dallamot

Ha késleltetett zóna nyílik és zár miközben a rendszer Kilépés késleltetés módban van, a Kilépés késleltetés 10 másodpercre csökken.

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:

Élesítés / Hatástalanítás

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. A rendszer minden definiált zónájának zárva kell
lennie (a zöld KÉSZ led világít) a Stay élesítéshez. A Stay élesítés
lépései a következők:

Felh. kód

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 a
következők:

Felh. kód

Tartsa nyomva 3
mp-ig

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).

Kiiktatás programozás
A rendszer élesítésekor lehetséges 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. A
zóna kiiktatás lépései a következők:

menü

köv.

Válassza
ki a zónát

Kiik.

A
led világít, ha
van kiiktatott zóna.

Tűz zónákat nem lehet kiiktatni.
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Egygombos élesítés
Ha a telepítő lehetővé teszi, a rendszer élesíthető egyszerűen bizonyos
gombok nyomva tartásával (három másodpercig). A felhasználó kódra nincs
szükség. Az 1. ábra a 6. oldalon mutatja be a gombokat. Az alábbi 1. táblázat
mutatja be az egygombos élesítésre használható gombokat.

1. táblázat: Gombok egygombos élesítéshez
Funkció gomb

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

gomb
gomb
gomb

Élesítési mód
Stay élesítés (10. oldal)
Azonnali élesítés* (10.
oldal)
Szokásos élesítés (9.
oldal)

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:
menü

ok

Állítsa be
az időt

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.

Élesítés / Hatástalanítás
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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 felhasználó
kód megadására és a hatástalanításra, mielőtt a rendszer riasztást indítana. A Magellan konzol két különböző Belépés késleltetést
használhat.

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:
menü

ok

Mester kód

ok

Belépés késleltetés
001 - 255 mp

köv.

Válassza
ki a kívánt
hangot

ok

ok

Belépés
késleltetés 2
programozása

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

12

Belépés kijelölt
bejáraton

Felhasználó
kód

Felhasználói útmutató

Riasztásban lévő rendszer hatástalanítása
Riasztásban lévő rendszer hatástalanítása:

Betörés riasztás esetén, azonnal hagyja el a területet és hívja a
rendőrséget biztonságos helyről (pl. a szomszédból).
Felh. kód

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, hogy riasztás van a memóriában. A riasztás memória kijelző kétféleképpen hívható elő:

A Riasztás memória menüben
menü

elõzõ

köv.
v.

Az előző vagy a KÖV. gombokkal lapozhat az események között

Riasztás után
ok

elõzõ

köv.
v.

Az előző vagy a KÖV. gombokkal lapozhat az események között

Tűz riasztások
A teljes lefedettség érdekében, a füstérzékelőket a következőképpen kell elhelyezni a lakásban:
•
•
•
•
•

A hálószobák előtti részbe. Külön érzékelőt célszerű telepíteni minden hálórészre (2. ábra).
Többszintes épület minden szintjére.
A hálószobák közti folyosó mindkét végére, ha a folyosó 12m-nél hosszabb.
Alagsori lépcső aljára.
Az elsőről a második emeletre vezető lépcső tetejére, és minden következő lépcső tetejére, ha többszintes épületről van szó.

Élesítés / Hatástalanítás

13

A füstérzékelőket lehetőség szerint a mennyezet közepére kell telepíteni.

2. ábra: Egyszintes lakás egy vagy két hálórésszel
Egyszintes lakás egy hálórésszel
Ebédlő

Konyha

Hálószoba

Egyszintes lakás két hálórésszel
Hálószoba

Kitchen

Konyha

Hálószoba Hálószoba
Bedroom
Bedroom

Közös szoba

Family Room

Nappali

Living Room
Nappali

Hálórész

Bedroom

Hálószoba

Hálószoba
Hálószoba
Bedroom
= A minimálisan szükséges füstérzékelők
= Kiegészítő füstérzékelők.

Hálórész

Standard tűz zónák
Tűz riasztáskor, a sziréna szaggatottan (BÍP-BÍP-BÍP) szól, amíg el
nem némítják vagy nem resetelik. Ha a zóna Standard tűz zóna, a
rendszer azonnal küldheti a riasztást a távfelügyeletre. Vakriasztás
hatástalanítása a következőképpen történik:

14

Hívja fel a lehető leggyorsabban a távfelügyeletet és
szóljon, hogy vakriasztás történt
felhasználó
kód

Felhasználói útmutató

Késleltetett tűz zóna
Amennyiben a zóna Késleltetett tűz zóna, a rendszer
automatikusan késlelteti a riasztás küldését a távfelügyeletre. A 3.
ábra a 16. oldalon bemutatja, hogyan kerülheti el a
vakriasztásokat. A véletlenül kiváltott tűz riasztás törlése a
következőképpen történik:

A riasztáskor,
30 másodpercen belül nyomjon meg egy
gombot

Tisztítsa meg a
területet (pl. a füstöt
az érzékelő
közeléből).

Ha a probléma
további 90 mp-ig
fennáll,a riasztás
újraindul.

A riasztás
újabb 30
másodpercig késik

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

Tűzbiztonsági ötletek
Hogyan készülhet fel egy lakás- vagy irodatűzre?
•
•
•
•
•
•
•
•

Először a menekülés, csak azután hívjon segítséget.
Dolgozzon ki tűz esetére menekülési tervet és jelöljön ki találkozópontot a szabadban.
Rendszeresen gyakorolja a menekülési tervet.
Ha lehet, minden szobából két menekülési útvonal legyen.
Gyakorolja csukott szemmel az utat.
Mindenki jegyezze meg, hogy tűz esetén soha nem állunk fel, mindig a füst alatt kúszunk, eltakart szájjal.
Mindenki jegyezze meg, hogy soha nem térünk vissza az égő épületbe; az életünkbe kerülhet.
Rendszeresen ellenőrizze a füstérzékelőket. A füstérzékelők jelentősen megnövelik a túlélés esélyét tűz esetén.

Élesítés / Hatástalanítás
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Lakástűz-veszély minimalizálás

3. ábra: Késleltetett tűz zóna

Hogyan kerülhető el a három leggyakoribb lakástűz ok?
•

•

•

Soha ne hagyjon őrizetlenül készülő ételt. Ez a sérülések fő
oka. A konyha tüzek gyakoribb oka az őrizetlenül hagyott
főzés és az emberi mulasztás, mint a műszaki hiba.
Vigyázzon a dohányzással. A tűzhalál vezető oka a
dohányzásból adódik. A füstérzékelő, a nem gyúlékony
ágynemű és a kárpitozott bútor akadályozzák a tűz
keletkezését.
Tartsa karban a fűtőrendszert. A hibás fűtőrendszer a második
helyen áll lakástűz okozásban.

Pánik riasztások
A Magellan konzol főbillentyűzet előre beállított gombkombinációinak
lenyomásával rendőrségi, egészségügyi vagy tűzoltósági segítség
kérhető a távfelügyelettől. Pánik riasztás küldéséhez tartsa nyomva a
megfelelő gombkombinációt (4. ábra). A telepítő beállíthatja, hogy a
riasztás néma vagy hangos legyen.
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4. ábra: Pánik gombkombinációk

Pánik 1
(Vészhelyzet)

Pánik 2
(Aux.)

Pánik 3
(Tűz)

Élesítés / Hatástalanítás
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3. fejezet:

Kényelmi szolgáltatások

Ez a fejezet mutatja be azokat a szolgáltatásokat, melyek igazán egyedivé teszik a Magellan rádiós vagyonvédelmi rendszert.

Üzenő központ
A Magellan konzol üzenő központja hangüzeneteket rögzíthet, melyeket később vissza lehet hallgatni. Ez akkor hasznos, amikor a
család más tagjának vagy akár saját magának kíván üzenetet, emlékeztetőt hagyni.

Üzenet rögzítése
A rögzítés a következőképpen történik:
A felvétel után, a
Tartsa
nyomva
3 mp-ig

led villog.

Rögzítse az
üzenetet

A felvett üzenetek lejátszása
Amikor a
led villog, a Magellan konzolon üzenet van. Nyomja meg a
gombot a meghallgatásához. Az első lejátszás után,
a
led nem villog tovább. Bár a
led nem villog, az üzenet megmarad. Az üzenet bármikor lejátszható a
gomb
megnyomásával. Újabb üzenet felvétele a fentebb leírt módon történik (Üzenet rögzítése).
Ha másik üzenetet kíván felvenni, a Magellan konzol lecseréli a régit az új üzenetre. Egyszerre egy üzenet vehető fel.
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FM Rádió
A Magellan konzol beépített rádióval rendelkezik. Kedvenc rádió állomásait hallgathatja a konzolon. A memóriában 15 rádió állomás
tárolható el, melyek közül válogathat.

A rádió használata
A főbillentyűzet segítségével megadhatja a kívánt rádió állomás 4jegyű frekvenciáját vagy az [FEL] gombbal megkerestetheti a
legközelebbi rádió állomás. Ha nem történik gombnyomás, a
konzol néhány másodperc múlva visszatér készenléti állapotba. Az
[FM] gombbal előhozható újra a rádió tuner képernyő. A művelet
lépései a következők:

fel
v.

Írja be a
frekvenciát

Rádió állomás tárolása
A Magellan maximum 15 rádió állomást tárolhat. A következőképpen:
fel
v.

Válassza ki az állomást

mem

A jobb felső sarokban a jelzés
azt mutatja, hogy az állomás a
memóriában van.

Nyomjon meg gombot [1] és
[15] között középső
billentyűzeten.

Például, a rádió állomást az M01 helyre kívánja tárolni. Az állomás megkeresése után, nyomja meg a [MEM] gombot, majd az [1]
gombot a középső billentyűzeten.

Tárolt állomás előhívása
A következőképpen hívhatja elő az eltárolt állomásokat:

-

Nyomja meg a megfelelő
gombot a középső billentyűzeten.

Kényelmi szolgáltatások
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Rádió állomás bekapcsolása távirányítóval
Alapértelmezetten, a távirányítóval ki- és bekapcsolható a Magellan rádiója és válthatók a memóriában tárolt állomások.
•
•

A
A

/ gomb a távirányítón ki- és bekapcsolja a rádiót. Egy gombnyomásra bekapcsolja a rádiót, a következőre pedig ki.
/ gombbal válthat a tárolt állomások között. Minden gombnyomásra, a Magellan a következő tárolt állomásra vált.

•

A
gomb a távirányítón állítja a rádió hangerejét, amikor a rádió be van kapcsolva és a rendszer hatástalanított. A rádió
hangereje fokozatosan növekszik a leghangosabbig, majd csökken a leghalkabbig.

Ébresztőóra

5. ábra: Az ébresztőóra kijelzése:

A Magellan konzol ébresztőóraként is használható. A beállított időpontban,
a Magellan lejátsza a választott dallamot, vagy bekapcsolja a rádiót. Amikor
be van állítva az ébresztőóra, egy harang szimbólum látható (5. ábra alább)
az LCD bal felső sarkában.

Harang
szimbólum

Az ébresztőóra beállítása
menü

ok

Idő beállítás

köv.

ok

Válassza ki
a dallamot

Az ébresztőóra
Az ébresztőóra beállítása után, aktiválódik és a Magellan a beállított időben lejátsza a választott dallamot. A következőket vegye
figyelembe:
• Amikor bekapcsol az ébresztőóra, nyomja meg a [szundi] gombot vagy bármelyik gombot a Magellan konzolon ekkor, szundi
módban elhallgat az óra, de tíz perc elteltével újra megszólal.
• Tartsa nyomva az
gombot vagy nyomja meg a [ki] gombot az ébresztőóra leállításához. Az ébresztőóra újbóli
bekapcsolásához, tartsa nyomva az
gombot. A harang szimbólum megjelenik az LCD képernyőn.
20
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•
•

A [stop] gombbal az ébresztőóra elhallgat, de aktív marad. Az ébresztőóra a következő nap a beállított időben újra megszólal.
Ha nem kapcsolja be a szundit vagy nem állítja le az ébresztőórát, az egy órán keresztül fog szólni, ha van AC.

Kagylónélküli telefon
A Magellan konzol átalakulhat kagylónélküli telefonná is. Egyszerűen tárcsázza a telefonszámot és beszélhet, mint egy átlagos
telefonba. Beállítható a csörgés dallama és hangereje is bejövő hívásoknál. Amikor a konzol a kihangosított telefont használja,
hangjelzést ad és a középső billentyűzeten a [16] gomb gyorsan villog (Magellan billentyűzetek a 8. oldalon).

Telefonálás a konzollal
A középső billentyűzeten

Letesz

Tárcsázza
számot

* A középső bllentyűzet gombkiosztása telefonálásnál:
Gombok [1] - [9] = 1 - 9
[10] = 0
[11] = *
[12] = #

Válasz bejövő hívásra
A középső billentyűzeten:

Letesz

Csengőhang és hangerő beállítás
menü

ok

köv.

ok

ok

-

+

ok

v.

Csengő
-hang
beállítás

Kényelmi szolgáltatások

Válassza ki
a dallamot

Csengetés
hangerő

A – és + gombokkal állíthatja a
hangerőt
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Hangjelzés
A konzol jelezheti, ha bizonyos zónák nyílnak. Ezek a zónák a csipogó zónák.
menü

köv.

ok

köv.

Válassza ki
a zónát

ok

Válassza ki
a hangot

Billentyűzet beállítások
A konzol háttérvilágítása és az LCD kontrasztja igény szerint állítható.

Háttérvilágítás állítása
menü

-

Az LCD kontraszt állítása
+

ok

menü

-

v.

+

ok

v.

A – és + gombbal
állítható a háttérvilágítás erőssége

A – és + gombbal
állítható a kontraszt
erőssége

Idő és dátum
A Magellan konzolon a dátum és idő a következőképpen állítható:
menü

12óra

24óra

ok

ok

v.

Válassza ki az
időformátumot
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Adja meg
az időt

Adja meg
a dátumot
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Programozható kimenetek (PGM)
A Magellan konzolon négy programozható kimenet (PGM) található. Amikor egy esemény vagy feltétel jelentkezik a rendszerben, a
PGM aktiválhat lámpakapcsolókat, nyithat/zárhat garázsajtót és így tovább. A telepítőtől kérdezhet ezekről a hasznos jellemzőkről.

Programozható kimenet (PGM) címkék
PGM címke módosítás:
köv.

menu

Mester kód

ok

Igen

Válassza ki a
kimenetet
(PGM)

Az [igen] gombbal elfogadja a címkét.
Az [indít] gombbal meghallgathatja a
címkét.
A [nem] gombbal újrarögzítheti a címkét.

Rögzítse a kimenet
(PGM) címkét

Hiba kijelző
A probléma jelentkezik a rendszerben, az Információ szimbólum jelenik
meg az LCD képernyőn és az
led világít. A Hiba kijelzőben
megtekinthető, milyen hibát tapasztalt a rendszer. Amikor riasztás
történt, az Információs képernyőn először a Riasztás memória jelenik
meg. Lásd, LCD képernyő a 7. oldalon. A Hiba kijelző a
következőképpen hívható elő:

köv.

ok

Lapozhat a
hibák között

Amikor hiba jelentkezik, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a telepítővel és tőle kérjen segítséget. Lásd Műszaki segítség hívása a 24.
oldalon.

Kényelmi szolgáltatások
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Műszaki segítség hívása
Hiba esetén, a Magellan konzolról hívhat segítséget. A Hiba kijelző
rendelkezik olyan opcióval, mely segítségével kapcsolatba léphet a
telepítővel. A telepítő beprogramozhatja telefonszámát a konzolba, ezt
fogja a konzol hívni. A hívás módja a következő:

köv.

ok

Lapozza
át a
hibákat

A Javítás
szüks.
képernyőig

hívás

Demo mód
Amikor valamilyen baj történik, segítséget hívhat a Magellan konzolról.
Demo módban, a Magellan konzol a ledek felvillantásával, hangok
lejátszásával stb. mutatja be szolgáltatásait. A Demo módba a
következőképpen léphet:

menü

FIGYELEM! Demo módban a Magellan konzol hangszórója és szirénája is megszólal. Ne álljon túl közel a konzolhoz, mert
halláskárosodást szenvedhet.

X10 Automatizáció
A Magellan konzol támogatja az X10 automatizációt. Az X10 olyan kommunkációs protokol, mellyel elektromos berendezések
távirányíthatók, pl. lámpák. A kommunikáció a lakás elektromos vezetékein keresztül zajlik az X10 címzők és vevők segítségével. Az
X10 rendszer használatáról és programozásáról a Magellan rendszerrel összekapcsolva a Magellan X10 ismertetőben olvashat, mely
letölthető honlapunkról (www.paradox.ca).
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4. fejezet:

A rendszer vezérlése telefonon keresztül

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan vezérelhető a Magellan rendszer bármilyen nyomógombos telefon billentyűzetének segítségével.
Telefonon keresztül élesíthető vagy hatástalanítható a rendszer, meghallgathatók üzenetek, kimenetek aktiválható és így tovább.

A rendszer vezérlése telefonon keresztül
A Magellan rendszer úgy lett megépítve, hogy bármilyen nyomógombos telefon használható kezelőként a rendszer beállításokhoz.
Élesítés/hatástalanítás, PGM aktiválás/deaktiválás, üzenet rögzítés/lehallgatás vagy akár kihangosított telefon üzem, mindez telefonon
keresztül. A hangos tájékoztató segítségével a Magellan rendszer könnyedén távvezérelhető telefonnal.
A következőket vegye figyelembe:
• A következő utasításokat a telefon billentyűin kell megadni.
• A Magellan automatikusan bontja a vonalat, ha két perc eltelik cselekvés nélkül.
• A [4] gomb megnyomásával bármikor bontható a vonal.
• Amikor a Magellan kihangosított módban van , a középső billentyűzeten a [16] gomb gyorsan villog.

1. lépés: A Magellan hívása nyomógombos készülékkel
Ha nincs üzenetrögzítő, akkor egyszerűen vegye fel a
telefont és hívja a Magellan konzol telefonszámát
(általában a lakás telefonszáma). Ha üzenetrögzítő
van kapcsolva a Magellan által használt
telefonvonalra, ki kell iktatni a rögzítőt. Az
üzenetrögzítő elhagyása a következőképpen történik:

Hívja a
Magellan
konzolt, várjon
1-2 csörgést,
majd tegye le

Várjon
10 mp-t

Hívja újra a
konzolt

2. lépés: Felhasználó kód megadása
Adja meg a Magellan konzolon használt felhasználó kódját.

A rendszer vezérlése telefonon keresztül
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3. lépés: Műveletek
Élesítés/hatástalanítás:
Az [1] gombbal válthat élesítés és
hatástalanítás között. Ha a rendszer
hatástalanítva van, az [1] gomb
megnyomására élesedik. Ha élesített, az [1]
gomb megnyomására hatástalanít.

Kihangosított telefon:
A [4] gombbal a Magellan kihangosítja a
telefont. Így hallható kik, mit beszélnek
egymással a szobában. A konzolnál lévők a
[16] gomb megnyomásával bármikor
letehetik a vonalat. A hívás a [4] gombbal
fejezhető be telefonról. A [#] gombbal
kiléphet a kihangosított módból és tovább
végezheti a beállításokat a menüben.

Üzenet rögzítés:
A [2] gomb megnyomásával rögzíthet
üzenetet a Magellan konzol Üzenő
központjában (18. oldal). Az üzenet nem
lehet hosszabb 20 másodpercnél. Az [4]
gombbal bármikor leállítható a felvétel.

Üzenet meghallgatása:
A [3] gombbal hallgathatja meg a konzolon
lévő üzenetet (18. oldal).

PGM2 aktiválása/deaktiválása:
A [6] gombbal aktiválható/
deaktiválható a konzol PGM2
kimenete. Bővebben lásd,
Programozható kimenetek (PGM)
a 23. oldalon.

PGM1 aktiválása/deaktiválása:
Az [5] gombbal aktiválhatja/deaktiválhatja a
Magellan PGM1 kimenetét. Bővebben lásd,
Programozható kimenetek (PGM) a 23.
oldalon.

Kilépés menüből vagy Hívás vége:
A [4] gombbal kiléphet a menüből vagy
leteheti a telefont.
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5. fejezet:

Programozás

A fejezetben bemutatott szolgáltatásokhoz és funkciókhoz csak a Rendszer mester férhet hozzá.
Ebben a fejezetben bemutatjuk a Felhasználó kód programozást, többek között új felhasználó hozzáadását. Továbbá, a Magellan
rendszer testreszabását.

Felhasználó kódok programozása
A felhasználó kódokkal lehet hozzáférni a rendszerhez. A Magellan maximum 16 felhasználó kódot támogat:
• 002 és 016 között minden felhasználó kap felhasználó kódot (felhasználó 001 a Rendszer mester).
• A telepítő beállíthatja, hogy a kód 4- vagy 6-jegyű legyen.
• A kódok számjegyei 0 és 9 közötti számok lehetnek.
Felhasználó létrehozása és módosítása:
menü

köv.

Mester kód

Válassza
ki a felhasználót

ok

nem/igen
Címke
mód.?

Adja meg az
új felhasználó
kódot

Erősítse meg
az új kódot

Nem

Távirányító

Igen

Igen

Címke

Gomb
nyomás

rögzítés

Nem

Másik felhasználó

Rendszer mester kód (alap: 1234)
A Rendszer mester kóddal férhető hozzá a rendszer összes szolgáltatása, valamint a felhasználók létrehozásának, módosításának
és törlésének lehetősége.
Programozás
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Javasoljuk, hogy változtassa meg az alapértelmezett Rendszer mester kódot. Így elkerülhető, hogy illetéktelenek hozzáférjenek és
módosítsák a rendszer beállításait.

Duress felhasználó kód
Ha a telepítő lehetővé teszi, a felhasználó kód 016 beállítható Duress kódnak. Ha a rendszer élesítésére vagy hatástalanítására
kényszerítenek egy felhasználót, a Duress kód megadásával a rendszer élesedik vagy hatástalanodik és azonnal küld egy néma
riasztást (Duress kód) a távfelügyeletre.

Felhasználó törlése
Amikor felhasználót töröl, a felhasználóhoz rendelt távirányító is törlődik. Meglévő felhasználó a következőképpen törölhető:
menü

köv.

ok

Igen

Igen

A Rendszer mester
kód nem törölhető.

Másik felhasználó

Válassza
kia felhasználót

Mester kód

nem/igen

Távirányító hozzáadása már meglévő felhasználóhoz
Távirányító hozzáadása olyan felhasználóhoz, melyet már beprogramoztak a Magellan rendszerbe:
köv.

menü

ok

köv.

ok
Címke
mód.?

Mester kód
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Válassza kia
felhasználót

nem/igen
Nem

Távirányító

Igen
Gomb
nyomás

Másik felhasználó

Felhasználói útmutató

Távirányító törlése
A Magellan rendszerbe már beprogramozott távirányító törlése:
köv.

menü

Mester kód

ok

köv.

ok
Címke
mód.?

Válassza kia
felhasználót

Nyelv beállítások

Törli a
távirányítót
?

Nem

menü

Igen

nem/igen

Igen
Másik felhasználó

köv.

Alapértelmezetten, a Magellan nyelve angol. A nyelv beállítása a
következőképpen történik:

ok

Válassza ki a
nyelvet

Mester kód

Hang jelentés
A Magellan konzol riasztás esetén két választott telefonszámra hangüzenetet küldhet (maximum 20 másodperc hosszú lehet az üzenet).
Az üzenet meghallgatása után, a [#] gomb lenyomásával nyugtázhatja az üzenet vételét, mely ekkor nem ismétlődik tovább. A Magellan
konzol kihangosításához nyomja meg a telefonon az [1] gombot. A Magellan konzol beállítása a következőképpen történik:
menü

ok

Mester kód

köv.

Válassza ki a
telefonszámot

ok

ok

köv.

ok

Léptessen a

Adja meg a
telefonszámot

Riasztás Üzenet?
képernyőig

Rögzítse a riasztás üzenetet

Példa: A Magellan Hang üzenet szolgáltatása úgy lett beállítva, hogy hívja az ön mobiltelefonját és lejátsza a “Riasztás van otthon.”
üzenetet. Tehát, amikor riasztás történik, a Magellan felhívja az ön mobilját és lejátsza a “Riasztás van otthon” üzenetet. A mobiltelefon
[#] gombjával nyugtázhatja az üzenet vételét.

Programozás
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Speciális jelentés
Itt beállítható, hogy milyen üzenetek, mikor legyenek jelentve. Négy különböző jelentés típus állítható be, melyeket a Magellan konzol
jelent, amikor feltételei teljesülnek. A szolgáltatásban két különböző telefonszám állítható be, melyekre a Magellan küldheti a
személyreszabott, előre rögzített üzenetet. Az üzenet meghallgatása után a [#] gomb megnyomásával nyugtázható az üzenet vétele,
mely ekkor nem ismétlődik tovább. A Magellan konzol kihangosításához nyomja meg a telefonon az [1] gombot. A Magellan konzol
beállítása a következőképpen történik:
Menü

köv.

Mester kód

köv.

Válassza ki a Válassza ki
Spec.
a telefonjelentés
számot,
képernyőt,
majd ok
majd ok

OK

Adja meg
a telefonszámot,
majd ok

köv.

köv.

Válassza ki a
jelentés, majd
ok.
Bővebben
lásd, alább
Jelentés típus

Léptessen
a Riasztás
üzenet?

OK

Rögzítse az
üzenetet

képernyőig

Jelentés típusok
Négyféle jelentés típus használható a Speciális jelentéssel:
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•

Felhasználó hatástalanít: Ha ez a típus van beállítva, a Magellan konzol akkor hívja fel önt, amikor egy bizonyos felhasználó
hatástalanítja a rendszert. A menübe lépve válassza ki azokat a felhasználókat, akikről szeretne jelentést. Ez a szolgáltatás
akkor hasznos, amikor tudni szeretné, bizonyos felhasználók mikor hatástalanítják a rendszert.
Például, a Magellan felhívhatja önt, amikor a gyerekek hatástalanítják a rendszert, így lehet tudni, hogy hazaértek.

•

Rendszer hibák: A Magellan konzol bizonyos hibák előfordulása esetén hívja fel az ön telefonját. A menübe lépve válassza ki,
milyen hibákról szeretne értesítést. Ez a szolgáltatás hasznos táphiba esetén.

•

Egészségügyi riasztás: A Magellan konzol akkor hívja önt, amikor bizonyos felhasználóknak segítségre van szüksége. Amikor a
beállított felhasználó megnyomja a távirányítón a megfelelő gombot (Távirányítók a 7. oldalon), a Magellan csengő hangot ad ki,
majd hívja az egyik vagy mindkét programozott telefonszámot. A menübe lépve kiválaszthatja a felhasználókat, akikről szeretne
ilyen jelentést.
Felhasználói útmutató

Például, ha idős szülőkkel lakik együtt, a Magellan az ön telefonját hívja, amikor azonnali segítségre van szükségük. Csak meg
kell nyomniuk a gombot a távirányítón.
A távirányító gombok közül egyet Egészségügyi riasztás opcióra kell programozni, a szolgáltatás működéséhez. Erről kérdezze a
telepítőt.

•

Zóna aktivitás: Amikor egy adott zóna nyílik vagy sérül, a Magellan konzol hívhatja a beállított telefonszámo(ka)t. A menübe
lépve válassza ki a zónákat. Így kaphat értesítést adott zónák megsértéséről.
Például, ha van otthon fegyverszekrénye, a Magellan hívhatja az ön mobilját, amikor a szekrény ajtaját valaki kinyitja.
Miután kiválasztotta a jelentés
típusát.

köv.

igen

nem

Példa:

v.

Válassza ki a
felhasználót,
hibát vagy
zónát

Zóna 1-ről megy jelentés
Rögzítse az üzenetet

Igen, ha jelentést
kíván a felhasználóról, hibáról
vagy zónáról. Nem,
ha nem kéri.

A köv. gombbal válogathat
Nem, ha nem kér jelentést a zónáról

Pager jelentés
Ezzel a kommunikációs formátummal a Magellan konzol személyreszabott numerikus üzeneteket küldhet a pager egységre. A
következőképpen programozható a Magellan konzol a pager kommunikációs formátum használatára:
menü

köv.

Mester kód

Programozás

köv.

ok

ok

ok

Adja meg a
pager számát

ok

ok

Írja be a numerikus üzenetet
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Sziréna leválás időzítő
Hangos riasztás után, a Magellan beépített szirénája elhallgat a rendszer hatástalanításakor vagy amikor a sziréna leválás időzítő letelik,
amelyik előbb bekövetkezik. A Sziréna leválás időzítő beállítása a következőképpen történik:
menü

köv.

köv.

köv.

ok

ok

Írja be az időt
percben

Mester kód

Rendszer teszt
Ebben a menüben a Magellan rendszer tesztelése állítható be. A Magellan zónáinak, távirányítóinak, jelentés opcióinak, valamint a
Magellan hardverének (ledek, hangszóró, sziréna) tesztje állítható be itt. Ebben a menüben jelennek meg a rendszer által tapasztalt
hibák is. A [KÖV.] gombbal lapozhatja át a rendelkezésre álló rendszer teszteket, majd az [OK] gomb megnyomásával indíthatja a
kiválasztott tesztet. A teszt végrehajtásához kövesse a képernyő utasításait. A rendszer teszt menüt a következőképpen használhatja:
menü

köv.

Mester kód

ok

FIGYELEM! Hardver tesztnél, a hangszóró és a sziréna is
tesztelésre kerül. Ne álljon közel a Magellan konzolhoz teszt
alatt, mert halláskárosodást szenvedhet.

Válassza ki
a teszt típust

Zóna címkék
Egyedi hangcímkéket adhat a különböző zónáknak a rendszerben. Alapértelmezetten, minden zóna rendelkezik előre felvett címkével,
mely egyszerűen a zóna szám. Például, a zóna 1 alapértelmezett címkéje: “egyes zóna”. Ebben a menüben minden zónát elnevezhet
egy címkével. Ezek a címkék lehetnek például: “Bejáratiajtó” vagy “Alagsor”, stb. A zóna címke felvétele a következőképpen történik:
menü

köv.

Mester kód
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Válass
za ki a
zónát

ok

igen

Rögzítse a
címkét

Az [igen] gombbal jóváhagyhatja a
címkét. Az [indít] gombbal
meghallgathatja. [nem] gomb, ha újat
kíván rögzíteni.

Felhasználói útmutató

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 ezalatt az időszak alatt díjmentesen
javítja vagy cseréli az esetlegesen előforduló hibás terméket. A garancia nem érvényes olyan alkatrészekre és berendezésekre, melyet más javított, nem szakszerűen telepített, használt, változtatott,
megkárosított, természeti csapásnak tett ki, vagy olyan termékre, melynek sorozatszámát megváltoztatták, megsértették, eltávolították. Az eladó nem vállal felelősséget a szétszerelési és áttelepítési
költségekért.
AZ ITT MEGEMLÍTETTEKEN KÍVÜL SEMMILYEN GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ. NINCS GARANCIA AZ ELADHATÓSÁGRA, VAGY EGYÉB CÉLÚ MEGFELELÉSRE. A JELEN GARANCIA
HELYETTESÍT MINDEN MÁS KÖTELEZETTSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET AZ ELADÓ, BESZÁLLÍTÓI ÉS/VAGY ALVÁLLALATAI SZÁMÁRA.
Minden garanciával kapcsolatos intézkedést, beleértve nemcsak az eladhatóság garanciáját, lezártnak tekintendő a garancia időszak vége után három hónappal. SEMMILYEN ESETBEN ÉS SENKINEK
NEM FELELŐS AZ ELADÓ VAGY PARTNEREI SEMMILYEN GARANCIÁLIS VAGY AZT KÖVETŐ SÉRÜLÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁRÉRT, MÉGHA A KÁR AZ ELADÓ SAJÁT HANYAGSÁGÁBÓL VAGY
HIBÁJÁBÓL IS KÖVETKEZETT BE.
Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a rendszert telepítő szakemberrel. A garancia érdekében, a terméket a szakembernek kell biztosítania saját terhére és visszajuttatnia a forgalmazóhoz. Csere
vagy javítás után, az eladó állja a garanciális termék szállítási költségeit. Az eladó nem kötelezhető a garanciával, vagy más úton olyan alkatrészek és berendezések esetében, melyet más javított, nem
szakszerűen telepített, használt, változtatott, megkárosított, természeti csapásnak tett ki, vagy a sorozatszámát megváltoztatták, megsértették, eltávolították. Az eladó nem vállal felelősséget a
szétszerelési, összeszerelési és áttelepítési költségekért.
Jelen garancia tartalmazza a teljes garanciát. Minden ezt megelőző megállapodás, tárgyalás, akár írott vagy szóbeli, belekerült ebben a garanciába vagy pedig határozottan semmisnek tekintendő. Az
eladó nem fogad el, nem hatalmaz meg semmilyen személyt, hogy nevében eljárjon és módosítsa, változtassa vagy elfogadjon más garanciát vagy felelősséget termékeivel kapcsolatban.
Az itt bennfoglaltakon kívül az Eladó és alvállalatai a termék eredeti értékesítési árát meghaladó értékben nem felelősek semmilyen hiányt, sérülést, indirekt vagy véletlen, okozottan vagy más módon
jelentkező, termékhibából adódó kárt megtéríteni. Az eladó garanciája, a fentebbiek figyelembevételével, nem növelhető, csökkenthető, vagy változtatható, és nem kötelezhető műszaki tanácsadásra vagy
szolgáltatásra az itt szereplő termékek eladása kapcsán.
AZ ELADÓ KIFEJEZETT JAVASLATA A TELJES RENDSZER HAVI RENDSZERESSÉGŰ TESZTJE.
Figyelem: A rendszeres teszt ellenére a következők esetén: bünügyi szabotázs, elektromos- vagy kommunikációshálózat hiba, nem megfelelő használat, a rendszer működhet nem megfelelően. Az eladó
nem állítja, hogy a rendszer nem megkerülhető, kijátszható vagy, hogy a rendszer megakadályozza a személyi sérülést és a betörésből, rablásból, tűzesetből, vagy másból származó anyagi károkat; de azt
sem, hogy a rendszer minden esetben a megfelelő figyelmeztetést és védelmet nyújtja. A helyesen felszerelt és karbantartott rendszer csak csökkenti a betörés, rablás, tűz, vagy más kár kockázatát, de
nem nyújt garanciát az esemény kivédésére. ÖSSZEGEZVE, AZ ELADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, ANYAGI KÁRÉRT, VAGY MÁS KÁRÉRT, MELY
AMIATT KÖVETKEZETT BE, HOGY A BERENDEZTÉS NEM FIGYELMEZTETETT. Ezért, a telepítőnek a felhasználó tudomására kell hoznia, hogy tegyen meg minden óvintézkedést saját biztonsága
érdekében, beleértve a menekülést és a rendőrség, tűzoltóság segítségül hívását a sérülés és kár csökkentése érdekében.
Az eladó nem biztosítja a felhasználó családjának vagy alkalmazottainak személyi- és vagyonibiztonságát, és felelősségét mindennemű anyagi és személyi kár esetén a termék eredeti eladási árának
mértékére korlátozza, tekintet nélkül a kár okára.
Némely ország nem engedélyez korlátozásokat a garancia idejére, vagy nem enged korlátozásokat vagy kivételeket véletlen vagy okozott károk esetén, vagy megkülönbözteti a felelősség korlátozásának
kezelését általános és összeadódó mentességről, ezért a fentebbi korlátozások csökkenhetnek vagy/és nem alkalmazhatók az Ön esetében. Ezzel a garanciával meghatározott jogokat kap és az országtól
függően ez kiegészülhet.
© 2004-2005 Paradox Security Systems Ltd.Minden jog fenntartva. A mûszaki jellemzõk elõzetes értesítés nélkül változhatnak. A következõ US rendeletek közül egy vagy több alkalmazható: 6215399,
6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259 és 5886632. Kanadai és nemzetközi rendeletek szintén alkalmazhatók.
A Magellan a Paradox Security Systems Ltd. és kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye.
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