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Kapitola 1: P !ehled

Co je v této kapitole:
! úvod
! základní nastavení

V této kapitole  najdete základní p!ehled systému Magellan.  Dále se v této $ásti
popisuje indikace systému Magellan, klávesnice a dálkové ovládání systému. Také
se se dozvíte jak používat tento návod a popis všech použitých ikon.
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Úvod
Magellan  je  zcela  nová  !ada  zabezpe$ovacího  systému,  kombinující  vysoký  stupe&  zabezpe$ení,
jednoduchost ovládání a unikátní design a to vše v bezdrátovém provedení. Systém Magellan je zcela jiný
než všechny doposud známé zabezpe$ovací systémy. Hodí se kamkoli do domácností $i malé kancelá!e.
Dále jej m%žete využívat i jako rádio, m%žete na n"m zanechat zprávu $i využít jej jako telefon, budík, $i
jako monitorovací za!ízení.

Magellan se skládá s klasicky umíst"ných detek$ních za!ízení (vstupní dve!e, okna, místnosti, chodby).
Tyto $idla neustále kontrolují hlídaný sektor a komunikují s úst!ednou Magellan. Pokud je systém aktivní a
hlídaný  sektor  narušen,  je  okamžit"  vyhlášen  poplach  signalizovaný  sirénou,  p!ípadn"  Magellan
upozor&uje  na  daný  stav  zprávou  na  PCO p!ípadn"  na  Váš  telefon.  Zvolte  si  pro  Vás  nejvhodn"jší
detektory a dopl&ky jako jsou nap!íklad $idla pohybu s imunitou malých zví!at, dve!ní a vratové kontakty,
p!ípadn" dálkové ovládání k zjednodušení ovládání t"ch nejpoužívan"jších funkcí.

S Magellanem nemáte zajišt"nou jen bezpe$nost, ale mnohem více!
" vestav"né FM rádio
" hands-free telefon
" domácí centrum zpráv
" p!ístupový systém ovládaný telefonem
" budík
" vyzván"ní
" záznamy a události jsou sd"lovány hlasov" $i t!eba na pager
" aktivace alarmu a rychlé p!ivolání pomoci jedním dotykem
" plné, nucené, $áste$né, okamžité a automatické nastavení systému
" domácí automatizace X10
" 16 bezdrátových zón, 16 dálkových ovlada$% a 16 uživatel%
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Jak používat tento návod
V tomto návodu najdete plno r%zných zna$ek a ikon, které Vám napoví jak ovládat systém Magellan. Tyto
ikony jsou podobné t"m, které najdete na obrazovce systému Magellan. Všechny tyto zna$ky a ikony jsou
popsány dále v této uživatelské p!íru$ce na stran" 6 v tabulce.

P!íklad
Pokud budete nastavovat datum a $as, bude zobrazeno následující:

Popis tohoto obrázku:
A) Zmá$kn"te ak$ní tla$ítko [MENU] (toto tla$ítko

je na pravé stran" LCD obrazovky)
B) Zmá$kn"te trojku na hlavní klávesnici
C)Zvolte $asový formát, zmá$kn"te ak$ní klávesu

[12HOD]  (toto  ak$ní  tla$ítko  najdete  na  levé
stran" LCD obrazovky) pro nastavení dvanácti
hodinového  režimu  nebo  zmá$kn"te  ak$ní
klávesu  [24HOD]  (uprost!ed  pod  LCD
obrazovkou ke zvolení 24-hodinového režimu.

D)Nastavte požadovaný $as a datum
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Základní ovládání
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Ikona Popis Ikona Popis

Odkaz na jiný návod $i p!íru$ku.

Upozorn"ní $i d%ležitá informace.

Upomínka $i poznámka.

Zmá$kn"te tla$ítko na dálkovém ovlada$i.

Zmá$kn"te p!edepsané tla$ítko.

Zmá$kn"te p!edepsané tla$ítko.

Zmá$kn"te p!edepsané tla$ítko funkce.

Zadejte kód SPRÁVCE na hlavní 
klávesnici.

Zadejte Váš uživatelský kód na hlavní 
klávesnici.

Zadejte $asovou hodnotu (t!eba p!i
programování) na hlavní klávesnici.

Zadejte požadovaná data $i zobrazenou 
klávesu na hlavní $i st!edové klávesnici.

Zadejte $íselné hodnoty pro danou aplikaci 
na hlavní klávesnici.

Nahrajte hlasovou zprávu nebo mluvte do 
vestav"ného reproduktoru (strana 27).

Vy$kejte prosím p!ed dalším zadáváním 
hodnot.

Zavolejte systém Magellan pomocí 
klasického telefonu.



Oranžová  LED signalizuje zanechanou
hlasovou zprávu. 
Pokud svítí zelená LED znamená to, že jsou
všechny zóny uzav!eny a objekt  m%že být
zast!ežen. Blikání – prodleva zast!ežení.
'ervená LED signalizuje zajišt"ní hlídaného
prostoru. Blikající - vyhlášený poplach.
Pokud svítí tato oranžová LED znamená to,
že není systém v po!ádku (ztráta telefonního
spojení). Blikání signalizuje          odpojení
od zdroje!
Tla$ítko  ZPRÁVA.  Jedno  zmá$knutí  -
p!ehraje nahrané zprávy. Zmá$knout a držet
– nahrávání zpráv, viz strana 24.
Radio/tla$ítko  hodin  budíku.  Jedno
zmá$knutí  –  VYP/ZAP  radio,  podržením
VYP/ZAP budík.
Tla$ítko  aktivace  $áste$ného  zast!ežení.
Jedno zmá$knutí  – vložte Váš osobní kód.
Zmá$knout a držet – aktivace.

Tla$ítko  plného  zast!ežení,  k  aktivaci
zmá$knout a podržet, viz strana 12.
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LCD displej

Budík je aktivní

Instrukce/stav systému
Informa$ní symbol: Funkce $i akce systému,  

pro aktivaci stiskn"te 
tla$ítko pod symbolem 
na displeji.

Dálkové ovládání
Základní nastavení dálkového ovláda "e
Instala$ní  technik  systému  Magellan  m%že  naprogramovat  r%zné  funkce  pro
dálkový  ovlada$.  Pro  aktivaci  p!íslušné  funkce  stiskn"te  tla$ítko  na  dálkovém
ovládání  a  držte  jej  asi  dv"  vte!iny.  Váš  dálkový  ovlada$  je  továrn"
p!edprogramován takto:

Normální nastavení (aktivace alarmu)

Odstavení (deaktivace alarmu)

Zapnutí/vypnutí rádia FM

Výb"r mezi uloženými radiovými stanicemi
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Klávesnice systému Magellan

St!edová klávesnice Význam kláves [1]-[16] na bo "ní klávesnici:
Zóny 1-16* (ON-klávesy svítí/OFF-nesvítí)
OFF = zóny zav!eny(ok)
ON = zóny otev!eny

Hlavní klávesnice Blikající = zóna byla narušena
Jedno stisknutí = název zóny (Hlavní dve!e)
*  =  stiskn"te  a  držte  klávesu  [16]  pro
poslechnutí si názvu zóny
Uživatelé 1-16
P!i programování uživatele:
OFF = uživ. není naprogramován
ON = uživ. naprogramován
Jedno  stisknutí  =  p!ehraje  popis  uživatele  a
programu $i edituje uživatele
Programování X10
Na  této  klávesnici  m%žete  konfigurovat
nastavení „Domácí automatizace – X10“.  Pro
bližší  informace  prosím kontaktujte  instala$ní
firmu.
Klávesa [16]
Jedno  stisknutí  =  pro  telefonování,  $i  pro
p!íjem hovoru a pro položení. 
Stisknout a držet = název zóny 16
Rychlé blikání = aktivní reproduktor
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Kapitola 2: Aktivovat systém do st !ežení  /  ze st !ežení 
Co je v této kapitole:
! normální nastavení (aktivace úst!edny MAGELLA)
! odstavení (deaktivace úst!edny MAGELLAN)
! požární poplach
! nouzový poplach

Tato  kapitola  popisuje  všechny  možnosti  zapnutí  systému  jako  je  plné  a  $áste$né
nastavení.  Dále se dozvíte jak se MAGELLAN uvede ze st!ežení,  co d"lat  v p!ípad"
požárního poplachu, tipy pro požární bezpe$nost a informace o nouzovém poplachu. 

Aktivovat systém do st !ežení
Pokud je Váš systém v tomto stavu (normální  nastavení)  bude systém Magellan signalizovat  jakékoli
narušení hlídaných zón a to vyvoláním akustické signalizace $i p!ípadném zasláním poplašné zprávy na
pult  centrální  ochrany (PCO). Všechny možnosti  aktivace systému budou popsány níže. Dále m%žete
aktivovat systém pomocí dálkového ovládání. Popis této funkce je na dalších stránkách tohoto návodu.
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$asová prodleva pro aktivaci systému do st !ežení
Pokud uvedete systém do stavu „normálního st!ežení“  (systém aktivní)  bude spušt"n $asové odchodové
zpožd"ní, který zajistí $as pro opušt"ní hlídaných zón. M%žete naprogramovat délku zpožd"ní od 1 do 255
vte!in (výchozí 45s). M"nit toto nastavení m%že pouze Hlavní uživatel systému.

Pokud je n"která ze zón, které jsou ve zpožd"ní otev!e a op"t zav!e, zkrátí se zpožd"ní 
na 10 vte!in!

Plné st !ežení (aktivace systému)
Tento druh zajišt"ní je ur$en pro každodenní použití.  Všechny nastavené zóny musí být uzav!ené (to
signalizuje zelená LEDka rozsvícením). K plnému nastavení zadejte váš uživatelský kód:

Zadejte Váš uživatelský kód

$áste"né st !ežení (aktivace systému)
Toto nastavení $áste$n" nastaví systém, tak že umožní volný pohyb ve Vašem dom". Aktivovány budou
pouze p!ednastavené zóny a jejich $idla (nap!. okna a dve!e) a další budou pasivní (pohybové detektory).
Všechny zóny musí být p!i aktivaci uzav!eny (zelená LEDka musí svítit). Nastavení systému:

Uživatelský kód
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Rychlé st !ežení (aktivace)
Je to stejné nastavení systému jako 'áste$né nastavení, ale bez $asového zpožd"ní. Aktivace:

Stisknout 3s.

Nucené st !ežení (aktivace)
P!i nuceném nastavení systém p!i aktivaci alarmu ignoruje stav zón (otev!eny/zav!eny). Jakmile je zóna uzav!ena
dojde k aktivaci systému. Toto nastavení se používá, když je instalováno $idlo pohybu v míst" úst!edny Magellan.
Toto nastavení lze aktivovat i pomocí dálkového ovlada$e.

Nastavení st !ežení s p !erušením zóny (bypass)
M%žete p!erušit  st!ežení ur$ité  zóny, pokud aktivujete alarm.  Pokud je takto zóna deaktivována,  bude
ignorována i p!i dalším zast!ežení objektu. Deaktivaci zóny:

Kontrolka   se  rozsvítí  p!i
p!erušení zón

Vyberte zónu
Požární zóny nemohou být p!erušeny!

Jedno – dotykové zast !ežení objektu
M%žete aktivovat alarm a jeho všechny druhy pomocí dálkového ovlada$e, v p!ípad", že Vám jej instalatérská firma
aktivovala. Nemusíte zadávat žádný osobní kód. P!ehled nejpoužívan"jších funkcí dálkového ovlada$e.

$áste$né nastavení rychlé nastavení* plné nastavení

* =  pro rychlé nastavení je nutné p!i aktivaci $asova$e ješt" zmá$knout toto tla$ítko, p!ípadn" víckrát
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Samozast !ežení (automatická aktivace systému)
M%žete nastavit systém Magellan tak, aby se sám automaticky nastavil do st!ežení. Existují dva zp%soby:

$asované samonastavení
Instalatérská  firma  m%že  nastavit  metodu  samonastavení  do  plného  $i $áste$ného  nastavení
(aktivace).
Po  aktivaci  samonastavení  je  nastaven  $as  60s  zpožd"ní  zaalarmování.  Pro  nastavení  $asu
aktivace alarmu:

Nastavte $as
Samonastavení (stav bez pohybu)
Váš systém Magellan m%že být nastaven tak, že hlásí na pult  centrální ochrany (PCO) a/nebo
nastavuje  Váš systém do stavu st!ežení b"hem ur$eného $asu.  Instalatérská firma zvolí  mezi
plným $i $áste$ným nastavením. Zeptejte se své instalatérské firmy. M"nit toto nastavení m%že
pouze Hlavní uživatel systému (systém master).

Deaktivace st !ežení (deaktivace systému)
Pokud je  Váš  systém odstaven  (nereaguje  na narušení),  znamená  to  že všechny zóny jsou  volné  a
narušení nebude nijak  signalizováno.

P!íchodové zpožd #ní
Instala$ní firma na základ" umíst"ní úst!edny nastaví $as pro p!íchodové zpožd"ní. Tento $as je
ur$en  pro  zadání  Vašeho  osobního  uživatelského  kódu.  V  systému  Magellan  mohou  být
nastaveny až dv" $asová zpožd"ní.
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Programování p !íchodového zpožd #ní
Nastavte si zpožd"ní v závislosti na umíst"ní úst!edny Magellan, tak abyste mohli v klidu zadat
kód a deaktivovat systém. 

Master kód Zadejte zpožd"ní(1-255s)

Deaktivace st !ežení (po vstupu do objektu)
Když je vstupní bod (dve!e) otev!en, Magellan signalizuje $asovou prodlevu pro zadání kódu.
Pokud je zadán správný kód v dob" zpožd"ní, Váš systém je odstaven bez vyvolání poplachu.
Odstavení alarmu:

    Vstupte     Uživatelský kód
Odstavení (zrušení) poplachu
Pro zrušení vyhlášeného poplachu:

Uživatelský kód

V p!ípad" skute$ného narušení objektu, opus#te okamžit" budovu a volejte z bezpe$ného místa
policii!

Zobrazení pam #ti poplachu (událostí)
V p!ípad" vyhlášení poplachu, systém Magellan jej uchová v pam"ti poplach%. Všechny zóny, ve kterých
byl vyvolán poplach se uloží do pam"ti. Tato pam"# poplachu se smaže vždy p!i p!echodu systému do
st!ežení  (normální  nastavení).  Systém  Magellan  signalizuje   uložení  v  pam"ti  alarm%  rozsvícením
sv"télka        a zobrazením na LCD obrazovce. Zobrazení pam"ti alarm% lze provést dv"ma zp%soby:
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Prohlížení v pam #ti poplach %

Po vyvolání záznamu v pam #ti
Použijte tla$ítka PREV(p!edcházející) a NEXT(další) pro pohyb v pam"ti poplach%

Standartní požární zóny
P!i vyvolání požárního poplachu sirény vyhlásí poplach st!ídavým zvukem (PÍP-PÍP-PÍP) a to až do doby
zrušení  poplachu.  Pokud  je  narušena  požární  zóna  vyhlásí  Váš  systém  Magellan  poplach  na  pultu
centrální ochrany (PCO). Pro zrušení falešného poplachu:

Volejte Váš pult centrální ochrany (PCO) 
a oznamte falešný poplach

Zpožd#né požární zóny
U požárních zón je automaticky nastaveno $asové zpožd"ní pro volání na pult centrální ochrany (PCO) v
p!ípad" vyhlášení požárního poplachu. Podívejte se na tabulku na následující stránce. Smazání požárního
alarmu se provede takto:

Odstra&te problém z detek$ní zóny Pokud problém nebude odstran"n do 90s, Poplach bude zpožd"n
(vyv"trání prostoru okolo alarm bude op"t spušt"n. o 30 vte!in.
kou!ového detektoru).

Pokud není možné zrušit falešný poplach, Váš systém Magellan zašle poplašnou zprávu na pult
centrální ochrany (PCO). Zavolejte na PCO pro nahlášení falešného poplachu.
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    Zpožd"né požární zóny
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Ano

Ano

Narušená zpožd!ná
požární zóna

Siréna aktivována. P"enos poplašné 
zprávy zpožd!n o 30s. Odpo#ítávání

zobrazeno na LCD obrazovce.

Bude problém odstran!n do 30s ?

Je narušena druhá zpožd!ná
požární zóna?

Byla stisknuta [*] v 30s 
b!hem zpožd!ní?

Siréna není aktivní. P"enos bude dodate#n!
zpožd!n o 90s. Odpo#et zpožd!ní je 

zobrazen na LCD obrazovce.

Je problém vy"ešen b!hem 90s
zpožd!ní?

KONEC
alarm deaktivován

Siréna je stále aktivní. Zpráva 
o požárním poplachu bude doru#ena

na pult centrální ochrany (PCO)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne



Tipy pro vyšší požární bezpe "nost
Jak m%žeme omezit p!ípadná nebezpe$í p!i požáru doma $i v kancelá!i?

# upozorn"te nejprve všechny o vzniku požáru a až pak volejte hasi$e!
# m"jte únikový plán a stanovené bezpe$né místo venku!
# nacvi$ujte požární únik pravideln"!
# naplánujte vždy dv" únikové cesty z každé z místností, pokud je to možné!
# vyzkoušejte si únikovou cestu projít poslepu!
# p!i úniku p!ed požárem bu(te vždy p!ikr$ení, abyste dýchali, co nejmén" kou!e, dýchejte se zav!enými

ústy!
# nikdy se nevracejte zp"t do ho!ící budovy a to za žádnou cenu, mohlo by vás to stát život!
# pravideln" a pe$liv" kontrolujte detektory kou!e. Pracující detektor rapidn" zvyšuje šance pro záchranu

p!i požáru!
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Panický alarm 
Váš systém m%že být nastaven tak, že bude zasílat na pult centrální ochrany (PCO) zprávy s žádostí o
pomoc policie,  záchranky, hasi$%  p!ípadn"  jakékoli  další osoby p!i  stisknutí p!ednastavené kombinace
kláves na hlavní klávesnici. K vyvolání panického alarmu, stiskn"te kombinaci p!edvolených kláves a držte
je stisknuté tak jak je na obrázku dole. Pora(te se z instala$ní firmou pro nastavení kláves.

Pohotovost

Ohrožení

Požár
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Kapitola 3:  Uživatelské vybavení

Co je v této kapitole:
! ovládání centra zpráv
! FM rádio
! nastavení budíku
! vestav"ný hlasitý telefon
! nastavení vyzván"ní
! nastavení klávesnice
! programovatelné výstupy (PGM)
! nastavení data a $asu
! zobrazení potíží
! ukázka

Tato kapitola Vám p!edstaví další možnosti a funkce systému Magellan, které jej d"lají jedine$ným
v odv"tví bezdrátového zabezpe$ení objekt%.
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Centrum zpráv
Díky centru zpráv m%žete nahrávat zprávy a pozd"ji je p!ehrát. Toto centrum zpráv je užite$né v p!ípad"
nutnosti zanechání zprávy pro dalšího $lena rodiny.

Nahrávání zpráv
Pro nahrání zprávy ud"lejte následující:

Po nahrání zprávy, bude blikat tento symbol:

Stiskn"te a držte 3s. Nahrajte zprávu

P!ehrání zanechané zprávy
Pokud bliká, znamená to, že ve Vašem systému Concept je uložena zpráva. Stiskn"te klávesu
pro p!ehrání zprávy. Jakmile je zpráva p!ehrána sv"télko          p!estane blikat. Avšak nadále  je tato
zpráva uložena v systému. Tato zpráva m%že být kdykoli p!ehrána pomocí stisknutí tla$ítka        . 

Pokud budete chtít nahrát novou zprávu, stará se automaticky vymaže. V systému m%že být
uložena pouze jedna zpráva.

FM rádio
Systém Magellan má v sob" integrován FM modulátor pro p!íjem radiového signálu. Do pam"ti systému
Magellan m%žete uložit až patnáct rádiových stanic.

Používání rádia
Pro  poslech  dané  rádiové  stanice  sta$í  p!ímo  zadat  na  hlavní  klávesnici  frekvenci  požadované
stanice $i pomocí šipky nahoru vyhledat nejbližší možnou stanici. Po n"kolika sekundách se zobrazí
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na  obrazovce  p!epne  do  pohotovostního  módu.  Pro  návrat  k  rádiovému  tuneru  zmá$kn"te
klávesu.        Zapnutí rádia:

nahoru
nebo

Ukládání rádiových stanic do pam #ti
Magellan je schopen uložit do pam"ti až patnáct radiových stanic. Uložení stanice:
                                  

 Zmá$kn"te klávesu od [1] do [15] na st!ed.klávesnici.

Pokud budete nap!íklad chtít  pustit  si  rádio uložené na pozici  M01,  zmá$knete tla$ítko
[MEM]  a potom jednoduše klávesu $íslo [1].

                                                     

Vyhledávání rádiových stanic v pam #ti
Pro vyhledání rádiové stanice v pam"ti systému Magellan ud"lejte následující:

Zmá$kn"te klávesu dle $ísla
požadované rádiové stanice.
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Zapnutí rádia dálkovým ovládáním
Váš dálkový ovlada$ je p!ednastaven pro vypínání/zapínání a procházení rádiových stanic uložených
v pam"ti systému Magellan.
! Tla$ítko      na Vašem dálkovém ovlada$i ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ rádio. Jedno stisknutí znamená

vypnutí a další op"tovné vypnutí rádia.
! Pomocí tla$ítka         na Vašem dálkovém ovlada$i m%žete procházet jednotlivými uloženými

radiovými stanicemi. Každé stisknutí  znamená posun o jednu stanici v pam"ti systému Magellan.

Budík
M%žete použít systém Magellan i jako budík. V p!ednastavený $as spustí Magellan nastavenou vyzván"cí
melodii. Pokud je budík aktivní je to signalizováno zvone$kem v levém horním rohu LCD obrazovky, tak
jak to je vid"t dole na obrázku.

Zvone$ek – nastaven budík

Nastavení "asu zvon #ní budíku

Vyberte 
Zvolte $as melodii

Používání budíku
Po nastavení budíku a ur$ení $asu zvon"ní bude spušt"na p!ednastavená vyzván"cí melodie.
M"jte na pam"ti následující:
" P!i aktivaci budíku m%žete použít tla$ítko [ODLOZ] anebo jakékoli jiné tla$ítko pro posunutí $asu

aktivace budíku. Magellan po$ká 10 minut a poté op"t spustí budík.
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" Stiskn"te a držte tla$ítko           nebo stiskn"te tla$ítko [OFF] pro vypnutí budíku. Pro zp"tnou
aktivaci budíku stiskn"te a držte tla$ítko   . Symbol budíku zna$í jeho aktivitu.

" Pokud stisknete tla$ítko [STOP] vypnete tím budík, avšak další den bude v nastav. $as op"t budík
spušt"n.

" Jestliže  budík  nedeaktivujete  jedním z výše  popsaných  postup%,  bude  aktivní  po  dobu  jedné
hodiny.

Vestav #ný hlasitý telefon
Magellan jako první nabízí užití zabezpe$ovacího systému i jako vestav"ný telefon. Jednoduše vyto$íte
požadované telefonní $íslo a budete spojeni jako u b"žného telefonního aparátu. Dále m%žete nastavovat
r%zné vyzván"cí tóny pro p!íchozí hovory a jejich hlasitost. P!i telefonování je toto signalizováno  klávesou
$íslo [16].

Klasické telefonování pomocí konsole Magellan
Telefonní $íslo zadejte na st!edové klávesnici. Pro zav"šení použijte klávesu [16]

[10] = 0        [11] = *      [12] = #
Pro položení.

P!íjem p !íchozího hovoru
Použijte st!edovou klávesnici:

Pro položení

Nastavení vyzván #cí melodie a hlasitosti vyzván #ní

Nastavení melodie Nastavení hlasitosti pomocí + a – klávesy
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Upozorn #ní na otev !ení zóny (vyzván #ní zón)
Pomocí systému Magellan m%žete mít p!ehled o otevírání r%zných dve!í $i oken a dalších zón. Tyto zóny
jsou ozna$eny jako zóny vyzván"cí.

Vyberte zónu Vyberte tón

Nastavení klávesnice
Na LCD klávesnici systému Magellan m%žete nastavovat r%zné parametry jako je stupe&  podsvícení a
kontrast.

Nastavení podsvícení

Tla$ítkem + a – nastavíte intenzitu podsvícení
Nastavení kontrastu

Tla$ítkem + a – nastavíte kontrast

$as a datum
Jak se nastaví $as a datum na konzole Magellan:

Nastavte formát $asu Zadejte $as Zadejte datum
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Programovatelné výstupy (PGMs)
Systém Magellan má v sob" integrovány dva programovatelné výstupy (PGMs). PGM dokáže na základ"
ur$itých okolností $i stav% zapnout sv"tla v garáži, zav!ít $i otev!ít garážové vrata apod. Zeptejte se Vaší
instala$ní firmy        o možnostech využití programovatelných výstup%.

Chybová hlášení
Pokud systém Magellan zaznamená jakýkoli problém, ohlásí jej znakem       na LCD display. Všechny tyto
problémy lze zobrazit takto:

Další zprávy

Pokud budou indikovány jakékoli  problémy,  doporu$ujeme p!ivolání  instala$ní  firmy systému
Magellan.

Volání servisní firmy
Pokud  systém Magellan  indikuje  poruchový  stav,  m%žete  p!ivolat  instala$ní  firmu  pomocí  „servisního
volání“. Telefonní $íslo je p!ednastaveno již v systému Magellan Vaší instala$ní firmou. Jak se provede
servisní volání:

P!esko$ení poruch

Uživatelský návod                            Strana 24



Ukázkový mód
Použijte tento  mód p!i  p!edstavování systému Magellan.  Po zapnutí  ukázkového módu za$ne systém
Magellan  zobrazovat  všechny možné  stavy pomocí  LED diod,  p!ehráváním tónu  apod.  Pro  vstup  do
ukázkového módu:

UPOZORN)NÍ: Pokud je systém Magellan uveden do ukázkového módu, nest%jte p!íliš blízko,
protože bude aktivní i siréna a mohl by být poškozen Váš sluch.

X-10 automatizace
Systém Magellan podporuje automatiza$ní protokol X-10. Tento komunika$ní protokol slouží k ovládání
elektrických  spot!ebi$%  ve  Vaší  domácnosti  jako  jsou  nap!.  lampy  $i  rádia.  Komunikace  probíhá  na
základ"  nainstalovaných vysíla$% a p!ijíma$%  ve Vašem dom".  Pro bližší informace prosím kontaktujte
Vaší instala$ní firmu $i dodavatele systému.
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Kapitola 4: Vstup a ovládání systému pomocí telefonu 

Co je v této kapitole:
Tato $ást  návodu popisuje  p!enos telefonních tónu do klávesnice systému Magellan.
Pomocí Vašeho mobilního telefonu m%žete aktivovat a deaktivovat systém MAGELLAN.
Poslechnout si zprávy, vypínat p!edprogramované výstupy atd.
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Vstup do systému pomocí telefonu (Pouze model #6060)
Díky  hlasovému  systému  konzole  Magellan  je  možné  ovládat  klávesnici  pomocí  mobilního  telefonu.
Aktivovat a deaktivovat alarm, spínat programovatelné výstupy PGM, p!ehrávat a nahrávat zprávy v centru
zpráv, promlouvat do okolí konzole Magellan pomocí vestav"ného telefonu, to vše na dálku. Ovládání
systému Magellan je jednoduché jako používání Vašeho telefonu.

Prosím m"jte na pam"ti následující:
" Následující  instrukce  popisují  zadávání  dat  pomocí  Vašeho  telefonu.  Prosím  zadávejte

požadované hodnoty na klávesnici vašeho telefonu.
" Magellan automaticky vypne p!ístup po dvou minutách neaktivity.
" Pro okamžitý výstup z ovládání na dálku stiskn"te [*].
" Aktivní hlasitý telefon Magellanu je indikován blikajícím tla$ítkem [16].

Krok ".1: Volání na konzoly Magellan z jakéhokoli telefonu s tónovou volbou
Vyto$te  telefonní  $íslo,  na  které  je  p!ipojen  systém  Magellan  (obvykle  $íslo  p!ímo
dom%).  Pokud máte p!ipojeno k telefonní lince záznamové za!ízení je nutné dvakrát
prozvonit telefonní $íslo, pak zav"sit a po deseti sekundách op"t vyto$it telefonní $íslo:

Vyto$te telefonní $íslo a zav"ste  Vy$kejte 10s Znovu vyto$te

Krok ".2: Zadejte Váš uživatelský kód
Použijte ten stejný kód jaký užíváte p!i zadávání do systému Magellan.

Krok ".3: Zadejte p !íkaz
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Zaalarmování/odalarmování:
Stisknutím tla!ítka [1]p"epínáte mezi zaalarmovaným a 
odalarmovaným stavem.

Hlasitý telefon:
Stiskn#te [4] pro napojení na hlasitý telefon. M$žete 
poslouchat okolí konsole Magellan a promlouvat k 
p"ítomným. Osoba, která poslouchá m$že zav#sit 
pomocí klávesy [16]. Vy m$žete zav#sit stisknutím 
[*]. Pokud stiknete [#] ukon!íte funkci hlasitého 
odposlechu.

Spínání programovatelných výstup$ PGM1:
Stiskn#te [5] pro sepnutí !i rozepnutí PGM1. Pro bližší 
informace o PGM se informujte u své instala!ní firmy.

Opušt#ní Menu a zav#šení:
Stiskn#te [*] pro opušt#ní Menu, další stisknutí 
znamená zav#šení.

Nahrání zprávy:
Stisknutím [2] m$žete nahrávat zprávy 
do centra zpráv. Zpráva nesmí být 
delší jak 20s. Ukon!ení nahrávání 
pomocí tla!ítka [*]. 

Poslechnutí uložených zpráv:
Stikn#te [3]pro vyslechnutí zpráv z 
Centra zpráv systému Magellan.

Spínání programovatelných výstup$ PGM2:
Stiskn#te [6] pro sepnutí !i rozepnutí PGM1. 
Pro bližší informace o PGM se informujte u 
své instala!ní firmy.
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Kapitola 5: Ovládání pro pokro "ilé

Co je v této kapitole:
! programování uživatelského kódu
! nastavení systému

Tato kapitola popisuje funkce, které by m"l spravovat pouze hlavní uživatel 
systému.

Tato  kapitola  zahrnuje  programování  uživatelského  hesla  $i  zadávání  nových
uživatelských kód%. Dále se dovíte, jak nastavit systém Magellan dle Vašich p!ání.
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Programování uživatelského kódu
Uživatelský kód je nutný pro ovládání systému Magellan. Magellan podporuje až 16 uživatel%. Každý z
uživatel% 002 až 016 má ur$en uživatelský kód (uživatel 001 je hlavní uživatel systému). Vaše instala$ní
firma m%že naprogramovat uživatelský kód a to $ty! až šestimístný. A složený z hodnot 0-9.
Jak se upraví $i vytvo!í uživatelský kód:

Master kód Zadejte uživatele Zadejte uživ. kód a zopakujte Ano

Nahrajte popis Stiskn"te tla$ítko

Hlavní systémový kód (System Master Code), p !ednastaveno na hodnotu 1234
Tento  kód  Vám umož&uje  p!ístup  ke všem funkcím systému Magellan  jako nap!íklad  p!idávání,
úprava a výmaz uživatel% systému.

Doporu$ujeme zm"nit hlavní systémový kód. Zabráníte tak neautorizovanému p!ístupu do
Vašeho systému.
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Nátlakový uživatelský kód
Po dohod" s Vaší instala$ní firmou je dobré si nechat naprogramovat tzv. Nátlakový uživatelský kód
na pozici uživatele 016. V p!ípad" zadání tohoto kódu bude vyhlášen tichý alarm respektive bude
zaslána zpráva na pult centrální ochrany (PCO).

Smazání uživatele ze systému

Hlavní systémový uživatel nem%že být smazán.

Jak se smaže existující uživatel:

         
           Master kód           Zvolte uživatele

Nastavení jazyka
Systém je p!ednastaven na Anglický jazyk, zm"na jazyka:

Master kód Zvolte jazyk
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Hlasové zprávy
Systém  Magellan  je  schopen  Vám  $i  jiným dv"ma  p!edprogramovaným  telefonním  $ísl%m  zavolat  a
p!ehrát nahranou zprávu p!i vyhlášení poplachu. Po p!íjmu této zprávy stiskn"te tla$ítko [#] pro potvrzení
obdržení  této  zprávy.  Stisknutím  klávesy  [1]  aktivujete  hlasitý  telefon  konzole  Magellan.  Jak  se
naprogramuje hlasová zpráva:

P!íklad: Naprogramovali jste Váš systém, aby Vám zavolal na mobilní telefon a p!ehrál nahranou zprávu
„Byl  spušt"n  alarm ve Vašem dom"“.  Jakmile  bude  spušt"n  alarm,  systém Magellan  zavolá  na  Váš
mobilní telefon a p!ehraje zprávu „Byl spušt"n alarm ve Vašem dom"“. Pro potvrzení p!ijetí této zprávy
stiskn"te [#].

Další zprávy
Systém Magellan umož&uje zasílání až $ty!  dalších druh%  zpráv na Váš mobilní  telefon.  R%zné stavy
mohou vyvolat toto volání. Po p!ijetí této zprávy stiskn"te [#] pro potvrzení této zprávy. P!i stisknutí tla$ítka
[1]  na  Vašem mobilním telefonu  m%žete  promlouvat  do  okolí  konzole  Magellan  pomocí  vestav"ného
hlasitého telefonu. Jak se nastaví další zprávy:
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Druhy zpráv
Existují $ty!i druhy zpráv:
! Deaktivace systému uživatelem – použijte tento druh zpráv pokud chcete v"d"t, že ur$itý uživatel

deaktivoval systém. Po vstupu do hlavního menu, zvolte požadovaného uživatele. Tato funkce je
užite$ná pokud chcete v"d"t kdy a kdo systém odjiš#uje. Nap!. pokud Vaše d"ti p!ijdou dom% a
odjistí systém, dostanete zprávu, že Vaše d"ti jsou již doma.

! Systémové potíže – pokud chcete být informováni o problémech systému Magellan, aktivujte si
tuto funkci. Po vstupu do menu, zvolte potíže, o kterých chcete být informováni. Nap!íklad se takto
m%žete dozv"d"t o problémech s napájením.

! Léka!ská pomoc – díky této zpráv" m%žete být informování o stavu nutnosti  p!ivolání léka!ské
pomoci uživateli systému Magellan. Uživatel stisknutím naprogramované kombinace na klávesnici
p!ivolá jednak léka!skou zprávu a také Vám bude zaslána tato zpráva.

Pro p!ivolání léka!ské pomoci je nutné mít naprogramován jedno z tla$ítek na dálkovém
ovlada$i. Pro bližší informace kontaktujte Vaší instala$ní firmu.

! Aktivace zóny – v p!ípad"  narušení  zvolené zóny, systém Magellan zavolá na p!ednastavené
telefonní $íslo (i na dv") a sd"lí Vám tento stav. Po vstupu do tohoto menu, zvolte požadovanou
zónu. Nap!íklad pokud máte v dom" uloženou zbra&, je dobrá sledovat narušení této zóny.

Po zvolení požadovaného nebo
zprávy o zón" $.1
typu zpráv: Zvolte zónu, uživatele

nebo problém Zvolte Další
pro nezasílání
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Zprávy na pager
Pro p!enos osobních $íselných zpráv na Váš pager nastavte systém Magellan takto:

Master kód Zvolte $íslo pageru        Zvolte $íselnou zprávu

Nastavení poplachového "asova"e
P!í vyhlášení poplachu se aktivuje siréna, která je deaktivována p!i odjišt"ní systému, p!ípadn" po ur$itém
naprogramovaném $ase poplachového $asova$e. Nastavení $asova$e:

Master kód Nastavte požadovaný $as

Systémový test
Použijte tuto proceduru p!i testování Vašeho systému Magellan. P!i spušt"ní budou testovány jednotlivé
zóny, dálkové ovlada$e, zasílání zpráv, hlasitý telefon $i siréna. Dále budou zobrazeny všechny problémy
na displeji.  Použijte tla$ítko [NEXT] pro p!ehled dostupných test%  a stisknutím klávesy [OK] bude test
proveden. Jednoduše sledujte obrazovku p!i pr%b"hu testu. Ke vstupu do testovacího módu:

Master kód Zadejte test            UPOZORN&NÍ: P!i testování sirény chra 'te sv%j sluch!

Uživatelský návod                            Strana 34



Popisky zón
M%žete  nahrávat  názvy  a  popisky  všech  zón  ve  Vašem  systému.  V  základním  nastavení  jsou  zóny
pojmenovány $íseln". Pro p!íklad zóna 1 má popisek „zóna jedna“. M%žete zm"nit nap!íklad na „vchodové
dve!e, garáž, dílna atd.“. 

Nahrání popisku:

Stiskn"te [ANO] pro uložení
[PLAY] pro p!ehrání  a [NE]
pro znovu nahrání popisku

Master kód Zvolte zónu Nahrejte popisek

Továrn # nastavený hlavní „MASTER“ kód je:
1234

Doporu!ujeme zm"nit hlavní systémový kód. Zabráníte tak neautorizovanému p#ístupu do Vašeho systému.
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D%ležitá telefonní "ísla

Kontaktní osoba Telefon

Pult centrální ochrany

Instala "ní firma

Servis

Razítko instala "ní firmy:

www.paradox.cz
© 2004 PARADOX SECURITY SYSTEMS
© 2004 Eurosat cs, spol. s r.o.
Part No: Megellan04. Rev 1.0
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www.paradox.cz/magellan


