MG-128 TELEPÍTŐI ÚTMUTATÓ
Ezen dokumentumban leírtak segítségével az MG-128 vezeték nélküli szirénát csatlakoztathatja a
MAGELLÁN 6060 központhoz.
1. lépés: Csatlakoztassa az akkumulátort a szirénára.
2. lépés: A központon az oldalsó billentyűzeten nyomja meg a „menü” gombot. majd a „köv." feliratú
gombbal lapozzon mindaddig, amíg a „Rendszer beáll." felirat nem jelenik meg a kijelzőn.
Nyomja meg az OK gombot, majd a „köv." feliratú gomb segítségével lapozzon a „Zóna profil"
feliratú menüponthoz. Lépjen be ebbe a menüpontba az OK gomb segítségével.
3. lépés: Ott válasszon egy zónát a középső gombsor segítségével. Pl. a 15-ös zóna kiválasztásához
nyomja meg a „15”-ös gombot a középső billentyűzeten. Ha más zónát szeretne választani, akkor
nyomja meg azt a számjegyű gombot, amelyik zónát választotta.
4. lépés: Az adott billentyű lenyomásával a kijelzőn a következő jelenik meg (p1. 15-ös zóna esetén):
„zóna 15 hozzáad.". Itt nyomja meg az OK gombot az oldalsó billentyűzeten. A kijelzőn megjelenik
a „fedél nyit/zár" felirat. Ekkor a sziréna Tamperét, szabotázskapcsolóját nyomja meg többször,
ameddig a központ egy csipogó hangot nem ad azt jelezve, hogy a zónafelismerés megtörtént.
Ha a zónafelismerés megtörtént, a központ fölkínálja a zónacímkézés lehetőségét, ahol saját
hangjával címezheti meg a zónát. Ha ezt szeretné, nyomja meg az „igen", ha nem, az esetben a
„nem" feliratú gombot. A következő pontban a zóna típusát választhatja ki. A „köv." feliratú gomb
segítségével lapozzon mindaddig, amíg nem ér a ,,24ó csengő" felirathoz. Nyomja meg az OK
gombot.
5. lépés: A központ fölkínálja a lehetőséget, hogy újabb zónát programozzon fel. Amennyiben ezt szeretné,
nyomja meg az „igen" gombot, amennyiben nem, nyomja meg a ,,nem" feliratú gombot.
6. lépés: Ha a „nem" feliratú gombot választotta, a kijelzőn megjelenik „kimenet profil" felirat. Nyomjon
OK gombot. Válassza ki, hogy melyik kimenetre szeretné programozni a PGM-et (ajánlott a 4-es
kimenet). A kimenetet a középső billentyűzeten választhatja ki az 1-4 gombok segítségével.
Megjelenik a „fedél nyit/zár" felirat, ekkor nyomja meg a sziréna Tamperét,
szabotázskapcsolóját többször, ameddig a központ egy csipogó hangot nem ad, ami a kimenet
felismerését jelzi. Majd változtathatja a kimenet címkéjét a zónacímkéhez hasonlóan. Megjelenik
a kijelzőn a „Táv. Hozzáférés" felirat, ekkor a „köv." feliratú gomb segítségével lapozzon
mindaddig, amíg a kijelzőn nem jelenik meg a „Bell.-t követ" felirat. Nyomjon OK gombot.
7. lépés: Ha több kimenetet is kíván hozzáadni, nyomjon „igen" gombot, ellenkező esetben „nem"-et.
Lépjen ki mindenből a „kilép" gomb segítségével, hogy a rendszer kerüljön alapállapotba.
8. lépés: Tartsa hosszan lenyomva a „0"-s gombot, majd adja meg a telepítői kódot (alapértelmezetten: 0000
vagy 000000). Majd üsse be a szekció számát, ami egy olyan háromjegyű szám, ami 0-val
kezdődik, és a zóna számjegyével végződik, amelyre a szirénát programozta legelsőnek (pl.
7-es zóna esetén: 007, 15-ös zóna esetén: 015). Majd talál egy szintén háromjegyű számot (011),
ezt üsse be újra, majd nyomja meg az „1”-es gombot. Nyomja meg egyszer az oldalsó
billentyűzeten a kettős kereszt (#) gombot, majd kétszer a csillag (*) gombot. A „kilép" gomb
segítségével lépjen ki a programozásból.
9. lépés: Ebben a lépésben a tamperkapcsolók figyelését kapcsolhatja be a következő módon: Tartsa
hosszan lenyomva a „0"-s gombot, majd adja meg a telepítői kódot (alapértelmezetten: 0000 vagy
000000). Majd üsse be a 094 szekció számot, és nyomja meg egyszer a „4”-es gombot.
Ennek hatására a 4. karakter *-ról 4-esre vált. Nyomja meg egyszer az oldalsó billentyűzeten a
kettős kereszt (#) gombot, majd kétszer a csillag (*) gombot. A „kilép" gomb segítségével lépjen
ki a programozásból.
10.lépés: Válassza le az akkumulátort a szirénáról, helyezze el a megfelelő helyre, csatlakoztassa az
akkumulátort a szirénához, majd a trafót kösse be az AC helyre, és a trafót csatlakoztassa a
hálózatra (230V).
Hasznos tudnivalók:
• Akkumulátor csatlakoztatása esetén a sziréna (MG-128) kettőt csippan, ezzel egyidejűleg a fényjelző
kétszer fölvillan.
• Hálózati feszültség (230V) csatlakoztatása esetén a sziréna (MG-128) hármat csippan, ezzel egyidejűleg a
fényjelző háromszor fölvillan.
• Hangszóró szakadása esetén jellegzetesen villog a fényjelző.
• Fényjelző szakadása esetén jellegzetesen jelez a hangszóró.
• Akkumulátor hibáját a fényjelző és hangjelző együttes működése jelzi.
• A tamperkör megszakadásakor a sziréna szabotázsjelzést küld.
• A szirénapanel másodpercenként teszteli a hangszórót, az izzót, és az akkumulátort. Utóbbit az izzó rövid
felvillanásával végzi el. Amennyiben a panel hibát észlel, kijelzi az okot, és működésbe hozza a „REPORT"
kimenetet a Magellan rádiós modulon, ezt figyelve a riasztóközpont hibajelzést küldhet a felügyeleti állomás felé. A
„REPORT' kapcsolt test kimenet működési ideje kb. 1 s. Tápfeszültség megszűnése esetén a sziréna „REPORT"
jelzést ad, a rövidzárdugó beállításától függően késleltetett riasztást indít. A rövidzárdugó egyik állásában
15, másik állásában 30 perc a késleltetés. A rövidzárdugó eltávolítása esetén a sziréna riasztást nem indít.

