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1.0 Bevezetés
A kézikönyv részletesen bemutatja a Magellan Rádiós bővítő modul (MG-RCV3)
bekötését, programozását és működését, Esprit központhoz csatlakoztatva vagy
különálló rendszerként.
Amikor Esprit rendszerhez csatlakozik, az MG-RCV3 élesítő/hatástalanító
modulként működik, így 8 Magellan távirányítóval végezhetők műveletek, mint
például távélesítés és -hatástalanítás, pánik riasztás küldés és programozható
kimenetek (PGM) aktiválása. Különálló módban, a távirányítókkal csak a négy
integrált PGM aktiválható.

1.1 Műszaki jellemzők
• Di-pole antenna
• Hibajavító Algoritmus
• Kompatibilitás

Bármilyen Magellan rádiós adóval

• Frekvencia:

433MHz vagy 868MHz (a 868MHz változat
nem UL engedélyes)

• Hatótáv (látótávolság):

Távirányítók = 100m (300ft)

• Érzékenység:

-120 dBm

• Áramfelvétel:

50 mA

• Méret (antenna nélkül):

15cm M x 16cm Sz x 3cm V
(6in M x 6.5in Sz x 1.1in V)

• Működési hőmérséklet:

0°C - 49°C (32°F - 120°F)

• PGM kimenetek:

4 integrált PGM kimenet:
PGM1 és PGM2 - 150mA PGM
tranzisztor kimenet
PGM3 – C relé kimenet 5A/28Vdc
tartományban, N.O./N.C. (PGM4
opcionális)

• Programozó kezelő:

Esprit 636 vagy 646 LED kezelő

Magellan Rádiós bővítő modul
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• Engedélyek:

433MHz
868MH
z

Megfelel az összes EU és EFTA
országban kivéve Görögországban, az
RTT &E elõírások alapján.
A 868MHz változat nem UL engedélyes

A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1.2 Rendszer szolgáltatások
• Auto-központ felismerés
• 8 felhasználót támogat
• Max. 8 Magellan távirányítót (MG-REM1) támogat
• 4 integrált programozható kimenet (PGM)
• Integrált szabotázskapcsoló
• Különálló működés (csak PGM kapcsolás) vagy Esprit központhoz kapcsolva
(élesítés/hatástalaíntás, pánik riasztás, PGM akitválás)
• Programozó kezelők (636, 646) csatlakoztathatók közvetlenül az MG-RCV3
modulhoz

2.0 Telepítés
A következõ fejezetek részletesen bemutatják az MG-RCV3 telepítését.

2.1 Elhelyezés
Az MG-RCV3 elhelyezése befolyásolja teljesítményét. A legjobb jelérzékelés
biztosításához, a következő elhelyezési feltételeket vegyék figyelembe, ha
lehetséges:
• A telepítés helyének rádió frekvenciás jelzéseket (RF) elnyelő és visszaverő
akadályoktól, valamint jeltorzító interferenciáktól mentesnek kell lennie. Erős
RF mező útjába vagy közelébe (pl. neonlámpa, számítógép), vagy
2
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fémtárgyak, kapcsolószekrények, légkondicionáló és fűtőtestek közelébe ne
telepítse, mert interferenciát okozhatnak és csökkentik az érzékenységet.
• Olyan helyet válasszon, mely nincs kitéve drasztikus
hőmérsékletváltozásoknak
• Olyan magasra telepítse az MG-RCV3 modult, amilyen magasra csak tudja.
• Lehetőleg ne telepítse az MG-RCV3 modult pincébe, mert hatótávolsága
lecsökken, ha földszint alá kerül. Ha minden képpen alagsorba kell
telepíteni, olyan magasra és olyan közel telepítse az első szint aljához
amennyire csak lehetséges.
• Szerelje az MG-RCV3 modult a falra, legalább 5cm területet hagyva a doboz
körül, a megfelelő szellőzés biztosítására.
A központ és az MG-RCV3 közötti maximális távolság, lásd 2.2. ábra a
6. oldalon.

2.2 Zajszint teszt
Az MG-RCV3 induláskor tesztet végez, mellyel ellenőrzi a környezet
zajszintjét. Ha a környezet túl zajos, a modul RX LEDje világít (2.2. ábra a 6.
oldalon) és a modul következő indításáig úgy marad. Ilyenkor, kapcsolja le az
MG-RCV3 modult, helyezze át, és indítsa újra. Addig ismételje ezt, amíg az
RX LED nem világít. Ha minden lehetséges helyet leellenőrzött és a környezet
még mindig túl zajos, akkor a rádiós rendszer nem működik megfelelően.

2.3 Bekötés és telepítés
1. Csavarhúzóval csavarja ki az MG-RCV3 előlapjának csavarját és vegye le
a burkolatot.
2. Rögzítse az antennát az ANT feliratú csatlakozóba az MG-RCV3 modulon
(2.1. ábra a 5. oldalon).
3. A nyomtatottáramköri lapot (PCB) vegye ki a rögzítőfülekről (2.1. ábra a 5.
oldalon).
4. Csavarhúzóval fúrja ki a négy nyílást a műanyag burkolat hátlapján (2.1.
ábra a 5. oldalon).
5. Az alaplap (PCB) hat nyílását (2.1. ábra a 5. oldalon) illessze a műanyag
foglalat hat tüskéjére, és pattintsa helyre. Ha jól illesztették, az antenna a
Magellan Rádiós bővítő modul
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hátlap furatán keresztül halad.
6. Ideiglenesen helyezze fel az MG-RCV3 modult (2.1. fejezet a 2. oldalon),
pl. ragasztószalaggal stb.
7. Ha Esprit központhoz csatlakoztatja az MG-RCV3 modult, csillag vagy lánc
konfigurációban csatlakoztassa (2.2. ábra a 6. oldalon). Amikor különálló
modulként használják, csatlakoztassa külső 12Vdc tápra, melyen
segédakku csatlakozó is van (2.3. ábra a 7. oldalon).
8. Ellenőrizze az MG-RCV3 környezetének zajszintjét (2.2. fejezetben a 3.
oldalon).
9. Rendelje hozzá a felhasználókat és/vagy a távirányítókat, majd
programozza a távirányítógombokat (4.3. fejezet a 11. oldalon).
10. Egy hozzárendelt távirányítóval, átlagos távolságról és helyzetből, egy
művelet elvégzésével ellenőrizze az MG-RCV3 elhelyezését.
11. Véglegesítse az MG-RCV3 elhelyezését.
Ne vágja, hajlítsa vagy változtassa az antennát. Biztosítsa, hogy
elektromos vezetékek ne keresztezzék az antennát.
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2.1. ábra: Elhelyezés

Rögzítõ
furat (x4)

Hátlap

Antenna
Tájoló
furat (x6)

Rögzítõ
fül (x4)

Vezeték
nyílás
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6
Esprit központ

WATCHDOG
LOCATE
RX

ESPRIT MODE
PROGRAMMING

TAMPER

www.paradox.ca

A PGM bekötésrõl, lásd
2.4. ábra a 8. oldalon.

PROGRAM

Szabotázskapcsoló

Kapcsolja le a hálózati és az akku tápot a központról, mielõtt modult ad a rendszerhez.

A maximum távolság az
Esprit központ és az MGRCV3 között 76m (250ft)
lehet.

"RX" LED:
Gyorsan villog, ha jelet vesz rádiós
eszközöktõl.
Másodpercenként villan: normál
mûködés.
Világít: a környezet túl zajos.

Zöld “Locate” LED:
Másodpercenként villan: nincs
kommunikációs a központtal.

Piros "Watchdog" LED:
Folyamatos villogás: normál
mûködés.
Gyors villogás: modul
programozási módban.

"PROGRAM" gomb:
Programozási módba lépéshez
nyomja meg, vagy tartsa nyomva
indításkor az MG-RCV3
reszeteléséhez.

D
ME
AR

Az MG-RCV
"PROGRAM" 4-tûs
csatlakozójához

Jegyezze meg:
A kezelõt a
"PROGRAM"
csatlakozón
keresztül kell az
MG-RCV3
modulhoz kapcsolni
az MG-RCV3
programozásához.

Antenna

2.2. ábra: Esprit központ csatlakozás
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WATCHDOG
LOCATE
RX

ESPRIT MODE
PROGRAMMING

A táp akku
csatlakozójához..

"RX" LED:
Gyorsan villog amikor jelet vesz
rádiós eszközöktõl.
Másodpercenként villan: normál
mûködés.
Világít: a kötnyezet túl zajos.

Zöld “Locate” LED:
Nem használt.

Piros "Watchdog" LED:
Állandó villogás: normál mûködés.
Gyors villogás: modul
programozási módban.

"PROGRAM" gomb:
Nyomja meg programozási módba
lépéshez vagy tartsa nyomva
indításkor az MG-RCV3 rendszer
reszeteléséhez..

TAMPER

www.paradox.ca

A PGM bekötésrõl, lásd
2.4. ábra a 8. oldalon.

PROGRAM

Szabotázskapcsoló

ED
M
AR

Az MG-RCV3
"PROGRAM" 4-tûs
csatlakozó

Jegyezze meg:
A kezelõt a
"PROGRAM"
csatlakozóval kell
az MG-RCV3
modulhoz
kapcsolni, az MGRCV3
programozásához.

Antenna

2.3. ábra: Különálló rendszer
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2.4. ábra: PGM bekötések
Magellan rádiós modul (MG-RCV3)
(Részlet)

PGM 1
Gyengeáramú
kimenet (150mA
max.) A PGM2
kimenettel
megegyezõ
konfiguráció.

PGM 3
(5A relé)

PGM 4
Opcionális 5A relé
PGM 3 kimenettel
egyezõ konfiguráció.

-

+

PGM 2
Gyengeára
mú kimenet
(150mA
max.)

Bármilyen eszköz pl.
garázsajtó, lámpa
vagy sziréna.

-

+

MR3-UL
Külsõ táp
(Javasolt: Paradox 12Vdc
kapcsolóüzemû táp PS-817)

Jegyezze meg: Használjon relét, ha az
áramfelvétel meghaladja a 150mA erõsséget.

3.0 Programozás
Amikor Esprit rendszerhez kapcsolt MG-RCV3 modult programoz, a kézikönyvben
részletezett összes programozási szekció használható. Amikor az MG-RCV3
modult különálló módban programozza, csak a 9. oldali 3.1. ábrában felsorolt
szekciók érvényesek.
Jegyezze meg, hogy a programozási szekció akkor üres, amikor a kezelő
[2ND] gombja villog.
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3.1. táblázat: Különálló programozás szekciók
Szekció
[00]
[09] - [16]
[17] – [24]: opció [4], [5], [6], [7]
[27] - [30]
[31] - [34]
[35]: opció [1]

3.1 Programozási módok
Amikor Esprit rendszerhez csatlakozik, vagy különálló módban van, az MGRCV3 Esprit 636 vagy 646 kezelővel programozható. Az MG-RCV3 Decimális
választó vagy Szolgáltatás választó programozási módok kombinációjával
programozható.

3.1.1 Decimális programozás
A [25] – [30] közötti szekciók egy szolgáltatásnak felelnek meg, és a
gombok [0] – [8] között a szolgáltatás egy adott beállításának. A
Szolgáltatás választó programozástól eltérően (3.1.2. fejezet), csak egy
beállítás választható. Amikor Esprit 636 vagy 646 kezelőt használ,
kezelőkön a választott beállításnak a megfelelő gomb világít. Nyomja
meg a kívánt beállításnak megfelelő gombot, majd az [ENTER] gombbal
menthet.

3.1.2 Szolgáltatás választó programozás
A [17] – [24] és [31] – [35] közötti szekciókban a gombok [1] – [8] között
megfelenek egy adott opciónak vagy szolgáltatásnak. Amikor Esprit
636 vagy 646 kezelőt használ, a kezelőkön a választott szolgáltatás
állapotának megfelelően, a megfelelő gomb világít vagy nem. Nyomja
meg a kívánt beállításnak megfelelő gombot, majd az [ENTER] gombbal
menthet.
Magellan Rádiós bővítő modul
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3.2 Hogyan programozzon
Hogyan programozzon.
1. Nyomja meg az MG-RCV3 „PROGRAM” gombját (2.2. ábra a 6. oldalon).
2. Nyomja meg az [ENTER] gombot.
3. Adja meg a [TELEPÍTŐKÓDOT] (alap: 757575)
4. Írja be a kívánt [SZEKCIÓSZÁMOT].
5. Adja meg a szükséges adatot.
6. Nyomja meg az [ENTER] gombot

4.0 Programozás
4.1 Belépőkód hossz beállítás
SZEKCIÓ

[35]: OPCIÓ [1]

Állítsa az MG-RCV3 modult négy- vagy hatjegyű felhasználó- és telepítőkód
elfogadására.
Hogyan állítsa be a belépőkód hosszát.
A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:
1. Lépjen a [35] szekcióba.
2. Engedélyezze vagy tiltsa az [1] opciót.
Opció [1] KI = 4-jegyű kódok
Opció [1] BE = 6-jegyű kódok (alap)
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot
Ezt az opciót ugyanúgy kell beállítani mint az Esprit központon (088
cím, [9] gomb).

4.2 Telepítőkód beállítás
SZEKCIÓ

[00]

A telepítőkód (alap: 757575) lehetővé teszi az MG-RCV3 modulra vonatkozó
összes funkció és szolgáltatás programozását. A telepítőkód lehet négy- vagy
hatjegyű (4.1. fejezetben a 10. oldalon), és minden jegye nulla és kilenc közötti
érték.
10
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Hogyan állítsa be a belépőkódot.
A 4. lépésben a 3.2. fejezetben a 10. oldalon:
1. Lépjen a [00] szekcióba.
2. Adja meg az [ÚJ TELEPÍTŐKÓDOT].
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot

4.3 Felhasználó paraméterek
Az MG-RCV3 maximum nyolc felhasználót és nyolc távirányítót támogat.
Amikor Esprit központra csatlakozik, a következő felhasználó paramétereket
minden MG-RCV3 felhasználónál be kell állítani. Különálló módban, az MGRCV3 modulhoz nem rendelhető felhasználó. A felhasználó paraméter
szekciók kapcsolatáról, lásd 4.1táblázat a 11. oldalon.
• Felhasználó rendelése az MG-RCV3 modulhoz
• Távirányító hozzárendelése
• Definiálja a távirányítógombokat
4.1. táblázat: Felhasználó paraméter szekciók
Felhasználó
szám /
Távir.szám

Felhasználó
modulhoz
rendelése (csak
Esprit)

Távirányító
hozzárendelése

Definiálja a
távirányítógombokat

1

[01]

[09]

[17]

2

[02]

[10]

[18]

3

[03]

[11]

[19]

4

[04]

[12]

[20]

5

[05]

[13]

[21]

6

[06]

[14]

[22]

7

[07]

[15]

[23]

8

[08]

[16]

[24]

Magellan Rádiós bővítő modul
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4.3.1 Felhasználó rendelése az MG-RCV3 modulhoz (csak Esprit
módban)
SZEKCIÓK

[01] - [08]

Amikor a felhasználó megnyomja a távirányító gombját, az MG-RCV3
küldi a megfelelő felhasználókódot az Esprit központnak. A központnak
érvényes felhasználókódot kell fogadni, hogy végrehajtsa a műveletet.
A szekciók [01] és [08] között megfelelnek a felhasználóknak 0-8-ig
(4.1táblázat a 11. oldalon).
Hogyan rendeljen felhasználót az MG-RCV3 modulhoz.
A 4. lépésben a 3.2. fejezetben a 10. oldalon:
1. Lépjen egy szekcióba [01] és [08] között.
2. Gépelje be a [FELHASZNÁLÓKÓDOT].
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot
A [01] – [08] szekciókban megadott felhasználókódnak
egyeznie kell az Esprit központon programozott
felhasználókódokkal.

4.3.2 Távirányító hozzárendelése
SZEKCIÓK

[09] - [16]

Amikor Esprit központra csatlakozik, maximum nyolc Magellan
távirányítót rendelhet felhasználókhoz az Esprit rendszerben, ahol a
szekciók [09] és [16] között megfelenek a felhasználóknak 1-8-ig
(4.1táblázat a 11. oldalon). A távirányítógomb minden lenyomására, RF
kódot küld az MG-RCV3 modulnak, ez a kód tartalmazza a megfelelő
információt. Különálló módban, maximum nyolc távirányítót rendelhet a
modulhoz, ahol a szekciók [09] és [16] között megfelelnek a
távirányítóknak 1-8-ig (4.1táblázat a 11. oldalon).
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Távirányító hozzárendelése.
A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:
1. Lépjen egy szekcióba [09] és [16] között.
2. Nyomja meg az [ENTER] gombot. A kezelő „Ready” és „Arm”
LEDje világít.
3. Tartson nyomva egy gombot a távirányítón, amíg a kezelő kettőt
csippan megerősítésül. Ha a kezelő nem csipog, ismételje a
lépéseket, amíg csippan.
4. Nyomja meg az [ENTER] gombot
Ha elutasító csippanást hall („Bíííííííp), a távirányító
hozzárendelés sikertelen volt. A távirányító lehet, hogy már
hozzá volt rendelve.

4.3.3 Távirányítógomb programozás
SZEKCIÓ

[17] - [24]

A szekciók [17] és [24] között megfelenek a távirányítókank 1-8-ig
(4.1táblázat a 11. oldalon). Programozza a távirányítógombokat
különböző műveletekre. A megfelelő kezelőgomb megnyomásával
kapcsolja be vagy ki az opciókat [1] és [8] között (4.3táblázat a 14.
oldalon).
Hogyan programozza a távirányító gombjait.
A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:
1. Lépjen egy szekcióba [17] és [24] között.
2. Engedélyezze vagy tiltsa az opciókat [1] és [8] között (4.3táblázat
a 14. oldalon).
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot

Magellan Rádiós bővítő modul
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4.2. ábra: Távirányítógomb azonosítás

A +
, + és
+
gombkombináció nem
működik az MG-REM1
távirányítóval, és ezért nem
programozható.

MG-REM1

4.3. táblázat: Távirányítógomb opciók
Távir. Gomb élesíéts / Hatástalanítás* opciók (csak Esprit)
[1] gomb

14

[2] gomb

[3] gomb

Definíció

ki

ki

ki

Nincs élesítés v. hatástalanítás

Be

Ki

Ki

Gomb

Ki

Be

Ki

Gomb

= Szokásos élesítés*

Be

Be

Ki

Gomb
Gomb

= Szokásos élesítés*
= Szokásos élesítés*

= Szokásos élesítés*

Ki

Ki

Be

Gomb

= Azonnali Élesítés*

Be

Ki

Be

Gomb
Gomb

= Azonnali Élesítés*
= Stay Élesítés*

Ki

Be

Be

Gomb
Gomb

= Szokásos élesítés*
= Stay Élesítés*

Be

Be

Be

Gomb

= Stay Élesítés*
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4.3. táblázat: Távirányítógomb opciók
Távir. Gomb PGM bekapcsolás (4.4. fejezetben a 15. oldalon)
[4] gomb KI
[4] gomb BE

= Kikapcsolt
= Gomb PGM bekapcsolva (alap)

[5] gomb KI
[5] gomb BE

= Kikapcsolt
= Gomb
PGM bekapcsolva (alap)

[6] gomb KI
[6] gomb BE

= Kikapcsolt
= Gomb
PGM bekapcsolva (alap)

[7] gomb KI
[7] gomb BE

= Kikapcsolt
= Gomb
PGM bekapcsolva (alap)

Távir. gomb pánik opciók (csak Esprit)
[8] gomb KI
[8] gomb BE

Pánik tiltva
Pánik engedélyezve (alap)

* = A gombot újra megnyomva hatástalanít. Például, ha megnyomta a
Szokásos élesítés gombját, újra megnyomva hatástalanít.

4.4 Távirányítógomb PGM opciók
SZEKCIÓ

[31] - [34]: OPCIÓK [1] – [4]

Ha a távirányítógomb PGM szolgáltatása engedélyezett (4.3táblázat a 14.
oldalon), ez a szolgáltatás határozza meg, mely PGM kimeneteket aktiválja az
adott gomb. Minden távirányítógomb programozható más PGM aktiválására. A
szekciók [31] és [34] között megfelelnek a távirányítókgomboknak (4.2.
ábra a 14. oldalon). A kívánt távirányítógpmbnak megfelelő szekcióban,
válassza ki, melyik PGM kimenet kapcsol az [1] – [4] közötti opciók
engedélyezésével és tiltásával (4.4táblázat a 16. oldalon).
Ez egy globális szolgáltatás, tehát, ha a gomb a PGM3 kimenet
kapcsolására van programozva, akkor a gomb az összes
távirányítón a PGM3 kimenetet kapcsolja.
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Hogyan állítsa be a Távir. Gomb PGM opcióit.
A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:
1. Lépjen egy szekcióba [31] és [34] között.
2. Engedélyezze vagy tiltsa az opciókat [1] és [4] között (4.4táblázat a 16.
oldalon).
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot

4.4. táblázat: Távirányítógomb PGM opciók
[1] gomb KI = Kikapcsolt
[1] gomb BE = PGM 1 kimenet aktiválása
[2] gomb KI = Kikapcsolt
[2] gomb BE = PGM 2 kimenet aktiválása
[3] gomb KI = Kikapcsolt
[3] gomb BE = PGM 3 kimenet aktiválása
[4] gomb KI = Kikapcsolt
[4] gomb BE = PGM 4 kimenet aktiválása

16
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4.5 Hozzárendelt felhasználó törlése (csak Esprit módban)
SZEKCIÓK

[01] - [08]

A szekciók [01] és [08] között megfelelnek a felhasználóknak 0-8-ig.
Hogyan töröl hozzárendelt felhasználót.
A 4. lépésben a 3.2. fejezetben a 10. oldalon:
1. Lépjen egy szekcióba [01] és [08] között.
2. Nyomja meg a [2ND] gombot.
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot

4.6 Hozzárendelt távirányító törlése
SZEKCIÓK

[09] - [16]

A szekciók [09] és [16] között megfelenek a távirányítókank 1-8-ig.
Hogyan töröl hozzárendelt távirányítókat.
A 4. lépésben a 3.2. fejezetben a 10. oldalon:
1. Lépjen egy szekcióba [09] és [16] között.
2. Nyomja meg a [2ND] gombot.
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot

5.0 Programozható kimenetek (PGM)
Az MG-RCV3 négy integrált PGM kimenettel rendelkezik, melyek a lakás/irodai
alkalmazások széles skáláját vezérelhetik, például garázsajtó nyitás
távirányítógomb nyomásra. A PGM kimenetek elhelyezkedése a következő: 2.4.
ábra a 8. oldalon.
• PGM 1 és PGM 2: Két 150mA PGM tranzisztor kimenet
• PGM 3: C relé kimenet 5A/28Vdc tartományban, N.O./N.C.
• PGM 4: Opcionális C relé kimenet 5A/28Vdc tartományban, N.O./N.C.

Magellan Rádiós bővítő modul
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5.1 PGM bekötés
A PGM kimenetek a következőképpen csatlakoztathatók: 2.4. ábra a 8.
oldalon.

5.2 PGM kimenet időzítő
SZEKCIÓ

[27] - [30]

Ez a szolgáltatás határozza meg, mikor vált az aktivált PGM vissza eredeti
állapotába, meghatározott idő letelte után, vagy amikor manuálisan átváltják
(tárolt). Minden PGM kimenet programozható egyedi kimenet időzítővel. A
szekciók [27] és [30] között megfelelnek PGM1 – PGM4-nek. A kívánt PGM
kimenetnek megfelelő szekcióban, kapcsolja be vagy ki az opciókat [0] és [8]
között (5.1táblázat a 18. oldalon) a megfelelő gomb megnyomásával.
Hogyan állítsa be a PGM kimenet időzítőt.
A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:
1. Lépjen egy szekcióba [27] és [30] között.
2. Csak egy opciót engedélyezzen [0] és [8] között (5.1táblázat a 18.
oldalon).
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot

5.1. táblázat: PGM kimenet időzítő
[0] gomb BE = Tárolt
[1] gomb BE = 1 másodperc
[2] gomb BE

= 5 másodperc
(alap)

[3] gomb BE = 10 másodperc
[4] gomb BE = 20 másodperc
[5] gomb BE = 40 másodperc
[6] gomb BE = 60 másodperc
[7] gomb BE = 2 perc
[8] gomb BE = 4 perc
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6.0 Pánik riasztás programozás
Ha a pánik riasztás szolgáltatás engedélyezett a távirányítón (4.3.3. fejezetben a 13.
oldalon), a +
(4.2. ábra a 14. oldalon) gombok egyidejű megnyomása pánik
riasztást indít.

6.1 Pánik kimenet programozás (csak Esprit módban)
SZECKIÓ

[25]: OPCIÓK [0] – [4]

Amikor a távirányító pánik riasztást aktivál, az MG-RCV3 programozható a
négy beépített PGM kimenet egyikének aktiválására. A megfelelő kezelőgomb
megnyomásával kapcsolja be a [0] és [4] közötti opciók egyikét (6.1táblázat a
19. oldalon).
Hogyan programozza a pánik kimeneteket.
A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:
1. Lépjen a [25] szekcióba.
2. Csak egy opciót engedélyezzen [0] és [4] között (6.1táblázat a 19.
oldalon).
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot
6.1. táblázat: Pánik kimenetek
[0] gomb BE = Nincs PGM kimenet a pánik riasztásra
[1] gomb BE = PGM 1 vált a pánik riasztásra
[2] gomb BE = PGM 2 vált a pánik riasztásra
[3] gomb BE = PGM 3 vált a pánik riasztásra (alap)
[4] gomb BE = PGM 4 vált a pánik riasztásra

6.2 Pánik kizárás időzítő (csak Esprit módban)
SZECKIÓ

[26]: OPCIÓK [0] – [4]

Amikor a távirányító pánik riasztást aktivál, az MG-RCV3 programozható
bármilyen távirányító jelzés figyelmen kívül hagyására egy meghatározott
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ideig. A megfelelő kezelőgomb megnyomásával kapcsolja be a [0] és [4]
közötti opciók egyikét (6.2táblázat a 20. oldalon).
Hogyan állítsa be a pánik kizárás időzítőt.
A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:
1. Lépjen a [26] szekcióba.
2. Csak egy opciót engedélyezzen [0] és [4] között (6.2táblázat a 20.
oldalon).
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot
6.2. táblázat: Pánik kizárás időzítő
[0] gomb BE = Nincs RF jel kizárás pánik riasztásra (alap)
[1] gomb BE = 30 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra
[2] gomb BE = 60 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra
[3] gomb BE = 90 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra
[4] gomb BE

= 120 másodperc RF jel kizárás pánik
riasztásra

6.3 Pánik riasztás PGM opció (csak Esprit módban)
SZECKIÓ

[35]: OPCIÓ [2]

Amikor a távirányító pánik riasztást aktivál, az MG-RCV3 átkapcsolhatja a
távirányító engedélyezett PGM kimenetét (6.1. fejezetben a 19. oldalon) vagy
átkapcsolhatja a távirányító engedélyezett PGM kimenetét és küldheti a pánik
riasztás kódot az Esprit központnak.
Hogyan állítsa be a pánik riasztás PGM opcióját.
A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:
1. Lépjen a [35] SZEKCIÓBA.
2. Engedélyezze vagy tiltsa a [2] opciót.
Opció [2] KI = Csak az engedélyezett PGM kapcsol át.
Opció [2] KI = Az engedélyezett PGM kapcsol át és küldi a
pánik riasztás kódot.
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot
20
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7.0 Rendszer reszet
A rendszer reszetelésekor, az MG-RCV3 modul minden szekciója gyári
alapértelmezettre áll vissza.
Hogyan reszetelje az MG-RCV3 modult.
1. Vegye le a tápcsatlakozókat az MG-RCV3 modulról („PIROS” és „FEKETE”).
2. Tartsa nyomva az MG-RCV3 „PROGRAM” gombját (2.2. ábra a 6. oldalon),
miközben visszakapcsolja az áramot a modulra. A kezelő csipog.
3. Várjon egy másodpercet, majd engedje el a „PROGRAM” gombot. Az MGRCV3 piros LEDje gyorsan villog kb. 5 másodpercig.

8.0 Szekciólista
Szekció
[00]

Leírás
Telepítőkód beállítás

[01] - [08]

Felhasználó rendelése az MG-RCV3 modulhoz

[09] - [16]

• Távirányító hozzárendelése
• Hozzárendelt távirányító törlése

[17] - [24]

Távirányítógomb programozás
Opciók [1] – [3]: Távirányító élesítés opciók
Opció [4]: A gomb kapcsolja a PGM-et
Opció [5]: A
gomb kapcsolja a PGM-et
Opció [6]: A
gomb kapcsolja a PGM-et
Opció [7]: A
gomb kapcsolja a PGM-et
Opció [8]: Pánik

[25]

Pánik riasztás kimenetek
Opció [0]: Nincs PGM kimenet a pánik riasztásra
Opció [1]: PGM 1 vált a pánik riasztásra
Opció [2]: PGM 2 vált a pánik riasztásra
Opció [3]: PGM 3 vált a pánik riasztásra
Opció [4]: PGM 4 vált a pánik riasztásra
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Szekció

[26]

Pánik riasztás kizárás időzítő
Opció [0]: Nincs RF jel kizárás pánik riasztásra
Opció [1]: 30 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra
Opció [2]: 60 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra
Opció [3]: 90 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra
Opció [4]: 120 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra

[27] - [30]

PGM kimenet időzítők
Opció [0]: Tárolt
Opció [1]: 1 másodperc
Opció [2]: 5 másodperc
Opció [3]: 10 másodperc
Opció [4]: 20 másodperc
Opció [5]: 40 másodperc
Opció [6]: 60 másodperc
Opció [7]: 2 perc
Opció [8]: 4 perc

[31] - [34]

Távirányítógomb PGM opciók
Opció [1]: PGM 1 kimenet aktiválása
Opció [2]: PGM 2 kimenet aktiválása
Opció [3]: PGM 3 kimenet aktiválása
Opció [4]: PGM 4 kimenet aktiválása

[35]
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Leírás

Opció [1]: Állítsa be a belépőkód hosszát
Opció [2]: Állítsa be a pánik riasztás PGM opcióját.
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Garancia
A Paradox Security Systems Ltd.(eladó) a gyártástól számított egy év garanciát
vállal, hogy az általa forgalmazott termékek anyag- és gyártási hiba mentesek.
Kivéve azt itt felsoroltakat, minden kifejezett vagy ráutaló garancia, akár törvényes,
akár más fajta, korlátozás nélkül, bármilyen eladhatóságra vagy adott célra történő
megfelelésre vonatkozó ráutaló garancia, határozottan kizárt. Mivel az Eladó nem
telepíti vagy csatlakoztatja a termékeket és, mert a termékek nem az Eladó által
gyártott termékekkel összekapcsolva is használhatók, az Eladó nem garantálja a
vagyonvédelmi rendszer teljesítményét és nem lehet felelős a termék
működésképtelenségéből származó következményekért. Az Eladó kötelezettsége és
felelőssége ezzel a garanciával a javításra és cserére korlátozott, az Eladó
választása szerint, a műszaki leírással nem egyező terméknél. A visszatérítések
tartalmazzák a fizetésibiztosítást, és a garanciaidőn belül kell lenniük. Az Eladó
semmilyen esetben sem felel a vevőnek, vagy más személynek, semmilyen hiányból
vagy sérülésből származó kárért, legyen az közvetlen vagy közvetett, következmény
vagy véletlen, beleértve, korlátozás nélkül, a profitveszteség, lopás vagy másik fél
követelése, melyet hibás termék vagy más, helytelen, nem megfelelő vagy
másképpen hibás telepítés vagy vásárolt termék használata okozott.
Az előző bekezdésben említettek ellenére, az Eladó maximális felelőssége
szigorúan limitált a hibás termék vásárlási árára. A termék használata a garancia
elfogadását jelenti.
*FIGYELEM: Eladók, telepítők és/vagy a terméket árusító más személyek nem
jogosultak a garancia módosítására vagy az Eladót megkötő kiegészítő garanciák
készítésére.
433MHz Magellan távirányítókra:
FCC ID: KDYOMNRCT1
Canada: 2438A-OMNRCT1
Az MG-REM1 megfelel az FCC szabályok 15. részének. Működtetése a következő
feltételekhez kötött: (1) A berendezés nem okoz káros interferenciát, és (2) Ez a
berendezés elfogad minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést
okozó interferenciákat is.
Az Esprit és Magellan a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült
államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegyei. Minden jog
fenntartva.
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