Model MG-6060
A Magellan egy kombinált vagyonvédelmi rendszer, mely egyesíti a magasszintû biztonságot, a könnyû kezelhetõséget
és az egyedi szolgáltatásokat a biztonságtechnikában eddig soha nem látott divatos kivitellel.

Szolgáltatások

Bevált vagyonvédelem

• Beépített FM rádió

• Kihangosított, kétirányú kommunikáció a

• Kagylónélküli telefon

távfelügyelettel

• Csúcsminõségû hang

• Hang jelentés

• Családi üzenõ központ

• Vészgomb kombinációkkal azonnal hívható

• 3 féle rendszer állapot (led, szöveges és hang)

rendõri, tûzoltó és egyészségügyi segítség

• Telefonon élerhetõ menü

• Akció gombok

• Útmutató lépésrõl lépésre

• Teljes, kényszer, stay, azonnali és

• Bárhová telepíthetõ

automatikus élesítés módok

• Ébresztõóra

• 16 rádiós zóna

• Lakásautomatizálás (X10)

• 16 felhasználó

• Csipogás

• 16 távirányító

• Távirányítás

• 256 tárolt esemény

Szolgáltatások
A Magellan az elsõ vagyonvédelmi rendszer, mely népszerû szolgáltatásokat nyújt stílusos kivitelben.
A Magellan konzolhoz foghatót még nem látott a biztonságtechnika. Bárhová eéhelyezhetõ a lakásban vagy
az irodában, a Magellan mindenhol a helység dísze lehet. Hallgathat zenét, hagyhat üzenetet vagy használhatja
a rendszert telefonként, ébresztõórának vagy felügyeleti eszközként. A Magellan rendszer több mint biztonság!

Beépített FM rádió

“

Szól a rádióm, ha nem vagyok otthon,

így olyan, mintha valaki lenne otthon.

”

Hallgathatja kedvenc rádióadóit a Magellan beépített FM
rádióján. Csengõ hangjával játsza a dallamokat és akár 15 állomás
rögzíthetõ a memóriájában. Élesítéskor a rendszer automatikusan
felkapcsolhatja a rádiót, így olyan, mintha valaki mindig lenne
otthon.

Kagylónélküli telefon
A vagyonvédelmi rendszere használható kagylónélküli
telefonként. Kezdeményezhet hívást vagy
válaszolhat a bejövõkre a Magellan beépített
telefonjával.

Csúcsminõségû hang

“ 30 másodperc élesítésig...

”

20 másodperc…10 másodperc…

Rendszerének állapotát tiszta, éles 8-bites,
digitális hangon hallgathatja.
Nem kell megjegeznie a zónákat— a Magellan
szóban közli, ha például a bejárati ajtó nyitva
van. A Magellan hangosan visszaszámolhat,
így mindig ön pontosan tudhatja mennyi ideje
van még a rendszer aktiválásáig. Választhat
zenét vagy a szokásos “csipogást” a késleltetések
hangjának - mindkettõ egyszerûen programozható
a Magellan felhasználóbarát menüjében.

Családi üzenõ központ

“

Szia anya, lementem a parkba
Jancsival focizni

”

A rendszer üzenõfüzetként is használható, hagyhat
emlékeztetõt vagy üzenetet a késõbb hazaérõ családtagnak.
Egy gomb nyomással felveheti az üzenetet vagy telefonon is
felhívhatja a Magellant, hogy üzenetet hagyjon. Villogó LED jelzi,
ha üzenet várakozik— csak nyomja meg a gombot és hallhatja
az üzenetet, tiszta, éles hangon.

3 féle rendszerállapot
A Magellan 3 különbözõ módon jelezheti a rendszer állapotát.
Hanggal, szövegesen vagy LEDekkel.

Telefonon elérhetõ menü

“

Üdvözlöm Ágnes. A rendszer élesítve.

Útmutató lépésrõl lépésre

”

A Magellan konzolt bárhonnan felhívhatja és:
• A rendszer állapotáról tisztán érthetõ hang tájékoztat
• Élesítheti vagy hatástalaníthatja a rendszert
• A Magellan közvetíti mi történik a szobában és akár
beszélhet azzal, aki ott tartózkodik

“

A sípszó után rögzíthet

”

Minden képernyõ pontosan elmondja mit kell
tenni és szóban folyamatosan segít.
A Magellan rendszert úgy terveztük, hogy az
is könnyedén boldogul vele, aki még sosem
rendelkezett vagyonvédelmi rendszerrel.

• Kimenetet aktiválhat vagy deaktiválhat, pl. lámpa, fûtés
• Üzenetet hagyhat a családi üzenõ központon

Bárhová telepíthetõ
Bejárat, asztal, éjjeli szekrény—akár konyhaasztal ha úgy kívánja, a Magellan bárhová
elhelyezhetõ. Csak feszültség- és telefonvezetékre
van szükség, nem kell a falat átfúrni.
A Magellan a legkönnyebben, leggyorsabban
telepíthetõ rendszer. Ráadásul, ha elköltözik,
a teljes rendszert viheti magával.

Ébresztõóra
A Magellan teljeskörû ébresztõórája ébreszthet csipogással,
választott dallam játszásával vagy a rádió bekapcsolásával.
A Magellan konzol egyszerûen a éjjeli szekrényre helyezhetõ.
Szundi gomb is van az álmos reggelekre!

Lakásautomatizálás (X10)

“

Beállítottuk a légkondit, hogy mindennap

kapcsoljon be, így ha hazamegyünk a lakás mindig hûvös.

”

A Magellan X10 lakás automatizálásával vezérelheti a lámpákat,
a fûtést, a légkondicionálót a lakásban és szinte minden mást, amit lehet.

Csipogás

“

Most már azonnal tudom, ha a négyéves fiam
kikódorog a házból, amint kinyitja az ajtót.

”

A Magellan azonnal csipog, ha nyílik az ajtó. Különbözõ dallamok
és hangok között válogathat, vagy egyszerûen sípolás révén is
tudomást szerezhet az ajtónyitásról.

Távirányítás
A távirányító gombjainak segítségével vezérelheti a leggyakrabban használt
vagyonvédelmi funkciókat, mint például az élesítés és hatástalanítás. A másik két gombbal kapcsolhatja
például a pánikjelzést, vagy vezérelheti a lámpákat vagy a garázsajtót.

Bevált vagyonvédelem
A Magellan rádiós érzékelõeszközei telepíthetõk a bejárati és kijárati pontokra, valamint egyéb kényes
területekre, például az ablakokhoz. Ezek az eszközök védik a nyílászárókat és kommunikálnak a Magellan
konzollal. Ha a rendszert élesítették és egy eszköz sérülést érzékel, a sziréna aktiválódik és azonnal értesíti
a távfelügyeletet telefonon.
Válogathat a kisállat-tûrõ rádiós mozgásérzékelõk, nyitásérzékelõk és távirányítók között, melyek automatizálják
a leggyakrabban használt funkciókat. A Magellan tökéletes lakás és kisebb irodák védelmére.

Kagylónélküli, kétirányú kommunikáció
a távfelügyelettel

“

Szia Péter, Kati vagyok az ABC távfelügyelettõl,

segíthetek valamiben?

”

A Magellan kagylónélküli kihangosítós telefonjával közvetlenül beszélhet
a távfelügyelettel, õk pedig megtehetik a kért intézkedéseket, amint
riasztás fordul elõ.

Hangjelentés
riasztás történt
“ Pálnál
”
Csilla, egészségügyi riasztás, ide tudsz valakit küldeni?
“
”

A Magellan képes maximum két különbözõ telefonszámot felhívni és a megadott
hangüzenetet lejátszani, ha riasztás történik vagy amikor valaki a távirányítóval
egészségügyi vészjelzést ad le. A hangüzenet vétele után, egy gombot megnyomva
a telefonon beszélhet az üzenet küldõjével a Magellan kihangosítóján keresztül.
A Magellan felhasználóbarát menüivel könnyedén állíthat be telefonszámokat és
vehet fel személyreszóló hangüzeneteket.

Vészgomb kombinációk

“ Ha a nagyinak segítségre van szüksége, csak nyomja meg a pánik gombot ”
A Magellan pánik gomb kombinációi lehetõvé teszik az azonnali segítséget, ha ilyen helyzet elõfordul.

Akciógombok
Nincs rosszabb egy vagyonvédelmi rendszerben, mint a komplikált kódok észben
tartása. A Magellan rendszerben minden fõfunkció egy gomb nyomással hozzáférhetõ
Élesítéshez nyomja meg az “élesítés” gombot— ilyen egyszerû.

Kombinált rádiós rendszer
(MG-6060)

Füstérzékelõ
(SD738)
Hatótáv: 30m (100ft)*
Gyártja: EVERday (Taiwan)†

* normál lakás környezetben
†gyártó és kizárólagos forgalmazó:
EVERday Technology Co. Ltd.

Ultra-kisméretû
nyitásérzékelõ
(MG-DCT2)
Hatótáv: 18m (60ft)*

Analóg egy-optikás PIR
(18kg/40lb kisállat tûrés)
(MG-PMD1P)
Hatótáv: 35m (115ft)*

Nyitásérzékelõ
(MG-DCTXP)
Hatótáv: 30m (100ft)*

Nagyhatótávolságú
nyitásérzékelõ
(MG-DCT1)
Hatótáv: 35m (115ft)*

Digitális Dual-optikás
csúcsminõségû PIR
(40kg/90lb valódi kisállat tûrés)
(MG-PMD75)
Hatótáv: 35m (115ft)*

Magellan távirányító
világító gombokkal
(MG-REM1)
Hatótáv: 30m (100ft)*

Digitális Dual-optikás
csúcsminõségû kültéri PIR
(40kg/90lb valódi kisállat tûrés)
(MG-PMD85)
Hatótáv: 35m (115ft)*

unit shown is
actual size

780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Quebec) J7R 5V3 CANADA
w w w. p a r a d o x . c a

