
Podsyst v klidu 

menu 

01-Premost zony
02-Zpravy

03-Budik

04-Zvonkohra
05-Pamet poplach
06-Historie

07-Test systemu

Zadejte instalační kód 
(0000) 

08-Nast systemu 

odchoddal ok 

01-Zony 

odchoddal ok 

02-Podsystemy

odchod dalok 

04-Klavesnice 

odchod dalok 

05-Opakovace

odchoddalok 

06-Sireny

odchod dal ok 

07-Zvonky

odchod dal ok 

08-Zpozdeni/casy 

odchod dal ok 

09-Komunikator

odchod dal ok 

11-Testy systemu

odchod dalok 

12-StayD Cesta

odchod dalok 

13-Info o verzi

odchod dal ok 

14-Prog. sekce 

odchoddalok 

10-Instalacni ID 

odchod dal ok 

03-Vystupy

odchoddalok 

Definice PGM
(bezdrát nebo 

drátové) 

Přidání/změna 
výstupů
(max. 8) 

Pojmenování 
výstupu

Nastavení 
bezdrátového 

ovladače

Definice zón
(bezdrát nebo 

drátové) 

Přidání/změna 
zón(max. 64) 

Pojmenování 
zóny

Nahrání 
hlasového 

popisku

Přiřazení k 
podsystému

Pro čísla sekcí nahlédněte do programovacího návodu - sekce MG6250.

Následující dokument poskytuje přehled v instalačním menu konzole Magellan MG6250. Použití tohoto návodu slouží jen 

pro rychlou orientaci v menu. Pro podrobnější informace použijte programovací návody pro MG6250.

MG6250 Instalační menu 
Bezdrátový zabezpečovací systém Magellan

Změna  
systém/jméno 

Změna 
podsystému 

1 a 2 

Zadání jména 
systému

Zadejte číslo 
sekce

Přidání/změna 
klávesnice
(max. 4) 

Přidání/změna 
opakovače
(max. 4) 

Přidání/změna 
sirén

(max. 4) 

Konfigurace 
SIM karet
(max. 2) 

Uživatelská 
tel. čísel(max. 

8 tel. #s) 

Nastavení 
účtu

Nastavení 
kódu údržby

Nastavení 
instalačního 

kódu 

Nastavení 
servisního tel. 

čísla

Nastavení tel. 
č. na PC

Zobrazení síly 
signálu

Test zón
Testovací 

přenos
Test ústředny Test ovladačů

Přidání/změna 
cesty 

klávesnice 

Přidání/změna 
cesty ústředny 

Zobrazení 
verze 

firmware VF

Zobrazení 
verze 

firmware

Zobrazení 
sériového 

čísla ústředny

Změna 
vstupního 
zpoždění 2

Změna 
vstupního 
zpoždění 1

Nastavení 
předpoplachu

Nastavení 
houknutí 

sirény

Změna 
odchodového 

zpoždění

Nastavení 
aktivace

Pojmenování 
klávesnice

Pojmenování 
opakovače Výběr zón 

Výběr
výstupů

Výběr 
klávesnic

Pojmenování 
sirény

Pojmenování 
zvonku

Výběr tónu 

Změna času 
sirény

Zobrazení 
verze HW 
ústředny 

Zobrazení čísla 
provedení HW 

(ECO) 

Nahrání 
hlasového 

popisku

Nahrání 
hlasového 

popisku

Nahrání 
hlasového 

popisku

Nahrání 
hlasového 

popisku

Nahrání 
hlasového 

popisku

Nahrání 
hlasového 

popisku

Přidání/změna 
zvonku

(max. 4) 



03-Budik                   

odchoddal

02-Zpravy

odchoddal ok 

04-Zvonkohra   

odchoddalok 

01-Premost zony 

odchoddal ok 

ok 

05-Pamet poplach  

odchoddal ok 

06-Historie             

odchod dalok 

07-Test systemu 

odchod dalok 

08-Nast. Systemu  

odchoddal ok 

03-Komunikator       

odchod dal

02-Ztrata klicen   

odchoddalok 

04-Cas a datum      

odchoddal ok 

01-Uzivatele

odchoddalok 

ok 

05-Zpozdeni/tony

odchod dalok 

06-Auto zastrezeni 

odchod dalok 

07-Zmenit popisek 

odchod dal ok 

08-Jazyk           

odchoddal ok 

09-LCD Displej     

odchoddalok 

10-Nast. zvoneni 

odchoddalok 

11-Info o verzi       

odchoddalok 

12-Demo                

odchoddal ok 

Podsyst v klidu

menu 

Následující dokument poskytuje rychlý přehled v uživatelském menu konzole MG6250. Tento návod slouží pro 

rychlou orientaci v menu. Pro podrobnější informace nahledněte do uživatelského návodu konzole MG6250.

Zadejte master kód 
(1234) 

MG6250 Uživatelské menu 
Bezdrátový zabezpečovací systém Magellan

Změna 
popisků 

podsystémů

Změna 
popisků zón

Změna 
popisků 

klávesnice

Změna 
popisků 
výstupů

Změna 
popisků sirén

Změna 
popisků 

opakovače

Změna 
popisků 
zvonků

Přidat 
uživatele 
(max. 16) 

Změnit 
master kód

Aktivujte 
všechny 
ovladače

Konfigurace 
SIM karet 
(max. 2) 

Uživatelská 
tel. čísla 

(max. 8 tel.) 

Nastavení 
formátu času

Změna 
vstupního 
zpoždění 2

Změna 
vstupního 
zpoždění 1

Nastavení 
houknutí 

sirény

Změna času 
sirény 

Nastavení 
auto 

zastřežení. 

Vyberte 
podsystém

Výběr jazyka

Nastavení 
jasu

Nastavení
kontrastu

Spuštění 
demo režimu 

Nastavení 
hlasitosti

Nastavení 
melodie 

Nastavení 
počtu 

Zobrazení 
verze 

firmware VF 

Zobrazení 
verze 

firmware 

Zobrazení 
sériového 

čísla ústředny

Přemostění 
zón

Nahrání 
zprávy

Přehrání 
zprávy

Nastavení 
tónu

Povolení 
zvonkohry 

Zobrazí 
poslední 
poplachy

Zobrazí 
historii 

událostí 

Nastavení 
času

Zapnutí a 
vypnutí 
budíku

Nastavení 
tónu budíku

Testovací 
přenos 

Zobrazení síly 
signálu

Test ovladačů Test zón Test hardware 

Představí uvítání, displej, příchodové a odchodové 
melodie, tóny zvonkohry, houknutí při zastřežení a 
odstřežení, odchodové zpoždění, a napětí zdroje a 
baterky. 

Nastavení 
předpoplachu 

Přidání 
popisku 

Nahrání 
hlasového 

popisku

Programování 
ovladače

Zvolit 
uživatelský 

kód

Přiřazení k 
podsystému

Nastavení 
času

Nastavení 
datumu

Změna 
odchodového 

zpoždění

Zobrazení 
verze HW 
ústředny

Zobrazení čísla 
provedení HW 

(ECO)

Zadejte 
master kód 

(1234) 
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