
A V1.1 újdonságai
• Rögzíthető „Helyszín azonosító” a rendszer azonosítására
• A VDMP3 mostantól helyszínen frissíthető (firmware és nyelv),

de csak EVO központtal
• Mostantól jelenti a gyenge központ AC / Akku táp hibát
• Miután a VDMP3 kéri a kódot, mostantól a „*” gomb megnyomásával 

meghallgatható a Helyszín azonosító üzenet
• Miután a VDMP3 kéri a kódot, a „#” gomb megnyomásával azonnal bontható 

a kapcsolat és nem kell megvárni a 2 percet visszahívás előtt

Bevezetés
A VDMP3 egy hangmodul, mely képes több telefonszámot felhívni riasztás 
esetén. 
Minta üzenet: „Egyes terület riasztásban. 3. zóna. Egyes gombbal 
hatástalaníthatja a rendszert…”
Külső vonalról a VDMP3 is felhívható, így élesíthető, vagy hatástalanítható a 
rendszer, valamint aktiválhatók a PGM kimenetek.
A VDMP3 segítségével bármilyen külső telefon kezelőként használható.

VDMP3 telepítés

1. ábra: 

Műszaki jellemzők

VDMP3 beállítása
Amikor EVO96 központhoz telepítik a VDMP3 modult, szükséges a 
kiegészítő busz engedélyezése ([4092] szekció, [1] opció).

Lépés Részletek
1
2

3

4

Áramtalanítsa a központot.
A VDMP3 modult közvetlenül a központ DIALER és EBUS 
csatlakozójához kapcsolja a 1. ábra alapján.
Ha 306USB/307USB vagy CONV3USB/CONV4USB kábelt használ, 
csatlakoztassa a SERIAL csatlakozóra az 1. ábra alapján. 
Indítsa el a központot.

Kompatibilitás Digiplex EVO EVO48

EVO96 V1.5 vagy újabb

EVO192

Magellan Magellan V2.10 vagy újabb központok

Spectra SP Spectra SP V2.10 vagy újabb központok

Áramfelvétel 35mA

Hang 18,345Hz

Méretek 2.5 x 2.5 in. (6.4 x 6.4 cm)

Útmutató
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VDMP3
Hangmodul V1.1

VDMP3-EI03

Csatlakoztassa a 
VDMP3 modult a 
DIALER és EBUS 
csatlakozóhoz

Csatlakoztassa a 306USB/
307USB vagy CONV3USB/
CONV4USB (WinLoad/NEware) 
kábelt a SERIAL csatlakozóhoz

A csatlakozótüskével 
kapcsolja a VDMP3 modult 
az EVO központhoz 

Lépés EVO
Magellan
/Spectra 

SP
Angol

1
Programozás

mód

Belépés programozási módba
EVO: Tartsa nyomva a  [0]  gombot + 
[TELEPÍTőKÓD]
MG/SP: Nyomja meg az Enter gombot + 
[TELEPÍTőKÓD]

2
Funkciók 

bekapcso-
lása

Engedélyezze a hangjelentést és/vagy 
élesítés/hatástalanítás funkciókat.

[3090] [703]

EVO: [1] Élesítés/hatástalanítás (alap BE)
           [2]Hangjelentés (alap BE)
MG/SP: [8] Élesítés/hatástalanítás (alap BE)

     Hangjelentés mindig BE

3
Telefon-
számok

Programozza be, mely számokat hívja a modul 
riasztás esetén. A telefonszámokat fontossági 
sorrendben kell programozni, mert a VDMP3 
az első telefonszámmal fogja kezdeni a 
tárcsázást. A különleges gombfunkciók: 
“Speciális telefon gombok”.

[3091]
-

[3098]

Mester 
gyors 
menü

EVO: 
[3091] Tel. # 1 [3095] Tel. # 5
[3092] Tel. # 2 [3096] Tel. # 6
[3093]  Tel. # 3 [3097] Tel. # 7
[3094] Tel. # 4 [3098] Tel. # 8

MG/SP: Mester gyors menün keresztül 
programozható (MG/SP felhasználói útmutató).

4
Számok 

engedélye-
zése

Válassza ki, mely telefonszámok lesznek az 
egyes partíciókban engedélyezve. 
(Alap: Az 1. telefonszám az összes partícióban 
engedélyezett.)

[3133]
-

[3833] N/A
[3133]1. part. [1] - [8] [3533] 5. part. [1] - [8] 
[3233] 2. part. [1] - [8] [3633] 6. part. [1] - [8] 
[3333] 3. part. [1] - [8] [3733] 7. part. [1] - [8] 
[3433] 4. part. [1] - [8] [3833] 8. part. [1] - [8] 

5
Üzenet-
rögzítő 

elhagyás

Az üzenetrögzítő, vagy –szolgáltatás 
elhagyásához, Fel kell hívni a VDMP3 modult, 
vonalat bontani, majd újrahívni az ebben a 
szekcióban programozott időn belül. A VDMP3 
ekkor megkerüli az üzenetrögzítőt, felvéve a 
vonalat az első csörgésre.

[3052] [902]

000 – 225 másodperc
EVO: Alap 008 x 4 = 32 másodperc
MG/SP Alap 030 = 30 másodperc
Megjegyzés: Ezeknek az értékeknek a 
változtatása hatással lesz a WinLoadon 
keresztül történő számítógépes 
kommunikációra is.

6
Szolgáltatá-

sok 
engedélye-
zése (PGM)

Ennek a szekciónak a szolgáltatásai a központ 
eszközgomb PGM kimeneteire vonatkoznak. 
Bővebben lásd, “Szolgáltatás aktiválás 
(PGM)”.

[3087] N/A
EVO:  [1] – [8] között az opciók 
megfelelnek a szolgáltatásoknak 1-8-ig
                                              (alap: KI)
MG/SP: [1] - [8] mindig engedélyezett

7
Üzenet 

késleltetés

Miután a VDMP3 tárcsázta a telefonszámot, 
megvárja az ebben a szekcióban programozott 
késleltetést, mielőtt küldi a hangüzenetet. 

[3088] [836] 000 – 127 másodperc (alap 003)

8
Üzenet 
ismétlés

Beállítja, hányszor játsza le a VDMP3 az 
üzenetet.

[3089] [837] 000 – 008 ismétlés (alap 008)

9
Késleltetés a 

következő 
szám előtt

Beállítja a késleltetést, mielőtt a VDMP3 
megpróbálja a listáról a következő számot 
tárcsázni.

[3054] [832]
000 – 255 másodperc (alap 020)
Megjegyzés: Az értékek megváltoztatása 
hatással lesz a távfelügyelet felé történő 
jelentésre is.

10
Csörgés 
számláló

Beállítja, hány csörgést várjon a VDMP3 
mielőtt válaszol a hívásra.

[3051] [901]
000 – 008 csörgés (alap 008)
Megjegyzés: Az értékek megváltoztatása 
hatással lesz a WinLoadon keresztül történő 
számítógépes kommunikációra is.



A VDMP3 felhívása (külső vonalról)

Üzenetrögzítőre kapcsolva:
1. Külső vonalról, tárcsázza a telefonszámot, amelyre a VDMP3 csatlakozik.
2. Amikor csörög, tegye le a telefont.
3. Tárcsázza a telefonszámot újra, a telepítő által beállított időn belül (“Üzenet-

rögzítõ elhagyás”, a VDMP3 beállításban).
4. Lásd “VDMP3 funkciók használata” alul
Nem csatlakozik üzenetrögzítőhöz:
1. Külső vonalról, tárcsázza a telefonszámot, amelyre a VDMP3 csatlakozik.
2. Lásd “VDMP3 funkciók használata” alul
VDMP3 funkciók használata
1. Amikor a VDMP3 válaszol, kéri a felhasználókódot. 

„Adja meg kódját.”
Miután a VDMP3 kéri a kódot, a „#” gomb megnyomásával azonnal bontható 
a kapcsolat és nem kell megvárni a 2 percet visszahívás előtt.

2. Minden terület állapotát megadja.
„1. terület élesítve, 2. terület hastástalanítva..."

3. Lehetőség van élesítésre/hatástalanításra és szolgáltatások vezérlésére 
(PGM). 
„Egyes gombbal élesítheti vagy hatástalaníthatja a rendszert. Kettes gombbal 
vezérelheti a szolgáltatásokat.”

Hívás fogadása a VDMP3 modultól (riasztórendszer)
Amikor a VDMP3 riasztás miatt telefonál, a VDMP3 tájékoztatást ad a 
riasztásról, és lehetőséget ad a rendszer vezérlésére.
Például: „Egyes terület riasztásban. 3. zóna. Egyes gombbal 
hatástalaníthatja a rendszer. Két kettőskereszttel (##) vonalat bont.”
• A riasztás nyugtázásához, ## gomb.  A riasztás jelentés leáll.
• A rendszer hatástalanításának nyugtázásához, 1. gomb + [BELÉPőKÓD].
• Ahhoz, hogy VDMP3 a következő számot hívja, egyszerűen tegye le.

Speciális telefon gombok
Speciális telefongombok használata amikor telefonszámokat programoz a 
Beállítás 3. lépésében.

LED jelzések

* Ha nem érzékel központot, reszetel és újraindul.
HA a LED jelzések hibát mutatnak, lépjen Telepítő programozási módba a 
VDMP3 modul újrakereséséhez. 

Szolgáltatás aktiválás (PGM)
A VDMP3 8 szolgáltatásának aktiválásához/deaktiválásához, aktiválható a PGM 
eszközgomb vagy a központon programozott PGM kimenetek. 

Például, amikor VDMP3 szolgáltatást aktiválnak, a következő üzenet hallható: 
„Egyes gombbal aktiválja / deaktiválja az 1. szolgáltatást”.
„Kettes gombbal aktiválja / deaktiválja a 2. szolgáltatást”.
...
Csillag gombbal ( ) kiléphet”
Kettőskereszttel (#) vonalat bont.”
Magellan/Spectra SP
A VDMP3 szolgáltatásai aktiválhatják a központon programozott első 8 PGM 
kimenetet.
EVO
A VDMP3 szolgáltatásszámai az EVO eszközgombjaira vonatkoznak, a 
következő táblázat alapján:

Ha az eszközgombot az EVO központon időzítővel programozták, a 
VDMP3 nem ismeri fel a PGM deaktiválást, ha a beállított idő letelik. Így, 
a VDMP3 a PGM kimenetet továbbra is bekapcsoltnak mutatja, miközben 
az, mivel az időzítő letelt, valójában kikapcsolt

Firmware/Nyelv frissítés (csak EVO rendszereken)
A VDMP3 firmware programja/nyelve frissíthető az In-Field Paradox Upgrade 
Software alkalmazással. Firmware/nyelv frissítése:
1. lépés: Csatlakoztassa a VDMP3 modult az EVO rendszerhez.
3. lépés: Csatlakoztassa a 307USB kábelt az EVO rendszer soros portjára.
2. lépés: Indítsa el a frissíteni kívánt rendszert.
3. lépés: A DB-9 vagy USB csatlakozóval, csatlakozzon a számítógéphez vagy 

a 307USB átalakítóhoz.
4. lépés: Indítsa el  WinLoad V4.7 programot, majd kattintson az In-Field 

Firmware Programmer gombra.
5. lépés: Kattintson a Soros fülre. Majd válassza ki a megfelelő COM portot és 

az Átviteli sebességet.
6. lépés: Kattintson a Csatlakozás/Frissítés gombra. Ha csatlakozik a 

központhoz, a Termék bejelentkezés ablak jelenik meg. Adja meg a 
központ azonosítót (EVO, [3011]szekció. Adja meg a PC jelszót (EVO, 
[3012]szekció).

7. lépés: Válassza ki a frissíteni kívánt hardvert (VDMP3). A hardver információk 
a baloldali panelen jelennek meg.

8. lépés: A legördülő listából, válassza ki a használni kívánt firmware programot 
vagy nyelvet (.bin vagy .puf). Az új firmware vagy nyelv letöltéséhez, 
kattintson a Get from Paradox.com gombra.

9. lépés: Kattintson az Átvitel indítása gombra. A művelet végetért.

„Helyszín azonosító” üzenet rögzítése (csak EVO)
A beépített Paradox hangrögzítővel, egy „Helyszín azonosító” rögzíthető a 
telepített rendszer azonosítására. A rendszer helyszín azonosítójának 
rögzítéséhez, a számítógépnek rendelkeznie kell mikrofonnal. A rögzített 
fájlokat WAV formátumban rögzíti a gép. A „Helyszín azonosító” szolgáltatás 
csak EVO V2.1 vagy újabb központokkal és WinLoad V4.7 vagy újabb 
szoftverrel áll rendelkezésre.  
Üzenet rögzítése:
1. Töltse le az In-Field Paradox Upgrade Software V2.30 alkalmazást (lásd 

„Firmware/Nyelv frissítése rész).
2. Ellenőrizze, hogy a mikrofon csatlakoztatva van a számítógéphez.
3. Nyissa meg az In-Field programot, és kattintson a Voice ID gombra.
4. A felvétel megkezdéséhez, kattintson a Record gombra.
5. A felvétel leállításához, kattintson a Stop gombra.
6. A File menüben, válassza a Save lehetőséget, majd válassza ki a hangfájl 

nevét és helyét.
7. Kövesse a firmware frissítés útmutatásait (lásd, „Firmware/Nyelv frissítése”).
8. A 3. lépésben („Select Firmware”), válassza ki a VDMP3 modulra töltendő 

.wav fájlt. 
9. Kattintson a „Start Transfer” gombra.
10.A rögzített üzenet meghallgatásához, hívja fel a VDMP3 modult. Miután a 

VDMP3 kéri a kódot, a „*” gomb megnyomásával meghallgatható a Helyszín 
azonosító üzenet

9
Maximum 
tárcsázási 

kísérlet

Beállítja, hányszor fog a VDMP3 kísérletet 
tenni az egyes telefonszámok hívására

[3056] [831]
000 – 255 másodperc (alap 008)
Megjegyzés: Az értékek megváltoztatása 
hatással lesz atávfelügyelet felé történő 
jelentésre is.

10
Központ 

gyenge AC/
Akku 

jelentések 
aktiválása

Központ gyenge AC/Akku jelentések aktiválása

[3090]
3. 

opció

[804]
8. opció

 (alap: KI)

Funkció Gomb Funkció Gomb
[STAY] Törlés [CLEAR]

# [FORCE] Törlés [TRBL]
Hang / impulzus tárcsázásra 
vált (T) [ARM] Kurzortól végig töröl [ACC]

Vár második tárcsahangra (W) [DISARM] Szóköz [MEM]

4-mp szünet (P) [BYP] 9 tárcsázása külső 
vonalhoz 9+[STAY]

Online ERROR RX TX Üzenet
KI BE KI KI Nincs adat / Nincs EBusz*
KI BE KI BE Helytelen adat
--- --- Villogás --- Adatfogadás
--- --- --- Villogás Adatküldés
BE --- --- --- Modul online / aktiválva
KI --- --- --- Készenléti mód
--- Villogás --- --- Firmware frissítés

*

VDMP3 
szolgáltatás

EVO 
eszközgomb

VDMP3 
szolgáltatás EVO eszközgomb

1. szolgáltatás BE Eszközgomb 1 5. szolgáltatás BE Eszközgomb 9
1. szolgáltatás KI Eszközgomb 2 5. szolgáltatás KI Eszközgomb 10
2. szolgáltatás BE Eszközgomb 3 6. szolgáltatás BE Eszközgomb 11
2. szolgáltatás KI Eszközgomb 4 6. szolgáltatás KI Eszközgomb 12
3. szolgáltatás BE Eszközgomb 5 7. szolgáltatás BE Eszközgomb 13
3. szolgáltatás KI Eszközgomb 6 7. szolgáltatás KI Eszközgomb 14
4. szolgáltatás BE Eszközgomb 7 8. szolgáltatás BE Eszközgomb 15
4. szolgáltatás KI Eszközgomb 8 8. szolgáltatás KI Eszközgomb 16

*



Garancia
A termék teljes garancia információi a www.paradox.com/terms oldalon található Limited Warranty 
Statement dokumentumban találhatók. A Paradox termék használata a garancia elfogadását jelenti.
©2009 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva. A műszaki jellemzők előzetes értesítés 
nélkül változhatnak. A következő US szabályok alkalmazhatók: 7046142, 6215399, 6111256, 
6104319, 5920259 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 és RE39406. Kanadai és 
nemzetközi szabályok szintén alkalmazhatók. Kanadai és nemzetközi szabályok szintén 
alkalmazhatók. 
A Digiplex EVO, Magellan és Spectra a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült 
államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegyei. A legfrissebb termék 
engedélyinformációk, például UL és CE, a www.paradox.com weboldalon találhatók.


