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1. A partir do teclado

 Ative o teclado premindo a tecla        

 Introduzir o seu código de acesso e confirmar com a tecla        ou 

 O ecrã do teclado mostra 

  A temporização de saída é iniciada, são emitidos bips pelo teclado e/ou
 pela(s) sirena(s) interior(es). No fim da temporização, o sistema está
 sob vigilância em modo total. O indicador vermelho do teclado pisca a cada
 dois segundos

2. A partir do controlo remoto

  Premir a tecla          e soltar após o primeiro bip sonoro

  O avisador sonoro do controlo remoto emite dois bips de validação   
 do comando

 A temporização de saída é iniciada, são emitidos bips pelo controlo remoto,  
 teclado e/ou pela(s) sirena(s) interior(es). No fim da temporização,    
 o sistema está sob vigilância em modo total. O indicador vermelho do   
 teclado pisca a cada dois segundos.

Armar o sistema em modo total

Armar o sistema em modo parcial

CARREGAR
SISTEMA

1. A partir do teclado

  Ative o seu teclado premindo a tecla         depois premir a tecla

  Aguardar que o teclado mostre 

  Introduzir o seu código de acesso e confirmar com a tecla        ou

  O ecrã do teclado mostra 

  A temporização de saída é iniciada, são emitidos bips pelo teclado e/ou pela(s) sirena(s)
 interior(es). No fim da temporização, o sistema está sob vigilância em modo
 especial 1. O indicador vermelho do teclado pisca a cada dois segundos.

2. A partir do controlo remoto

  Premir brevemente a tecla           ou            e soltar após o primeiro bip sonoro

 O avisador sonoro do controlo remoto emite dois bips de validação do comando

  A temporização de saída é iniciada, são emitidos bips pelo controlo remoto, teclado   
 e/ou pela(s) sirena(s) interior(es). No fim da temporização, o sistema está sob vigilância  
 em modo especial 1 ou 2, consoante o botão premido. O indicador vermelho do teclado  
 pisca cada dois segundos.

ALARME MODO SP1
> BADGES OU CÓD.

CARREGAMENTO
MODO SP1

PORTUGUÊS
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Desarmar o sistema

1. A partir do teclado

  Ative o seu teclado premindo a tecla

  Introduzir o seu código de acesso e validar na tecla       ou

  O ecrã do teclado mostra 

2. A partir do controlo remoto

  Premir a tecla           e soltar após o primeiro bip sonoro

  O avisador sonoro do controlo remoto emite dois bips de validação 
 do comando 

2. A partir do controlo remoto

  Premir mais de 2 segundos um dos botões em baixo. Há dois alertas

 possíveis com o controlo remoto: 

 alerta silencioso         , alerta com sirena 

Activar um alerta

1. A partir do teclado

  Ative o seu teclado premindo a tecla

  Premir          durante 2 segundos. Depois de 3 bips curtos, a central 
 emite um bip agudo

  Premir           ou           ou

Pode, a qualquer momento, cortar a sirena inserindo 

o seu código confidencial seguido de

ou premir a tecla           do seu controlo remoto

SEG. 21/10  18:10
DESAT.  NIV:3
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Desarmar o sistema depois de uma alarme

  Se um alarme for emitido, depois do desarmar do sistema, 
 o ecrã do seu teclado indica os eventos ocorridos 

 Premir a tecla        para validar o memo de alarme, o teclado detalha o evento 
 da causa do alarme                      (apresentado durante 5 segundos)

  Depois, o teclado fica em vigília após 40 segundos

2. Adicionar um novo código de acesso

  Premir várias vezes               até aparecer o menu 

  Validar com a tecla

  Inserir um código de utilizador já existente de nível 3 (código mestre) e validar com

  Para registar um novo código, premir mais uma vez 

  Introduzir esse código (de 4 a 6 dígitos) seguido de        , confirmar esse código seguido de

  Memorizar esse código (digitação tipo SMS), por exemplo: HELENA, validar com

AVISO: A criação de um código gera 2 códigos sob ameaça:
 Código + 1: código que permite parar o sistema gerando um alarme silencioso   
 Código + 2: código que permite parar o sistema gerando um alarme sonoro 

 Exemplo:  O código 1999 dará respetivamente 
  2000 (paragem silenciosa) e 2001 (paragem com sirena(s))

Programar o seu sistema

A partir do teclado radio conectado ao painel   

1. Aceder à programação 

  Para aceder aos diferentes menus, premir as setas             ou    
 do teclado de comandos

É necessário passar para o nível 3 para aceder à gestão de códigos de acesso   

   A partir do menu principal:                                                       

  Premir  

 Modificar o nível premindo 2 vezes   

 Validar premindo  

 Inserir o código de nível 3, depois premir        para validar 

   Voltar ao menu principal premindo uma vez 

INTRUSÃO
DETETADA

N.º ZONA
NOME DETETOR

BADGES/CÓD.
DE ACESSO

NÍVEL DE ACESSO 
1

NÍVEL DE ACESSO 
NÍVEL: 1

NÍVEL DE ACESSO 
NÍVEL: 3

NÍVEL DE ACESSO 
NÍVEL: 3

BADGES OU CÓD. ?
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3. Eliminar um código de acesso

  Premir várias vezes             até aparecer o menu

  Validar com a tecla

  Inserir um código de utilizador já existente de nível 3 (código mestre)

 e validar como

  Depois, premir a tecla             depois a tecla

  Escolher a ajuda da tecla            o código a apagar, depois 

  Confirmar a eliminação premindo novamente 

4. Sair da programação

  Premir 5 segundos a tecla          para voltar ao ecrã principal

BADGES/CÓD.
DE ACESSO
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