Para Armar

Senha de Coação.

Todos os setores (indicados pelas teclas numéricas) devem estar apagados (fechados),
Digite a [SENHA] (4 dígitos) *
(ARM ficará aceso e será emitido 1 bip na sirene, se esta função estiver habilitada).

Esta senha é utilizada somente para desarmar o sistema quando o mesmo estiver ativado e
o usuário se encontra em situação de riscos em que se encontrou forçado a desativar o
sistema sendo coagido. Não utilizar esta senha para realizar testes sem prévio aviso e
ciência da central de monitoramento do alarme.
* Por padrão as senhas são de 4 dígitos mas podem ser programadas para 6 dígitos.

Para Desarmar
Led Armado (vermelho) estará indicando que o sistema esta ativado.
Digite a [SENHA] (4 dígitos) *
(OFF ficará aceso e será emitido 2 bipes na sirene, se esta função estiver habilitada).

Para anular setor(es)
Pressione a tecla [BYP] ou [ANLR]. Entre [SENHA]. A tecla [BYP] ou [ANLR] irá piscar.
Acenda o(s) número(s) correspondente(s) a(s) zona(s) que você deseja anular
entrando com os dois dígitos da zona (Ex.: zona 3 = 03). Obs.: Status ficara da seguinte
forma:
Aceso = Zona aberta, Pisca = Zona anulada, Apagado = Zona fechada, não anulada.
Ao final, pressione a tecla [ENTER] para salvar e sair.

Cadastrando(alterando) senhas de usuários
Pressione a Tecla Liga + [SENHA MESTRE] + Número do usuário com 2 dígitos [01 à 32]
Entre com a (nova) [SENHA] de (4 dígitos) *
Repetir a [SENHA], pressione [ENTER] para salvar.
Entre com novo usuário para continuar cadastrando (alterando) ou [ENTER] para sair.

Desativando senhas de usuários
Pressione a Tecla Liga + [SENHA MESTRE] + Número do usuário com 2 dígitos [01 à 32]
Pressione [SLEEP] ou [DORMIR] 4 vezes.
Repetir passo anterior e [ENTER] para confirmar.
Entre com novo usuário para continuar apagando ou [ENTER] para sair.
Verificar Falha (se tecla [TBL] ou [PRBL] estiver acesa)
Pressione a tecla [TBL] ou [PRBL]
Ficará acesa a tecla correspondente a falha específica que está ocorrendo.
Para mais informações contate a Central de Monitoramento.

Ajustar Horário
Pressione a Tecla Liga + [SENHA MESTRE] + [PRBL] + [5] + [HH:MM] Hora e minuto.
Obs.: Se for digitado número igual ou inferior a 12 no campo horas será solicitado o
formato:
Tecle [1] para 24horas, [2] para AM (manhã) ou [3] para PM (tarde ou noite).
Em seguida entre com a data [AAAA/MM/DD] e [ENTER] para confirmar e sair.
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