ente
e
do
ente
e
do
ente
e
do
ente
e
do
ente

Manual de Utilizador

PowerMaster-10
Sistema de Alarme sem fios totalmente supervisionado

Guia do Utilizador do PowerMaster-10
Tabela Indice
1. Introdução ........................................................ 2
Prefácio ................................................................ 2
Vista Geral ........................................................... 2
Características do Sistema ............................... 2
Indicador e Controlos do Painel ....................... 3
Indicadores LED ................................................. 3
Teclas de Controlo ............................................. 4
Teclas de Armar ................................................. 4
Outras Teclas ...................................................... 4
Sirene Interna de Alarme .................................. 4
Indicadores Audíveis .......................................... 5
Visor LCD ............................................................ 5
Modo de Proteção do Ecrã ............................... 5
Utilizadores e Códigos ....................................... 5
2. Operar o Sistema PowerMaster-10 ................ 6
Preparar para Armar .......................................... 6
Armar 'TOTAL' .................................................... 6
Armar ‘PARCIAL' ................................................ 6
Desarmar e Parar Alarmes ............................... 6
Desarmar Depois de um Alarme ou Problema
.............................................................................. 7
Opções para Armado e Desarmado Especiais
.............................................................................. 7
Mudar de ‘PARCIAL’ para ‘TOTAL’ ................. 7
Mudar de ‘TOTAL' para ‘PARCIAL’.................. 7
Armar Forçado TOTAL ou PARCIAL ............... 7
Armar no Modo Especial ................................... 8
Desarmar sob Coação ....................................... 8
Usando Comando Transmissor ........................ 8
Iniciar Alarmes .................................................... 9
Iniciar um Alarme de Pânico com Comandos 9
Iniciar um Alarme de Pânico ............................. 9
Iniciar um Alarme de Fogo ................................ 9
Iniciar um Alarme de Emergência .................... 9
Alarmes da Sirene ............................................ 10
Aviso LIGADO/DESLIGADO........................... 10
3. Analisar Problemas e Memória de Alarme .. 11
Indicação de Alarme & Memória de
Sabotagem ........................................................ 11
Limpar a Indicação de Memória ........ 11
Problemas ......................................................... 11
Corrigir Situações de Problema .................... 12
4. Menus e Funções ........................................... 13
A As Definições de que Necessita ................. 13
B.1 Entrar no Menu de Definições de
Utilizador e Selecionar uma Opção de
Definições .......................................................... 14

D-303000 PowerMaster-10 Guia do Utilizador

B.2 Voltar ao Passo Anterior ou Sair do
MENU DO USUARIO ...................................... 16
B.3 Teclas usadas para Navegação e
Definições ......................................................... 16
C.1 Estabelecer o Esquema de Zona Anulada
............................................................................ 17
C.2 Analisar o Esquema de Zonas Anuladas
............................................................................ 18
C.3 Recuperar o Esquema de Zonas
Anuladas ........................................................... 18
C.4 Programar Códigos de Utilizadores ....... 20
C.5 Adicionar / Eliminar Cartões de
Proximidade ...................................................... 22
C.6
Adicionar
/
Eliminar
Comandos
Transmissores .................................................. 24
C.7 Definir a Hora e o Formato da Hora....... 26
C.8 Definir a Data e o Formato da Data ....... 27
C.9 Ativar / Desativar Armar Automático ...... 28
C.10 Estabelecer a Hora de Armar
Automático ........................................................ 28
C.11 Programar Números de Telefone
Privados e Mensagens SMS .......................... 29
C.12 Ativar / Desativar a Opção Aviso ......... 33
C.13 Programar o Horário .............................. 34
5. Notificação de Eventos e Controlo por
Telefone e SMS .............................................. 37
Notificação de Eventos por Telefone ............ 37
Notificações de Eventos por SMS ................. 37
Controlo Remoto por Telefone....................... 37
Controlo Remoto por SMS ............................. 38
6. Funções e Aplicações Especiais ................ 39
Cuidar de Pessoas Em Casa ......................... 39
Confirmar a condição de “bateria fraca" nos
comandos ......................................................... 39
7. Testar o Sistema ......................................... 40
Teste Periódico ................................................ 40
8. Manutenção ................................................... 42
Substituir a Bateria de Reserva ..................... 42
Substituir as Baterias dos Dispositivos Sem Fios
............................................................................ 42
Ganhar Acesso a Zonas 24 horas ................. 42
Limpar o Painel de Controlo ........................... 42
Registo de Eventos ......................................... 42
Ler o Registo de Eventos ............................... 42
Sair do Registo de Eventos ............................ 43
ANEXO B. PLANO DE FUGA EM CASO DE
FOGO .............................................................. 47
DECLARAÇÂO FCC .......................................... 48

1

INTRODUÇÃO
1. Introdução
Prefácio
Caro Cliente,
Obrigado por escolher o PowerMaster-10, um
sistema de controlo de alarme sem fios altamente
avançado e produzido por Visonic Ltd.
Nota: Assegure-se que possui o nome e número de
telefone da estação de monitorização, à qual o seu

sistema irá reportar. Se alguma vez ligar à estação
de monitorização para colocar alguma questão, deve
ter acesso ao seu “NÚMERO DE CONTA”, usado
para identificar o seu sistema de alarme à estação
de monitorização. Obtenha esta informação do seu
instalador e escreva-a.

Vista Geral
O PowerMaster-10 é um sistema sem fios de alarme
para detectar e alertar em caso de assalto, fogo e
uma variedade de outros perigos de proteção e
segurança. Adicionalmente pode ser utilizado para
monitorizar a atividade de pessoas doentes ou
idosas que permanecem em casa. A informação do
estado do sistema é apresentada visualmente.
O PowerMaster-10 é regido por um painel de
controlo (Figura 1) concebido para recolher dados de
vários sensores, que estão estrategicamente
localizados dentro e ao longo do perímetro da área
protegida.
O sistema de alarme pode ser armado e
desarmado por uma variedade de comandos e
teclados, usando códigos especiais.
No estado desarmado, o sistema proporciona
informação de estado visual e inicia um alarme
quando detecta fumo, ou perturbação de uma zona
de 24 horas (uma zona que está ativa 24 horas por
dia).

Características do Sistema
O seu PowerMaster-10 oferece um grande número de
características únicas:
 Definições do Utilizador e Utilizador Principal:
Dois níveis de utilizador permitem diferentes tipos
de acesso (ver Capítulo 4-C.4).
 29 detectores de zonas: Cada detector de zona é
identificado pelo número de zona, pela localização e
pelo nome.
 Modos de Armar Múltiplos: TOTAL, PARCIAL,
TOTAL-INSTANTÂNEO,
PARCIALINSTANTÂNEO, ESPECIAL e EXCLUSÃO.
 Visor de cristais líquidos (LCD): Informação de
estado em linguagem simples e indicações são
exibidas no painel frontal em texto grande e claro.
 Relógio em tempo real: A hora atual é visível no
visor. Esta característica é também utilizada para
o ficheiro de registo, ao providenciar a data e hora
2

No estado armado, o sistema inicia um alarme
quando detecta uma perturbação em qualquer das
zonas armadas.
O sistema identifica uma ampla gama de eventos –
alarmes, tentativas de sabotagem nos sensores e
outros tipos de problemas. Os eventos são
automaticamente reportados via PSTN (linha
telefônica) ou opcionalmente por comunicação GSM
e Banda Larga às estações de monitorização (em
formato digital ou IP) e para telefones privados (em
tons e/ou mensagens SMS). A pessoa que recebe a
mensagem deve investigar o evento e agir em
conformidade.
IMPORTANTE! Tudo o que precisa de saber para
segurar as suas instalações, pode ser encontrado
nos Capítulos 2 e 3 deste manual.
Se não está familiarizado com alguns dos termos
usados aqui, recorra ao Anexo A no fim deste guia.
Nota: Este sistema deve ser verificado por um
técnico qualificado, pelo menos uma vez por ano.

de cada evento.
 Reportar a vários destinos: Os eventos podem ser
reportados automaticamente às estações de
monitorização, telefones privados e telefones
celulares à sua escolha, e até por SMS, se o GSM
estiver instalado.
 Reportar Selectivamente: O seu instalador pode
determinar que tipo de eventos serão reportados a
que destino.
 Modo Especial: Uma mensagem automática de
“Modo Especial” é enviada para telefones
escolhidos, se o sistema for desarmado por um
utilizador de “modo especial” (um familiar menor de
idade, por exemplo). (Ver Capítulo 2)
 Acesso por telefones remotos: Pode aceder ao
PowerMaster-10 de um telefone remoto e
Armar/Desarmar ou receber informações do estado
do sistema. (Ver Capítulo 5)
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 Teclas Numéricas servem como teclas de
função: Quando o sistema é desarmado, as teclas
numéricas são usadas também para controlar as
várias funções do sistema. Um ícone simples em
cada tecla identifica a tarefa relacionada com essa
tecla.
 Recuperação de dados: Pode obter informação do
estado, problemas e analisar visualmente eventos
de alarme. (Ver Capítulo 3)
 Registo de eventos: Os eventos do sistema são
memorizados num registo de eventos que
armazena os 100 eventos mais recentes. Cada
um marcado com a hora e data do evento.. Podese ter acesso a este registo e rever os eventos
passados, em caso de ser necessário, como após
um roubo. (Ver Capítulo 8).

específicos podem ser usados para enviar
chamadas de emergência a procurar ajuda.
 Desarmar sob coação: Se um utilizador é
obrigado pela força a desarmar o sistema, pode
fazê-lo usando um código especial ("Código de
Coação), que desarma o sistema como
usualmente, mas também envia um alarme
silencioso à estação de monitorização (Ver Capítulo
2).
 Supervisão do sistema: Todos os periféricos
sem fios dentro da área protegida enviam
mensagens periódicas de supervisão de atuação.
Se a mensagem está atrasada, o visor do
PowerMaster-10 mostra uma mensagem de
problema de “falta”. O seu instalador pode
desativar esta característica se o desejar.
 Supervisão de Bateria: The PowerMaster-10
supervisiona continuamente a condição da bateria
dos sensores e dos dispositivos no sistema e o
visor mostra uma mensagem de “Bateria Fraca”,
sempre que uma bateria necessita ser substituída
dentro de no máximo 30 dias. As sirenes sem fio
ainda podem emitir 2 alarmes de sirene antes que
a sirene torne-se totalmente inativa.

 Cuidar de indivíduos idosos, deficientes e
enfermos: O sistema pode ser programado para
monitorizar a atividade de pessoas dentro da área
protegida e enviar uma mensagem de alerta, se
nenhum movimento for detectado na área por um
período de tempo predefinido (Ver Capítulo 6).
 Chamadas de Emergência: Transmissores
miniaturizados portáteis, entregues a indivíduos

Indicador e Controlos do Painel
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Figura 1. Controlos e Indicadores

Indicadores LED
No.

Indicação

Função

2

Ligado (Verde): Indica que o seu sistema está devidamente ligado à corrente.

3

Armado (Vermelho): Ilumina-se quando o sistema está em estado armado.

4

Campainha (Verde): As zonas de campainha farão soar a campainha quando
perturbadas (ver Capítulo 2).
Problema (Laranja): Ilumina-se quando o sistema está em estado de problema (ver
Capítulo 3).
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Teclas de Controlo
No.

Indicação

Função

7

NEXT: Avança de item para item num menu.

8

BACK: Retrocede um passo num menu.

9

OK: Analisa o estado das mensagens, uma por uma e seleciona uma opção exibida.

Teclas de Armar
No.

Indicação

Função
Armar quando não há ninguém em casa

12

TOTAL:

10

PARCIAL:

14

INSTANTÂNEO: Cancelar o tempo de entrada ao armar (TOTAL ou PARCIAL)

11

DESARMAR / DESLIGAR: Desarmar o sistema e parar alarmes

16

PARTIÇÃO: Seleção de partição (para uso futuro)

Armar quando alguém permanence em casa.

Outras Teclas
No.

Indicação

Função

13

Aviso ON/OFF

15

Revisar o registo de eventos

17

Emergência (manter por 2 seg.)

18

Fogo (manter por 2 seg.)

19

Pressionar ambas as teclas simultaneamente para alarme de pânico
+

 Não incluído em todos os modelos.

Sirene Interna de Alarme
O painel do PowerMaster tem uma sirene embutida de alta potência que soa em caso de alarme, para deter
intrusos e para pedir ajuda.
Tipo
de Representação Gráfica do Sinal
Descrição Verbal do Sinal
Alarme
LIGADO continuamente
Assalto / 24 –––––––––––––––––––––––––––––––
horas/ Pânico
– – – – – – – – – – – – ................. LIGADO - LIGADO - LIGADO - pausa – LIGADO Fogo
LIGADO - LIGADO - pausa.....
–– (sirenes externa e interna)
Teste*
LIGADO por 2 segundos (uma vez)
* Não incluído em todos os modelos.
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Indicadores Audíveis
Os sons que ouvirá enquanto usar o painel de controlo são:
Som

Definição
Beep único, ouvido sempre que se pressiona uma tecla
Beep duplo, indica retorno automático ao modo normal de funcionamento (por tempo expirado).
Três beeps, indica um evento de problema

♫
♫

Melodia Alegre (- - - –––), indica conclusão com sucesso de uma operação.
Melodia Triste (–––––), indica um movimento errado ou rejeição

Visor LCD
O visor é um LCD retro iluminado, com uma única
linha de 16 caracteres, usado para exibir o estado
do sistema e eventos, hora e data, instruções de
programação e também um ficheiro de registo de
eventos, acompanhado pela data e hora de cada
evento. O visor normal alterna a exibição de

hora/data com o estado do sistema, por exemplo:
PRONTO
HH:MM
(alternando)
PRONTO MEMORIA

Modo de Proteção do Ecrã
Por razões de segurança, algumas vezes requer-se
ocultar a indicação de estado do sistema (visor LCD
e LED) de um intruso potencial. Se a opção
"Proteção do Ecrã" tiver sido ativada pelo instalador,
e se nenhuma tecla for pressionada por mais de 30
segundos, o visor mostra “PowerMaster-10” e os
LEDS param de mostrar qualquer estado do
sistema. O visor volta ao normal quando se

pressiona qualquer tecla. Pressionando as teclas
Fogo ou Emergência também será iniciado um
alarme de Fogo ou Emergência.
Se configurado pelo instalador, e para segurança
adicional, o sistema pede também para inserir o
código de utilizador antes de retornar à exibição
normal.

Utilizadores e Códigos
Como utilizador principal (Utilizador No. 1) é
necessário um código de segurança de 4 dígitos
para gerir o sistema (o código 0000 não é
permitido). Pode autorizar 7 outras pessoas a usar
o sistema, proporcionando-lhes os seus próprios
códigos de segurança (ver Capítulo 4-C.4).
Os
códigos
de
segurança
são
usados
principalmente para armar e desarmar o sistema
ou ter acesso à informação que é restrita somente
a utilizadores autorizados (ver Capítulo 4).
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Adicionalmente pode obter até 8 comandos
transmissores de multifunções, que lhe permitirá e
a outros utilizadores facilmente armar, desarmar e
controlar o sistema sem ter acesso ao painel,
incluindo funções fora das premissas (ver Capítulo
2 e 4-C.5).
O Código de Coação lhe permite desarmar o
sistema usando um código especial que envia um
alarme silencioso à estação de monitorização (ver
Capítulo 2).
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OPERAR O SISTEMA POWERMASTER-10
2. Operar o Sistema PowerMaster-10
Para maiores informações a respeito dos termos
usados neste capítulo, refera-se ao glossário no
Anexo A.

função de armar rápido não está ativa, o
PowerMaster-10 pedir-lhe-á que insira o seu código
de segurança antes de armar, como segue:
INTROD CÓD

Armado e Desarmado Básico
A seguir é apresentada uma série de procedimentos
para a execução de armado e desarmado básico do
sistema de alarme.

Preparar para Armar

Armar 'TOTAL'
Se o sistema estiver PRONTO, e o armar rápido for
permitido, prossiga conforme mostrado:
PRESSIONAR

APRESENTAÇÃO
ARMADO TOTAL

Antes de armar, assegure-se que PRONTO está
exibido.
PRONTO HH:MM
Isto significa que todas as zonas estão seguras e que
pode armar o sistema de qualquer modo à sua
escolha.
Se pelo menos uma zona está aberta (perturbada) o
visor exibe

____

FAVOR SAIR AGORA
Abandonar as
instalações



(Tempo de saída)



TOTAL
O Indicador de ARMADO permanece iluminado
durante o estado armado.

NÃO PRONTO HH:MM
Isto significa que o sistema não está preparado para
armar, até que todas as zonas estejam asseguradas
(fechadas).
Para rever as zonas abertas pressione a tecla
. Os detalhes e a localização do detector da
primeira zona aberta (geralmente o sensor de uma
porta ou janela aberta) serão exibidos.
Para estalecer a zona aberta, localize o sensor e
tranque-o (feche a porta ou a janela) – ver "localizador
de dispositivos" abaixo. Cada clique na tecla
exibirá outra zona aberta ou a indicação de problema.
Nota: Para sair em qualquer etapa e retornar à
exibição 'PRONTO', pressione
.
Localizador
de
Dispositivos:
O
sistema
PowerMaster-10 possui um potente localizador de
dispositivos que lhe ajuda a identificar dispositivos
abertos ou com problema, indicados na exibição do
LCD, e que opera da seguinte forma:
Enquanto o LCD exibe um dispositivo aberto ou com
defeito, o LED, no respectivo dispositivo pisca
indicando "it's me". A indicação "it's me" aparecerá
no dispositivo no máximo durante 16 segundos e
durará todo o tempo em que o LCD exibe o
dispositivo.
É altamente recomendável corrigir a(s) zona(s)
aberta(s), restaurando o sistema no estado “preparado
para armar”. Se não souber fazer isto, consulte o seu
instalador.
IMPORTANTE! Todos os procedimentos para armar
mencionados abaixo são baseados na assunção que
o armar rápido foi definido pelo instalador. Se a
6

Armar ‘PARCIAL'
Se todas as zonas de perímetro estão PRONTO, e o
armar rápido for permitido, prossiga conforme
mostrado:
PRESSIONAR

APRESENTAÇÃO
ARMADO PARCIAL

Mover para zona
interior



(Tempo de saída)



TOTAL HH:MM
O indicador de ARMADO pisca durante o
estado armado.

Desarmar e Parar Alarmes
Entre nas instalações protegidas através de uma zona
com atraso. Ao detectar a sua entrada, o sistema
começa a emitir os beeps de tempo de entrada,
alertando-lhe que deve desarmar o sistema antes que
o tempo de entrada termine. Para desarmar o
sistema, proceda da seguinte forma:
PRESSIONAR

APRESENTAÇÃO
CÓDIGO

[Introduzir código]

____
Código

PRONTO

HH:MM
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O indicador ARMADO extingue-se durante o
estado desarmado.
Desarmar o sistema faz parar a sirene,
independentemente do alarme ter sido iniciado no
estado armado ou desarmado.

Desarmar Depois de um Alarme ou
Problema
Depois de desarmado, diferentes exibições podem
aparecer indicando que o sistema está em estado de
PROBLEMA (PRBL) ou MEMÓRIA de alarme e
uma vez
também emitirá beeps de problema
a cada minuto. Para descobrir qual a zona que
causou o alarme e que tipo de problema foi
detectado, ver o Capítulo 3.
Ao ser eliminada a causa do problema, a exibição
PRBL desaparecerá, o indicador PROBLEMA se
extinguirá e os beeps de problema pararão.
A mensagem MEMÓRIA desaparece após rearmar o
sistema.

ARM TOTAL HH:MM
O indicador de ARMADO pisca durante o
estado armado.

Armar
TOTAL
‘Instantâneo'

Além
do
armado
básico,
PowerMaster-10
proporciona diversas opções avançadas de armar e
desarmar:

Mudar de ‘PARCIAL’ para ‘TOTAL’
Não desarme o sistema – pressione apenas
.A
resposta será a mesma que ARMAR TOTAL acima.
Abandone as instalações antes que o tempo de saída
expire.

Mudar de ‘TOTAL' para ‘PARCIAL’
Não desarme o sistema – pressione apenas
.
Uma vez que esta operação reduz o nível de
segurança, o PowerMaster-10 pedir-lhe-á para
inserir o código de utilizador master ou código de
utilizador, para ter a certeza que você é um utilizador
autorizado.
PRESSIONAR
[Inserir código]

APRESENTAÇÃO
INTROD COD
____
Código
ARMADO PARCIAL

ou

PRESSIONAR
(Introduzir Código)

APRESENTAÇÃO
INTROD COD
____
Código
ARMADO TOTAL
ARMADO IMEDIATO
(alternando)
FAVOR SAIR AGORA

Abandonar as
instalações

 (Tempo de saída) 
TOTAL

O indicador de ARMADO ilumina-se durante o
estado de armado.

Armar Forçado TOTAL ou PARCIAL
Armar forçado permite armar o sistema, mesmo se
uma ou mais zonas estão perturbadas e a
mensagem "NÃO PRONTO" é exibida.
O armar forçado automático só funciona se o
instalador ativou esta opção ao programar o sistema.
Todas as zonas perturbadas serão automaticamente
ignoradas – não serão armadas. O local protegido
não terá a máxima proteção.
Nota: Quando é executado o armar forçado, o receptor
acústico “protesta” emitindo um som contínuo durante o
tempo de saída, até aos últimos 10 segundos. Pode
silenciar este sinal, pressionando a tecla de armar
novamente.
Se armar forçado é habilitado e se desejar armar o
sistema quando NAO PRONTO está exibido,
proceder da seguinte maneira:
PRESSIONAR

APRESENTAÇÃO
INTROD COD
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Pressionando a tecla
durante um tempo de
saída arma o sistema no "modo instantâneo, ou seja,
sem um tempo de entrada. Portanto, qualquer
deteção em qualquer zona acionará um alarme
imediato.
Se desejar armar TOTAL-INSTANTANEO, proceda
conforme segue.

IMPORTANTE! Se os beeps de problema o
incomodam, desarme o sistema novamente (mesmo
que esteja já desarmado). Isto cancelará os beeps de
problema por 4 horas.

Opções para Armado e Desarmado
Especiais

 (Tempo de saída) 

Mover para zona
interior

____
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(Introduzir código)

Código
ARMADO TOTAL

FAVOR SAIR AGORA
Abandonar as
instalações

FAVOR SAIR AGORA
(para silenciar o
receptor acústico)
Abandonar
as
instalações



TOTAL


(Tempo de saída)
TOTAL

Lembre-se: O armado forçado compromete a
segurança!!
O armado forçado “PARCIAL” é realizado de forma
semelhante, como segue:

(Introduzir código)

APRESENTAÇÃO
INTROD COD
____
Código
ARMADO PARCIAL

Ir para zona interior



(Tempo saída)

PARCIAL



HH:MM

O indicador de ARMADO ilumina-se durante o
estado de armado.

Armar no Modo Especial
Este modo, se habilitado pelo instalador, é útil para
um pai no trabalho que quer ter a certeza que o seu
filho regressou da escola e desarmou o sistema.
Uma mensagem “especial” será enviada quando o
sistema for desarmado por um “utilizador especial”.
Os utilizadores do modo Especial têm os códigos de
utilizador de 5 a 8 ou são utilizados de comandos
transmissores de 5 a 8. A mensagem especial é
considerada um alerta e não um alarme, por tal motivo
é enviada a telefones privados programados pelo
utilizador, como alvos para mensagens de alerta.
Armar em modo especial é possível somente
quando armar “TOTAL”. Para armar no modo
especial proceda como segue:
PRESSIONAR

(Em 2 segundos)
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APRESENTAÇÃO

Desarmar sob Coação
Se for forçado a desarmar o sistema, insira o código
de coação (2580 por defeito) ou outro código
estabelecido pelo instalador. O desarme decorrerá
normalmente, mas será transmitido um alarme
silencioso à estação de monitorização.

Usando Comando Transmissor

FAVOR SAIR AGORA
(para silenciar o
receptor acústico)

Nota: O modo especial tem que ser ativado pelo seu
instalador.
O indicador de ARMADO ilumina-se durante o
estado de armado.

O indicador de ARMADO ilumina-se durante o
estado de armado.

PRESSIONAR

 (Tempo de saída) 

Usando comandos portáteis (KF-234 PG2) pode-se
convenientemente armar e desarmar o sistema de
fora das instalações, iniciar "alarmes de pânico" e
até usá-lo como um controlo remoto – ver figura 2.
Os comandos KF-234 PG2 são autenticados e
codificados usando o padrão de codificação de alta
segurança – AES 128, por isso a “captura de código”
é virtualmente impossível.
Armar e Desarmar com Comandos:
Para armar ou desarmar o sistema, pressione a tecla
respectiva (ver Figura 2). O comando confirmará
com um piscar do LED vermelho e um beep do
receptor acústico e transmitirá o seu pedido ao
painel.
ARMAR TOTAL
ARMAR PARCIAL
DESARMAR


AUX

Figura 2. Comando Transmissor KF-234 PG2
Se a operação é completada com êxito, a luz verde
do LED acende-se momentaneamente e uma
"melodia alegre" é ouvida. Se a operação não pode
ser completada, por exemplo, quando o sistema está
"não pronto", a luz vermelha do LED acende-se
permanentemente e uma "melodia triste" é ouvida.

ARMADO TOTAL

Armar no modo Especial (*):

ARM.ESPECIAL

Pressionando PARCIAL duas vezes em 2 segundos
inicia o armado Especial, se tiver sido habilitado pelo
instalador.

(alternando)
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Usando a tecla AUX () (*):
A tecla AUX no comando KF-234 PG2 pode ser
configurada pelo instalador para proporcionar-lhe
qualquer uma das seguintes opções:
A. Armar o sistema no modo INSTANTÁNEO (*):
Esta é a opção por defeito. Pressionando a tecla
AUX () imediatamente após armar, durante o
tempo de saída, o sistema arma no modo
instantâneo. Isto significa cancelar o tempo de
entrada, causando que o sistema acione um
alarme imediato ao entrar nas instalações. Para
evitar falsos alarmes, você e qualquer outro
utilizador com comando, devem desarmar o
sistema pressionando a tecla DISARM ( ) em
seus comandos antes de entrar nas premissas
protegidas.
B. Sem tempo de saída: Pressionando a tecla
AUX () durante o tempo de saída
imediatamente para os beeps do tempo de
saída.
C. Controlar um portão ou outro dispositivo
elétrico: Pressionando o botão AUX ()
abre/fecha um portão controlado eletricamente,
ou controla um dispositivo elétrico selecionado
através do PGM fora do sistema.
(*) Para maiores informações – ver o Anexo A.

Confirmar a condição de “bateria fraca”
Algumas regulamentações e instituições requerem
que o usuário confirme quando o comando entra em
condição de “bateria fraca”. O procedimento de
confirmação está descrito no Capítulo 6.

Iniciar um Alarme de Pânico
Pode gerar um alarme de pânico manualmente,
tanto no estado armado como desarmado. A
sequência é como mostrado:
PRESSIONAR
APRESENTAÇÃO
ALARMA PANICO
simultaneamente
PRONTO HH:MM
Para parar o alarme, pressione a tecla
depois insira o seu código de utilizador válido.

Iniciar um Alarme de Fogo
(Esta função está desativada na versão simples no
ACPO).
Pode gerar um alarme de fogo, tanto no estado
armado como desarmado. A sequência é a seguinte:
PRESSIONAR

Iniciar Alarmes

por 2 segundos

A seguir são apresentado vários métodos que
podem ser usados para iniciar alarmes.

APRESENTAÇÃO
ALARME DE FOGO
No momento, se ou quando o
sistema estiver no estado
desarmado:
PRONTO

Iniciar um Alarme de Pânico com
Comandos
Usando o KF-234 PG2 pode ser iniciado um alarme
de PÂNICO, pressionando as teclas TOTAL
PARCIAL

e

ao mesmo tempo por 2 segundos.

Indicação de Bateria Fraca
Se a potência da bateria estiver próxima do final da sua
vida útil, o LED do comando indica esta situação
piscando a luz amarela no final da ativação do
comando. Também enviará um sinal de "bateria fraca"
ao painel que será indicado no visor do LCD como
mensagem de problema (ver Capítulo 3). Quando
ocorre "bateria fraca", deve-se substituir a bateria em 23 semanas, do contrário o seu comando parará de
funcionar.

e

HH:MM

(alternando)
PRONTO MEMO
Para parar o alarme, pressione
insira o seu código de utilizador válido.

e depois

Iniciar um Alarme de Emergência
Pode gerar um alarme de emergência silencioso,
manualmente, tanto no estado armado como
desarmado. A sequência é a seguinte:
PRESSIONAR
por 2 segundos

APRESENTAÇÃO
EMERGENCIA
No momento, se ou quando o
sistema estiver no estado
desarmado:
PRONTO

HH:MM

(alternando)
PRONTO MEMO
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Alarmes da Sirene

acordo com a configuração do instalador.

O tempo máximo de operação da sirene é
configurado pelo instalador, de acordo com os
regulamentos locais.
Continuamente LIGADO quando iniciado por uma
zona ladrão ou 24 horas e quando um utilizador
inicia um “alarme de pânico”.
Quando iniciado por uma zona de fogo (fogo
detectado) LIGADO - LIGADO - LIGADO - pausa LIGADO - LIGADO - LIGADO - pausa - ........ e
assim sucessivamente.
Se não estiver alguém por perto para desarmar o
sistema em caso de alarme, a sirene soará pelo
tempo definido pelo instalador – depois pára. Se
habilitada, a luz estroboscópica continuará a piscar
até o sistema ser desarmado ou a sirene parará de

Aviso LIGADO/DESLIGADO
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Pode ativar/desativar as zonas de aviso (ver Anexo
A), pressionando alternadamente na tecla <8>,
conforme mostrado abaixo:
PRESSIONAR
APRESENTAÇÃO
AVISO ON
AVISO OFF

PRONTO

HH:MM

O indicador de AVISO fica permanentemente
iluminado quando está selecionado “aviso on”.
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3. Analisar Problemas e Memória de Alarme
Indicação de Alarme & Memória de
Sabotagem
O PowerMaster-10 retém na sua memória eventos
de alarme e “sabotagem” que tenham ocorrido no
último período de armado.
Nota: Os eventos de alarmes são memorizados
somente após o “tempo de abortar” (ver Anexo A). Isto
significa que se desarmar o sistema imediatamente antes que o período de abortar termine – não haverá
indicação de memória.
A. Indicação de Condição de Alarme e
Sabotagem
Se o sistema está no estado desarmado, seguindo
um evento de alarme uma mensagem MEMÓRIA
pisca no visor, conforme segue:
PRONTO
HH:MM
(alternando)
PRONTO MEMO
B. Exibir Informação de Alarme e Sabotagem
Para analisar o conteúdo da memória, pressione a tecla
.
EXEMPLO: Um alarme foi acionado porque a porta da
garagem - zona Nº. 12 – foi aberta e depois fechada.
Adicionalmente, o detector de movimento do quarto zona Nº. 7 – enviou uma mensagem “sabotagem”
porque a sua cobertura foi removida.
PRESSIONAR
APRESENTAÇÃO
POWERMASTER-10
Z12 ALARMADA
(alternando)
Z03 CONTACTO
(alternando)
PORTA GARAGEM
Z07 TAMPER-ABERTO
(alternando)
Z06 MOVIM SENS
(alternando)
QUARTO

PRONTO HH.MM
Em resposta à pressão adicional do botão
,
o visor mostra detalhes de outros eventos retidos em
sabotagens abertas (caso haja), ou volta ao seu
estado inicial (ver A acima).
Se o sistema está NÃO PRONTO, o visor primeiro
mostrará as zonas abertas e depois os eventos de
alarme da memória.
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Limpar a Indicação de Memória
Para limpar a indicação de 'Memória, deve-se
primeiro revisar a causa do alarme como descrito
acima. Uma vez que tenha retornado ao ecrã
'Pronto', simplesmente pressione Total
e
introduza o código, se requerido, e pressione
Desarmar
seguido pelo código. A
mensagem de memória estará agora limpa. De outro
modo, a indicação e o conteúdo da memória será
limpado no próximo armado do sistema.

Problemas
A. Indicação da Condição de Problema
Se o sistema detecta uma condição de problema em
qualquer um dos dispositivos registados, o indicador
de PROBLEMA ilumina-se, ouvem-se 3 beeps uma
vez por minuto e uma mensagem PRBL pisca e é
exibida, como segue.
PRONTO
HH:MM
(alternando)
PRONTO
PRBL
ou, se o sistema não está preparado para armar NAO PRONTO
HH:MM
(alternando)
NAO PRONTO
PRBL
B. Exibir Informação de Problema
Todas as mensagens de problema devem ser
analisadas e corrigidas como descrito a seguir.
EXEMPLO: O dispositivo da cozinha - zona Nº. 9 –
reportou bateria fraca, o dispositivo da sala de estar
- zona Nº. 15 – esteve inativo e uma tentativa de
comunicar uma mensagem ao seu telefone falhou.
No entanto estes problemas não evitam que o
sistema esteja “pronto para armar”.
Para analisar a fonte dos problemas correntes, um
, repetidamente,
por um, pressione a tecla
como mostrado a seguir.
APRESENTAÇÃO
PRESSIONAR
POWERMASTER-10
Z09 BATER FRACA
(alternando)
Z09 CONTAT
(alternando)
COZINHA
Z15 NAO EM REDE
(alternando)
Z15 MOVIM SENS
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(alternando)
SALA ESTAR

memória do alarme seguido pelos eventos de
problema, como descrito nas secções A e B acima.

FALHA COMUN
PRONTO HH:MM
IMPORTANTE! Se o beep de problema o incomoda,
desarme o sistema novamente (apesar de estar já
desarmado). Isto cancela o beep de problema por 4
horas.
C. Analisar Memória e Problemas ao Mesmo
Tempo
Se eventos de alarme/sabotagem estão retidos na
memória de alarme e ao mesmo tempo existe um
estado de problema, o visor primeiro mostrará a
Falha
O que significa

Corrigir Situações de Problema
As indicações de problema (indicador de
PROBLEMA iluminado e mensagem PRBL a piscar)
são limpas, a partir do momento que elimina a causa
do problema. A tabela a seguir descreve as falhas
do sistema e as respectivas ações corretivas. Se
não sabe como corrigir uma situação de
problema, reporte-a ao seu instalador e procure
conselho.

1-WAY

O dispositivo funciona mas não consegue "escutar" o painel. O painel de controlo
não consegue configurar ou controlar o dispositivo. O consumo de bateria aumenta.

FALHA AC

Não há energia no sistema

LIMPAR

O detector de fogo deve ser limpo.

FALHA COMN

Não foi possível enviar uma mensagem à estação de monitorização ou a um
telefone privado (ou não houve confirmação de uma mensagem enviada).

CPU BAT FRACA

A bateria de reserva do painel de controlo está fraca e deve ser substituída (ver
Capítulo 7 – Substituir a Bateria de Reserva).

CPU TAMPER

O painel de controlo foi fisicamente adulterado ou a sua cobertura foi aberta, ou foi
removido da parede.

FUSE TROUBLE

O fusível PGM está queimado ou em sobrecarga.

GAS PRBL

Falha no detector de gás.

GSM FALHA NET

O comunicador GSM não consegue ligar à rede celular.

INTERFERENCIA

Foi detectado um sinal de rádio frequência, que está a bloquear todos os canais de
frequência de comunicação entre os sensores e o painel de controlo.

BATER. FRACA

A bateria do dispositivo indicado está perto do final da sua vida útil.

EM FALTA

Um dispositivo ou detector não reportou por algum tempo ao painel de controlo.

NAO EM REDE

Um dispositivo não foi instalado, ou não foi instalado corretamente, ou não
consegue estabelecer comunicação com o painel de controlo após a instalação.

RSSI BAIXA

O comunicador GSM detectou que o sinal da rede GSM é fraco.

FALHA AC SIRENE

Não há energia na sirena.

FALHA NA LINHA

Há um problema com a linha telefônica
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4. Menus e Funções
Este capítulo explica as características de programação do utilizador do seu sistema PowerMaster-10 e permite
adaptá-lo de acordo com as suas necessidades específicas. O capítulo está dividido em três secções, como
segue:
Parte A – Proporciona uma descrição geral das opções das Definições de Utilizador disponíveis.
Parte B – Guia-o a entrar/sair do menu de Definições de Utilizador e a selecionar as opções de definição
desejadas.
Parte C – Guia-o a executar as definições selecionadas.

A. As Definições de que Necessita
O instalador proporciona-lhe um sistema de alarme pronto a utilizar, mas um número de definições poderá
ainda ser necessário. O menu de Definições de Utilizador providencia as opções essenciais que lhe permite
adaptar o sistema às suas necessidades específicas, para operar o sistema conforme deseja e para o atualizar
quando necessário.
Abaixo está uma lista das opções do menu de Definições de Utilizador. Uma lista mais detalhada é
proporcionada na secção B.1. As instruções de definições detalhadas para as opções 1 a 12 são fornecidas
nas secções C.1 a C.13.
1. Definir o esquema de zona excluída (*)
2. Analisar o esquema de zona excluída (*)
3. Recordar o esquema de zona excluída (*)
4. Programar códigos de utilizador (**)
5. Adicionar / eliminar cartões de proximidade
6. Adicionar / eliminar comandos transmissores (**)
7. Definir a hora e o formato de hora (**)
8. Definir a data e o formato da data (**)
9. Ativar / desativar armar automático (**)
10. Definir a hora de armar automático (**)
11. Programar números de telefone privados (**)
12. Ativar / desativar a opção squawk (**)
13. Programar o horário (**)
*

Estas opções de menu estão disponíveis somente se a opção de exclusão foi ativada pelo instalador.

** Esta opção pode ser acedida só pelo utilizador master, usando o código de utilizador master.
Nota 1: Apesar das definições de utilizador serem de sua responsabilidade, pode solicitar ao seu instalador
para executá-las (exceto os códigos de utilizador que desejar manter secretos).
Nota 2: Algumas opções podem não estar disponíveis no seu sistema PowerMaster-10.
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B.1 Entrar no Menu de Definições de Utilizador e Selecionar uma Opção de
Definições
O procedimento seguinte descreve como entrar e mover-se no menu de Definições do Utilizador.
As descrições detalhadas das opções de Definições do Utilizador são proporcionadas no fim do procedimento.
Para sair do menu de Definições do Utilizador – ver secção B.3.



1. Só poderá entrar no menu de “Definições de Utilizador “quando o sistema estiver desarmado.
2. Leia cuidadosamente a secção intitulada “Informação Adicional” de acordo com as referências indicadas

1

etc. – ver a tabela no fim desta secção.
A. Entrar no Menu de Definições do Utilizador
1.

PRONTO 00:00

Assegure-se que o sistema está desarmado e pressione a tecla
repetidamente, até que o visor mostre "MENU USUARIO".1

2.
Pressione

para continuar.

3.

COD

Insira o seu código de utilizador.2

4.

COD

Insira o seu código de utilizador.2

B. Selecionar uma Opção de Definições
5.

PROGR EXCLUSAO

Pressione a tecla
ou
até que o visor mostre a opção de
definição desejada, por exemplo, "HORA & FORMATO".

ou

6.

HORA & FORMATO

Quando a opção de definição desejada aparece no visor, pressione a tecla
para entrar no processo de definição.

Continuar para a opção de
definição selecionada em
C.1 – C.13

Os restantes procedimentos para a opção de definição selecionada são
dados nas secções C.1 a C.13.

Informação Adicional (secção B.1)
1

O visor mostra no estado desarmado quando todas as zonas estão seguras (00:00 ou outros dígitos
mostram a hora atual).

2

a. Se ainda não alterou o número do seu código pessoal, use o código de fábrica – 1111.
b. O Utilizador Master tem acesso a todas as opções de Definições de Utilizador. Todos os outros
utilizadores só têm acesso às opções de exclusão.
c. Não configure nenhum código de utilizador igual ao código do instalador.

3

As opções de exclusão serão exibidas somente no menu de Definições do Utilizador, se for ativado pelo
instalador. De outro modo a primeira opção de definições de utilizador exibida será [COD UTILIZADOR].
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B. Menu de Opções das Definições de Utilizador
Pressione a tecla
.

até que o visor exiba a opção de definição desejada e então pressione a tecla

ANULACAO ZONAS

Use para estabelecer o esquema de Zona Anulada, i.e., anular (excluir) zonas
com falha ou inseguras ("perturbadas"), ou para limpar uma zona anulada
(incluir). Para mais detalhes e procedimentos de programação ver a secção C.1.3

ULTIMA ANULACAO

Use para analisar rapidamente o Esquema de Zonas Anuladas, i.e., quais as
zonas que estão excluídas. Para mais detalhes e análise do procedimento
ver secção C.2.3

USAR ULTIMA EXCL

Use para recuperar o último esquema usado de zonas excluídas para
reutilizar no período armado seguinte. Para mais detalhes e procedimento de
programação ver secção C.3.3

COD UTILIZADOR

Use para programar o seu código secreto de acesso de Utilizador Master e os
sete códigos dos outros utilizadores. Para mais detalhes e procedimento de
programação ver secção C.4.

CARTÕES

Use para adicionar Cartões de Proximidade ou para eliminar Cartões de
Proximidade quando perdidos. Para mais detalhes e procedimento de
programação ver secção C.5.

COMANDOS

Use para adicionar ou eliminar Comandos Transmissores quando perdidos.
Para mais detalhes e procedimento de programação ver secção C.6.

HORA & FORMATO

Use para acertar e formatar corretamente a exibição da hora. Para mais
detalhes e procedimento de programação ver secção C.7.

DATA & FORMATO

Use para acertar e formatar corretamente a exibição da data. Para mais
detalhes e procedimento de programação ver secção C.8.

OPCAO ARMAR AUTO

Use para habilitar ou desabilitar a opção de Armar Automático Diário a horas
predefinidas (ver definições de Hora de Armar Automático). Para mais detalhes
e procedimento de programação ver secção C.9.

HORA ARMAR AUTO

Use para estabelecer a hora pré determinada para o Armar Automático Diário
se estiver ativo (ver definições de Ativação de Armar Automático). Para mais
detalhes e procedimento de programação ver secção C.10.

PRIVADOS REP

Use para programar os quatro números de telefone privados, para reportar
alarmes e outras mensagens de eventos a subscritores privados. Para mais
detalhes e procedimento de programação ver secção C.11.

SQUAWK

Use para ativar ou desativar o som de aviso, i.e., indicação de comentários
ao armar / desarmar. Para mais detalhes e procedimento de programação
ver secção C.12.

PROG HORARIO

Use para estabelecer o horário diário/semanal para ativação/desativação dos
dispositivos conectados à saída PGM. Para mais detalhes e procedimento de
programação ver secção C.13.

<OK> PARA SAIR
Volta à primeira
opção

Use para sair do menu “MENU DO USUARIO” e voltar ao Menu Principal.
Para mais detalhes ver secção B.3.
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B.2 Voltar ao Passo Anterior ou Sair do MENU DO USUARIO
Durante o processo de definições é frequentemente necessário voltar ao passo de definição ou opção anterior
(i.e. "subir um nível") ou sair do menu "Menu do Usuario".
A. Subir um Nível
Para subir um nível durante o processo de definição, pressione a tecla
pressão leva-o um nível acima ou para o passo de definição anterior.

uma ou mais vezes. Cada

B. Sair do MENU DO USUARIO
Any screen

Para sair de "MENU DO USUARIO", mover o menu para cima
pressionando a tecla
repetidamente (ver acima), até que o
visor mostre [<OK> PARA SAIR] ou preferentemente pressione a tecla
uma vez, que o leva imediatamente ao ecrã de saída [<OK>
PARA SAIR].

ou

Quando o visor mostra [<OK> PARA SAIR], pressione

.

O sistema sai do "Menu do Usuario” e volta ao estado normal de
desarmado, enquanto mostra o sinal PRONTO.

B.3 Teclas usadas para Navegação e Definições
As teclas do teclado são usadas para várias funções enquanto se programa. A tabela seguinte proporciona
uma descrição detalhada da função ou uso de cada tecla.
Tecla

Definição
PRÓXIMA

Navegação / Função de Definição
Use para mover / rolar para a frente para as próximas opções de menu.

ANTERIOR Use para mover / rolar para trás para as opções de menu anteriores.
OK
PARCIAL

Use para subir um nível no menu ou para voltar ao passo anterior de
programação ou definição.

TOTAL

Use para voltar diretamente ao ecrã [<OK> PARA SAIR] para sair da
programação.

OFF
0-9
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Use para selecionar uma opção de menu ou para confirmar uma definição ou
acção.

Use para cancelar, excluir, limpar ou apagar definição, dados, etc.
Teclado numérico usado para inserir dados numéricos.
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C.1 Estabelecer o Esquema de Zona Anulada
Excluir permite armar somente parte do sistema, enquanto autoriza movimentação livre de pessoas dentro de
certas zonas, quando o sistema está armado.
Também é utilizado para remover temporariamente de serviço zonas defeituosas que requerem reparação, ou
para desativar um sensor quando, por exemplo, está a redecorar um quarto.
 Aqui pode estabelecer o Esquema de Zona Anulada, ou seja, listar os sensores registados no seu sistema
PowerMaster-10 e Anular (desativar) sensores com defeito ou perturbados (tanto PRONTOS como NÃO
PRONTOS) ou para Limpar (reativar) zonas ANULADAS (sensores).
Uma vez que tenha estabelecido um Esquema de Zona Anulada, pode usar as seguintes 3 opções:
>

Analisar rapidamente as zonas anuladas – ver secção C.2.

>

Limpar rapidamente uma zona anulada, i.e., reativar uma zona anulada – ver secção C.2.

>

Repetir (recuperar) o último esquema de zonas anuladas – ver secção C.3.



1. As zonas serão anuladas somente por um período de desarmar/armar. Desarmar o sistema após ter
sido armado suspende por inteiro o esquema de zonas anuladas, mas pode-se recuperá-lo e reutilizálo como descrito na secção C.3.
2. As zonas de fogo não podem ser anuladas.
3. Leia atentamente a secção intitulada “Informação Adicional” de acordo com as referências indicadas

1,

etc. – ver a tabela no fim da secção C.3.
RECORDE – ANULAR ZONAS COMPROMETE A SEGURANÇA!

A. Anular uma Zona
1.

ANULACAO ZONAS

Z01: PRONTO

Entre no menu MENU DO USUARIO e selecione a opção [ANULACAO
para confirmar.1
ZONAS] e pressione a tecla
A primeira zona, Z01, é exibida.2



Sala Estar
2.

ou

Z04: NAO PRONTO

Pressione na tecla
ou
até que o visor mostre a zona que
pretende anular (ou limpar), por exemplo, "Z04" para a Zona 04. Depois de
alguns segundos o LED no respectivo dispositivo começa a piscar indicando
"it's me".



3.

4.

Cozinha

<OK> P/EXCLUSAO

Quando o visor mostra a zona que quer anular pressione
confirmar.
O visor agora mostra [<OK> P/EXCLUSAO].3
Para anular a zona selecionada pressione

5.

Zona ANULADA

para

.

Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se e o estado atualizado da zona é
exibido, ou seja, [Z04: ANULADA].5
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B. Limpar uma Zona Anulada
6.

Repetir os passos 1 a 2 acima.

Z04: ANULADA


7.

Quando a zona anulada que deseja limpar aparece no visor (por exemplo
"Z04"), pressione
para confirmar. Pode-se também identificar o
dispositivo procurando pela indicação do LED "it's me" no dispositivo
exibido.3

Cozinha

O visor agora mostra [<OFF> BORRAR].3

<OFF> BORRAR
8.
Z04: PRONTO

=

Para limpar a zona ignorada pressione a tecla
.
Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se e o estado atualizado da zona é
exibido, ou seja, [Z04: PRONTO] ou [Z04: NAO PRONTO] 6

C.2 Analisar o Esquema de Zonas Anuladas
 Aqui pode rapidamente analisar o Esquema de Zonas Anuladas, ou seja, as zonas que estão estabelecidas para
serem anuladas durante a próxima sessão armada.

1.

ULTIMA ANULACAO

2.

LISTA EXCLUSAO
ou

3.

Z04: ANULADA

Entre no MENU DE USUARIO e selecione a opção [ULTIMA ANULACAO] e
para confirmar.1
pressione a tecla

No visor aparece [LISTA EXCLUSAO]
Pressione a tecla
ou
repetidamente, para analisar todas
as zonas anuladas por ordem numérica ascendente. Quando tiver feito isto,
para sair.6
pressione a tecla
A primeira zona anulada é exibida, por exemplo, "Z04".



Cozinha

C.3 Recuperar o Esquema de Zonas Anuladas
 Use esta opção para repetir (recuperar) o esquema mais recente de Zonas Anuladas, para usar durante a
próxima sessão armada.

1.

USAR ULTIMA EXCL

2.

<OK> P/ANULACAO

Bypass RECALLED
☺Voltar ao passo 1
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Entre no MENU DO USUARIO e selecione a opção [USAR ULTIMA EXCL] e
para confirmar.1
pressione a tecla

O visor mostra [<OK> P/ANULACAO].4
Para recuperar o esquema mais recente de zonas anuladas pressione
.
Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se. O visor mostra [Bypass RECALLED] e
depois volta ao “MENU DO USUARIO" passo 1.6
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Informação Adicional (secção C.1 – C.3)
1
2

Para instruções detalhadas de como selecionar o MENU DO USUÁRIO – ver secção B.1 e B.2.
a. O ESTADO ao lado direito da zona indica se a zona está PRONTA, NÃO PRONTA ou ANULADA.
b. No exemplo no lado direito do visor mostra [Z01: PRONTO] alternando com [Z01: Sala de Estar].

3

a. Se a zona que selecionou está “não anulada”, o visor pede para pressionar [<OK> P/ EXCLUSAO].
No entanto, se a zona que selecionou já está “anulada”, o visor pede para pressionar [<OFF> PARA
APAGAR].
b. Para abortar e voltar ao passo anterior pressione

4

5

6

ou

O visor pede agora para pressionar [<OK> P/ ANULACAO], ou seja, para repetir o último esquema usado
de anulação. Se desejar abortar e voltar ao MENU DO USUARIO, pressione
Pode agora repetir os passos 2 - 5 para ignorar ou limpar outra zona. Para terminar esta sessão e para
selecionar outras opções de menu, ou para terminar de programar – siga as instruções da secção B.2.
Pode agora selecionar outra opção no MENU DO USUARIO (ver secção B.1), ou parar de programar
(ver secção B.2).
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19

MENUS E FUNÇÕES
C.4 Programar Códigos de Utilizadores
O sistema PowerMaster-10 permite autorizar até 8 pessoas a armar e desarmar o sistema, proporcionando a
cada uma delas um código de segurança pessoal único de 4 dígitos e concedendo-lhes diferentes níveis de
segurança e funcionalidades. Há dois tipos de utilizadores: Utilizador Master e Utilizador. A tabela abaixo
sumariza as diferentes operações que podem ser executadas pelos diferentes utilizadores:
Tipo
de Função
Utilizador
Armar/desarmar
Utilizador
Anular zonas
Master
Autorizar outros 7 códigos de
utilizador
Estabelecer códigos de utilizador
Reportar a privados
Registar/eliminar comandos
Armar automaticamente
Habilitar aviso
Estabelecer formato de data e
hora
Ler o registo de eventos
Armar/desarmar
Utilizador
Opções para Anular zonas
Os 8 códigos de utilizador são assignados como segue:
Código de Utilizador 1 é assignado ao Utilizador Master do sistema (ou seja, o dono). É o único código de
utilizador que permite o acesso ao MENU DO USUARIO. O código do Utilizador Master vem definido de
fábrica como 1111. Este código não pode ser apagado e deve ser substituído por um código secreto o mais
cedo possível.
Códigos de Utilizador 2-4 são assignados a membros da família, empregados, etc. Permitem armar e
desarmar o sistema como definido pelo Utilizador Master. Podem aceder ao MENU DO USUARIO somente
para “anular zonas”, desde que esta opção tenha sido ativada no menu de Instalador.
Códigos de Utilizador 5-8 são os mesmos que os Utilizadores 2-4, mas podem ser assignados a utilizadores
“Especiais” (monitores de crianças). Para uma detalhada explicação da aplicação do Modo Especial ver o
Capítulo 2 (Armar no Modo Especial) e o Anexo A.



Aqui pode programar (ou editar) os 8 Códigos de Utilizador e deste modo definir quais são autorizados a armar e
desarmar.



1. O Código do Utilizador Master definido de fábrica é 1111 e é o mesmo para todos os sistemas
PowerMaster-10, portanto conhecido por muitas pessoas. Deste modo recomendamos vivamente que
o substitua imediatamente por um código único secreto. Não defina nunca um código de utilizador
como qualquer código de instalador.
2. O código "0000" não é válido! Não o use.
3. O código de coação (2580 por defeito), que está definido no menu de instalador, não pode ser
selecionado como um código normal de utilizador. Qualquer tentativa para programá-lo será rejeitada
pelo sistema.
4. Leia cuidadosamente a secção intitulada “Informação Adicional” de acordo com as referências
indicadas 1 etc. – ver a tabela no fim desta secção.
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A. Programar um Código de Utilizador
1.

COD UTILIZADOR

Entre no MENU DO USUARIO, selecione a opção [COD UTILIZADOR] e
pressione a tecla
para confirmar.1

O primeiro código de utilizador "COD. UTIL. 1" é mostrado.2

2.

O primeiro código de utilizador "COD. UTIL. 1" é mostrado.2

ou
3.

COD UTIL. 4

4.

Cod util.4

327

Quando o código de utilizador que deseja programar aparece no visor,
pressione a tecla
para confirmar.
Para programar ou editar o código, use o teclado numérico para inserir o
código de 4 dígitos (ex. 5327) na posição do cursor intermitente.3 4

5.
Cod util. 4 5327

Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se. O visor confirma o código guardado.5 6

☺Voltar ao passo 3
☺Voltar ao passo 1

Informação Adicional (secção C.4)
1

Para instruções detalhadas de como selecionar as opções de definições – ver as secções B.1 e B.2.

2

O visor mostra o 1º Código de Utilizador (Utilizador Master) na lista dos 8 Códigos de Utilizador. Se
ainda não alterou o código definido de fábrica, recomendamos que o altere agora.

3

a. O visor mostra o código de utlizador programado neste local (ex. 5327).
b. O cursor pisca no primeiro dígito do código.
c. Se o local está livre, o visor estará em branco ( - - - - ).

4

Pode mover o cursor para o dígito seguinte ou anterior, usando as teclas (
/
apaga o dígito do cursor + todos os dígitos à direita do cursor.
Pressionando a tecla

5

O novo código está agora exibido sem o cursor.

6

Pode agora repetir os passos 3 - 5 para programar ou editar outro código de utilizador. Para terminar
esta sessão e selecionar outras opções de menu, ou para terminar de programar – siga as
instruções na secção B.2.
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C.5 Adicionar / Eliminar Cartões de Proximidade
O PowerMaster-10 é projetado para operar com teclados numéricos remotos representando um leitor de cartão
de proximidade embutido. Se tal teclado é usado no sistema, cada um dos 8 utilizadores do PowerMaster-10
pode receber também um cartão de proximidade que pode ser usado em lugar dos códigos de usuario para
executar a maioria das funções, por exemplo, armar, desarmar etc.
Sempre que um código do usuário for exigido você pode simplesmente apresentar um cartão de proximidade
válido em lugar de introduzir o código de usuário. Adicionar (registar) cartões no sistema é realizado através
do leitor de cartões no teclado remoto. Cada cartão recebe um número de série (1-8) que corresponde ao
Número de Código de Usuário (1-8) e registado no sistema PowerMaster-10 de modo correspondente.

 Aqui pode-se adicionar (registar) novos cartões de proximidade ou eliminar cartões, conforme requerido.



Leia cuidadosamente a secção intitulada “Informação Adicional” de acordo com as referências indicadas 1
etc. – ver a tabela no fim desta secção

A. Para Adicionar (Registar) um Cartão de Proximidade
1.

CARTOES

2.

ADIC.NOV.CARTOE

3.

Entre no MENU DO USUARIO, selecione a opção [CARTOES] e pressione a
tecla
para confirmar. 1

O visor mostra [ADIC.NOV.CARTOE]. 3
Para iniciar o processo de registo de um novo cartão de proximidade pressione
.

REGISTAR ou

INTRO ID:xxx-xxxx

Registe o cartão de proximidade como segue:
a) Pressione a tecla TOTAL (
começa a piscar.
b)

4.

DISP REGISTADO
☺ Ir para o passo 5

5.

T01:Tag (Prox)


ID No. 300-3564
ou

T05:Tag (Prox)

☺ Voltar ao passo 2
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) no teclado numérico; a tecla TOTAL

Apresente o cartão de proximidade ao teclado dentro do período de intervalo
de tempo.

Se o registo foi completado com êxito, ouve-se uma "Melodia Alegre" ☺ e o
visor mostra [DISP REGISTADO] durante um breve período e depois passa a
exibir os detalhes do cartão. 7
O visor mostra o número serial determinado do cartão (No. de Usuário), que
é sempre o primeiro número livre, e o número de ID do cartão, por exemplo:
[T01:Tag (Prox)] alternando com [ID No. 300-3564].
Se quiser designar o cartão a outro utilizador, por exemplo, "Utilizador No.
ou
até que no visor apareça [T05:Tag
5", pressione a tecla
para confirmar.
(Prox)] e pressione
O visor mostra [DISP REGISTADO], ouve-se uma a "Melodia Alegre" ☺ e o
visor passa a [T01:Tag (Prox)]. 5
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B. Eliminar um Cartão de Proximidade
1.

CARTOES

2.

ADIC.NOV.CARTOE

Entre no MENU DO USUARIO, selecione a opção [CARTOES] e pressione a
tecla
para confirmar. 1

O visor mostra [ADIC.NOV.CARTOE].
até que o visor mostre [EXCLUIR CARTOE].

Pressione a tecla
3.

4.

para confirmar.

EXCLUIR CARTOE

Pressione

T01:Tag (prox)

O visor mostra [T01:Tag (prox)] alternando com o número de ID do cartão. 2

ou

Pressione a tecla
ou
até que no visor apareça o número do
cartão que quer eliminar, por exemplo, "T06:Tag (prox)" e "ID No. 3002564".

K06:Tag (prox)


Quando o cartão que quer eliminar aparece no visor, pressione

.

ID No. 300-2564
5.
<OFF>para apagar
6.

O visor agora mostra [<OFF> para apagar].4
Para eliminar o cartão pressione a tecla

EXCLUIR CARTOE
☺ Ir para o passo 3

.

Ouve-se uma “Melodia Alegre” ☺ e o visor mostra [EXCLUIR CARTOE] e
retorna ao passo 3. 6

Informação Adicional (secção C.5)
1
2

Para instruções detalhadas de como selecionar as opções de definições – ver as secções B.1 e B.2.
O visor mostra o 1º Cartão (Cartão No. 1) da lista de 8 cartões.

3

Para abortar o registo pressione a tecla

4

Se você se arrepende e deseja abortar o procedimento, pressione a tecla
.
Pode-se agora registar outro cartão de proximidade. Pode-se também selecionar outra opção no Menu
do Usuário (ver secções B.1 e B.2), ou abandonar a programação (ver secção B.3).

5

.

6

Pode-se agora eliminar outro cartão de proximidade. Pode-se também selecionar outra opção no Menu
do Usuário (ver secções B.1 e B.2), ou abandonar a programação (ver secção B.3).

7

Se o cartão estiver registado no sistema, o visor do PowerMaster-10 mostra "JA REGISTADO" e passa
ao nome do cartão alternando com o número de ID do cartão.
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C.6 Adicionar / Eliminar Comandos Transmissores
Cada um dos 8 utilizadores do PowerMaster-10 pode ter um comando transmissor portátil para proceder a
uma melhor, mais rápida e segura operação de armar/desarmar e outras funções de controlo. Deve ser
assignado a cada comando transmissor um número de série (1 – 8), a que corresponderá ao utilizador 1 – 8,
respectivamente, sendo registados no sistema PowerMaster-10.

 Aqui pode adicionar (registar) ou eliminar os 8 comandos transmissores, conforme requerido.



1. Antes de qualquer outra coisa, reúna todos os transmissores que quer registar, assegure-se que todos têm
baterias instaladas e que todos estão ativos (o LED pisca à pressão de qualquer um dos botões).
2. Leia atentamente a secção intitulada "Informação Adicional" de acordo com as referências indicadas1
etc. – ver a tabela no fim desta secção.

A. Adicionar (Registar) um Comando Transmissor
1.

COMANDOS

Entre no MENU DO USUARIO e selecione a opção [COMANDOS] e pressione
para confirmar.2
O visor mostra [ADIC.NOVO COMA.].4

2.

Para registar o novo comando pressione
3.

REGISTAR ou

O visor apresenta dois métodos alternativos para registar um comando



4a

ENTR ID:xxx-xxxx

A. REGISTAR: Pressione e mantenha pressionado o botão AUX  no
transmissor selecionado até que o LED ilumine-se constantemente, solte o
botão e pressione novamente.1 Este procedimento completa o registo.

DISP. REGISTADO

Se o registo for completado com êxito, uma "Melodia Alegre☺ ouve-se e
no visor aparece [DISP. REGISTADO] por um breve período e muda para
exibir os detalhes do comando. Ir para o passo 5.

☺ Ir para o passo 5

4b.

ID No. 300-5786

ID ACEITO
☺ Ir para o passo 5

K01:comando


B. ENTER ID (Pré-registo): Introduza o número de 7 dígitos que aparece
no adesivo do comando e pressione
para confirmar. Para completar
o procedimento de registo, ver a nota 6 na tabela Informação Adicional
abaixo. 7
Se foi introduzido um ID válido, ouve-se uma "Melodia Alegre" ☺ e o visor
mostra [ID ACEITO] por um breve período e passa a exibir os detalhes do
comando. Ir para o passo 5.
O visor mostrar o número de série designado ao comando (No. de
Utilizador), que é sempre o primeiro número livre e o número de ID do
comando, por exemplo:
[K01:Keyfob] alternando com [ID No. 300-5786].

5.

ID No. 300-5786
ou

K05:comando

Se quiser designar o comando a outro usuário, por exemplo, "Usuário No.
5", pressione a tecla
ou
até que apareça no visor
[K05:Comando] e pressione
para confirmar.

☺ Voltar ao passo 2
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B. Eliminar um Comando Transmissor
1.

Entre no MENU DO USUARIO e selecione a opção [COMANDOS] e pressione
para confirmar.2

COMANDOS
2.

ADIC NOVO COMA.

No visor aparece [ADIC NOVO COMA.]. 4
Pressione a tecla

3.

4.

até que o visor mostre [EXCLUIR COMA.]

ou

Pressione

ou

O visor mostra [K01:Comando] além do número de ID do comando
transmissor. 3
Pressione a tecla
ou
até que apareça no visor o
número do comando transmissor que deseja eliminar, por exemplo,
"K06:Comando" e "ID No. 300-5799".



ID No. 300-5799

para confirmar.

Quando o comando transmissor que deseja eliminar aparece no visor,
pressione
.5

5.
<OFF> P/APAGAR
6.

O visor mostra [<OFF> P/ APAGAR].5
Para eliminar o comando transmissor, pressione a tecla

.

☺ Ir para o passo 3

EXCLUIR COMA.

Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se e o visor mostra [EXCLUIR
COMA.].e voltar ao passo 3. 8

Informação Adicional (secção C.6)
1

2

O LED apaga-se depois de alguns segundos. Em caso de dificuldades na comunicação com o painel de
controlo, o LED pode piscar durante vários segundos mais enquanto tenta estabelecer comunicação.
Durante este periódo de tempo as teclas do comando estão desabilitadas.
Para instruções detalhadas de como selecionar as Opções de Definições – ver as secções B.1 e B.2

3

O visor mostra o 1º comando transmissor (transmissor Nº.1) dos 8 transmissores.

4

Para abortar o registo pressione a tecla

5

Antes de eliminar um comando transmissor, identifique o transmissor ou pelo número, por exemplo K06, ou
pelo número de ID do transmissor que aparece no visor, e depois assegure-se que é este que você quer
eliminar.

6

Se você se arrepende e deseja abortar o procedimento, pressione a tecla

7

Procedimento de Pré-Registo:

.

.

O passo 4b permite que registe o ID do dispositivo e que complete o processo de programação sem estar
em posse do próprio dispositivo (pode também ser realizado fora das premissas pelo instalador). O registo
pode ser completado em uma etapa posterior, seguindo o mesmo procedimento de registo descrito no Passo
3 sem entrar no Menu do Usuário.
8

Pode-se agora eliminar outro comando, selecionar outra opção no Menu do Usuário (ver secções B.1 e
B.2), ou abandonar a programação (ver secção B.3).
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C.7 Definir a Hora e o Formato da Hora
 Aqui pode programar ou ajustar o relógio incorporado, para mostrar a hora correta no formato
desejado.
 Pode selecionar entre um formato de 24 horas e um formato de 12 horas (AM/PM).



Leia atentamente a secção intitulada "Informação Adicional" de acordo com as referências indicadas1 etc. –
ver a tabela no fim desta secção.

A. Definir o Formato da Hora
1.

HORA & FORMATO

Entre no MENU DO USUARIO e selecione a opção [HORA & FORMATO] e
para confirmar.1
pressione a tecla

2.
O visor mostra o formato de hora atualmente selecionado.2
ou

O visor mostra o formato de hora desejado, por exemplo, "FORMATO USpara confirmar.
12H", e pressione

3.
B. Definir a Hora5
4.

HORA

12:40H

Use o teclado numérico para inserir a hora correta, por exemplo, "08:55 AM"
4
na posição do cursor intermitente.

5.
TIME 08:55A
☺ Voltar ao passo 2

Ouve-se uma "Melodia Alegre" ☺, o visor mostra a hora estabelecida,
67
retorna ao passo 2 e mostra o formato de hora selecionado.

Informação Adicional (secção C.7)
1

Para instruções detalhadas de como selecionar as Opções de Definições – ver as secções B.1 e B.2.

2

a. O visor mostra o formato selecionado (indicado por um símbolo ), por exemplo, "24 Hrs".
ou

b. Pode agora selecionar o formato 12 horas ou 24 horas, usando as teclas
3

.

O visor mostra a Hora no Formato de Hora selecionado, por exemplo, "12:40 PM", com o cursor a piscar
no primeiro dígito da hora "1". A letra que está a seguir à hora mostrada indica um dos seguintes
formatos: "A" = AM; "P" = PM e "nenhum" para formato de hora de 24 Horas.
Quando o cursor está posicionado no dígito AM/PM, pode-se definir para "AM" com a tecla
para "PM" com a tecla

4
5
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Pode mover o cursor para o dígito seguinte ou anterior, usando as teclas

ou

e

.

Esta definição pode ser executada somente após conclusão dos passos 1 – 3 da secção C.7A

6

A hora registada é exibida sem o cursor, por exemplo, "08:55 A" seguida pelo formato de hora
selecionado.

7

Pode agora selecionar outra opção no Menu do Usuario (ver secções B.1 e B.2), ou sair da programação
(ver secção B.3).
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C.8 Definir a Data e o Formato da Data


Aqui pode programar ou ajustar o calendário incorporado, para mostrar a data correta no formato desejado.



Pode selecionar entre um formato "mm/dd/aaaa" e "dd/mm/aaaa".



Leia atentamente a secção intitulada "Informação Adicional" de acordo com as referências indicadas1 etc. –
ver a tabela no fim desta secção.

A. Definir o Formato da Data
1.

DATA & FORMATO

Entre no MENU DO USUARIO e selecione a opção [DATA & FORMATO] e
para confirmar.1
pressione a tecla
O visor mostra o formato corrente de data selecionado.2

2.
ou

DATA DD/MM/AAAA

Pressione a tecla
ou
até que o visor mostre o formato de
para
data desejado, por exemplo, "DD/MM/AAAA" e pressione
confirmar.

3.

B. Definir a Data 7
4.

Data:30/12/2007

5.

Use o teclado numérico para inserir a data correta, por exemplo,

"20.02.2008" na posição do cursor intermitente.3 4 5
Quando estiver satisfeito com a configuração, pressione
confirmar.

DATA DD/MM/AAAA
☺ Voltar ao passo 2

para

Ouve-se uma “Melodia Alegre” ☺, o visor mostra a data configurada e
retorna ao passo 2 e mostra o formato de data selecionado.

6

Informação Adicional (secção C.8)
1

Para instruções detalhadas de como selecionar as Opções de Definições – ver as secções B.1 e B.2.

2

O visor mostra o corrente formato selecionado (indicado por um símbolo ), por exemplo, "mm/dd/aaaa".
Pode agora selecionar o formato desejado "mm/dd/aaaa" ou "dd/mm/aaaa", usando as teclas

3

4

ou

.

O visor mostra a Data e o formato da Data selecionado, por exemplo, "30.12.2007", com o cursor a piscar no
primeiro dígito.
Pode mover o cursor para o dígito seguinte ou anterior, usando a tecla
ou
.

5

Para o ano, insira os dois últimos dígitos apenas.

6

Pode agora selecionar outra opção no menu de Definições de Utilizador (ver secção B.1 e B.2), ou terminar de
programar (ver secção B.3).

7

Esta definição pode ser executada somente após completar os passos 1 - 3 da secção C.8A.
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C.9 Ativar / Desativar Armar Automático
O sistema PowerMaster-10 pode ser programado para automaticamente armar numa base diária a uma hora
predefinida. Esta particularidade é útil principalmente em aplicações comerciais, tal como em lojas, para
assegurar que o sistema está sempre armado, sem ter que assignar códigos de segurança aos empregados.

 Aqui pode ativar e desativar o Armar Automático. Para estabelecer a hora do Armar Automático – ver secção
C.10.


1.

Leia atentamente a secção intitulada "Informação Adicional" de acordo com as referências indicadas1 etc. –
ver a tabela no fim desta secção.
Entre no MENU DO USUARIO e selecione a opção [HABILITAR AUTO] e
pressione
para confirmar.1

HABILITAR AUTO

O visor mostra a definição corrente selecionada.2

2.
ou

3.

☺ Voltar ao passo 1

Pressione a tecla
ou
até que o visor mostre a definição
para
desejada, por exemplo, "habilitar auto" e pressione
confirmar.
Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se. O visor confirma a definição guardada
e volta ao Menu do Usuário, passo 1.5 3

C.10 Estabelecer a Hora de Armar Automático
 Aqui pode programar a hora exata de Armar Automático.
Entre no MENU DO USUARIO e selecione a opção [HORA ARMAR AUTO] e
pressione a tecla
para confirmar.1

1.
2.
Hora armar12:00P
3.

O visor mostra a definição corrente da Hora de Armar Automático. Use o
teclado numérico para inserir a hora correta, por exemplo, “8:30A” na
posição do cursor intermitente.4
Quando estiver conforme com a definição, pressione
confirmar.

TIME 08:30A
☺ Voltar ao passo 1

para

Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se. O visor confirma a definição guardada
e volta ao Menu do Usuário, passo 1.5 6

Informação Adicional (secção C.09 - secção C.10)
1

Para instruções detalhadas de como selecionaras Opções de Definições – ver as secções B.1 e B.2.

2

O visor mostra o formato selecionado (indicado por um símbolo ), por exemplo, "Desabilitar auto".
Pode agora selecionar habilitar ou desabilitar armar automático, usando as teclas
ou
.

3

O símbolo  aparece agora ao lado da nova opção selecionada.

4

O visor mostra a definição corrente da Hora de Armar Automático, por exemplo, "12:00 PM", com o
cursor a piscar no primeiro dígito da hora "1". Para uma detalhada explicação de como ajustar a hora –
ver a Secção C.7B
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5

A hora de armar automático guardada é exibida sem o cursor, por exemplo, "08:30 A"

6

Pode agora selecionar outra opção no Menu do Usuario (ver secções B.1 e B.2), ou terminar de
programar (ver secção B.3).

C.11 Programar Números de Telefone Privados e Mensagens SMS
O sistema PowerMaster-10 pode ser programado pelo instalador, para reportar várias mensagens de
notificação de eventos, tais como alarmes, armar ou problemas, a 4 subscritores de telefone privados por sinal
audível e, se uma opção GSM estiver instalada, também a 4 números de telefone por SMS. Estes relatórios
podem ser programados, em vez de ou em complemento aos relatórios enviados à companhia de
monitorização.
Maiores detalhes sobre a notificação de evento por telefone ou por SMS são dados no Capítulo 6.
Pode-se também determinar o número de vezes em que o número de telefone é marcado e se um só sinal de
confirmação interromperá o processo de reportagem ou se um sinal de confirmação de cada telefone será
requerido antes de que o evento atual seja considerado reportado.
Aqui pode-se programar:
Os eventos específicos que quer que o sistema informe.
O 1º, 2º, 3º e 4º números de telefone privados e números de SMS para reportar alarmes e outras mensagens
de eventos a subscritores privados.
O número de tentativas de marcação e se usar um único sinal de confirmação ou um sinal de confirmação de
cada telefone antes do evento corrente ser considerado como relatado.



Leia atentamente a secção intitulada "Informação Adicional" de acordo com as referências indicadas1 etc. –
ver a tabela no fim desta secção.

ENVIO DE VOZ
A. Programar Eventos a Serem Informados por Telefone Privado
1.

ENVIO PRIVADOS

2.

ENVIO VOZ

3.

REPORTED EVENTS

Desativ. relat 
4.

ou

5.

Entre no MENU DO USUARIO e selecione a opção [ENVIO PRIVADOS]
para confirmar.1
e pressione a tecla
O visor mostra [ENVIO VOZ] que é a primeira opção usada para
habilitar Relatório Privado, para determinar quais os eventos que serão
reportados, para programar números de telefones privados, para
determinar o número de tentativas de remarcação e o método de
confirmação preferido. Para entrar nesta opção pressione
.
Quando o visor mostra [REPORTED EVENTS] pressione

O visor mostra a atual opção selecionada.
Pressione a tecla
ou
até que o visor mostre o grupo de
eventos que deseja ver reportado através de telefones privados, por
exemplo, [alarmes].3
Quando estiver satisfeito com a definição, pressione
confirmar

Alarms



☺ Voltar ao passo 3

2

para

Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se. O visor confirma os eventos
definidos para reportar e retorna ao passo 3. 5, 11
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B. Programar um Telefone Privado
6.

Pressione a tecla
ou
até que o visor mostre o número de
telefone desejado que deseja programar ou editar, por exemplo " 2 TLF
para confirmar
PARTICULAR e pressione

REPORTED EVENTS
ou

7.

2 Tel# priv

8.

032759333

Para programar ou editar o número de telefone, use o teclado numérico
para inserir os dígitos do número de telefone (ex. 8032759333) na posição
do cursor intermitente. 6 7
Quando pronto, pressione
para confirmar.
Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se, o visor confirma o número de telefone
e retorna ao passo 7 8 11

9.
8032759333
☺ Voltar ao passo 7

C. Programar o Número de Tentativas de Remarcação
10.

2 Tel# priv

Pressione a tecla
marc] e pressione

ou
até que o visor mostre [Tentativas
para confirmar

ou
11.

12.

Tentativas marc

3 tentativas
ou

13.

O visor mostra a opção atualmente selecionada.
Pressione a tecla
ou
até que o visor mostre o número
desejado de tentativas de remarcação, por exemplo, "4 tentativas".9
Quando estiver satisfeito com a definição, pressione

4 tentativas
☺ Voltar ao passo 11

para confirmar

Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se. O visor confirma o número de
tentativas de remarcação estabelecido e retorna ao passo 11. 5, 11.

D. Programar o Sinal de Confirmação
14.

Tentativas marc
ou

15.

Tel. confirma.
single ack

16.



ou

Pressione a tecla
e pressione

ou
para confirmar.

até que o visor mostre [Tel. confirma.]

O visor mostra a opção atualmente selecionada.
Pressione a tecla
ou
até que o visor mostre o método de
confirmação desejado, por exemplo, "all ack".10

all ack
6

17.
all ack



☺ Voltar ao passo 15
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Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se. O visor confirma o método de
confirmação estabelecido e retorna ao passo 15. 5, 11
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ENVIO SMS
A. Programar Eventos a Serem Informados por SMS
1.

ENVIO PRIVADOS

2.

ENVIO VOZ

3.

ENVIO SMS

4.

REPORTED EVENTS

Desativ. relat 
5.

6.

ou

Alarms



Alarms



☺ Voltar ao passo 4

Entre no MENU DO USUARIO e selecione a opção [ENVIO PRIVADOS]
e pressione a tecla
para confirmar.1
Quando o visor mostra [ENVIO VOZ] pressione
O visor mostra [ENVIO SMS] que é a segunda opção usada para
habilitar Relatório Privado, para determinar quais os eventos que serão
reportados via SMS e para programar números de telefones SMS. Para
.
entrar nesta opção pressione
Quando o visor mostra [REPORTED EVENTS] pressione

O visor mostra a atual opção selecionada. 4
Pressione a tecla
ou
até que o visor mostre o grupo de
eventos que deseja ver reportado via SMS, por exemplo, [all -alerts].4
Quando estiver satisfeito com a definição, pressione
confirmar

para

Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se. O visor confirma os eventos
definidos para reportar e retorna ao passo 4. 5, 11

B. Programar Números de Telefone para SMS
7.

REPORTED EVENTS
ou

8.

2 tel# SMS

9.

080168593

10.
8032759333
☺ Voltar ao passo 8

Pressione a tecla
ou
até que o visor mostre o número de
telefone para SMS que deseja programar ou editar, por exemplo " 2 TEL#
SMS e pressione
para confirmar.

Para programar ou editar o número de telefone, use o teclado numérico
para inserir os dígitos do número de telefone SMS (por exemplo
5080168593) na posição do cursor intermitente. 6, 7
Quando concluído, pressione
para confirmar.
Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se, o visor confirma o número de telefone
SMS estabelecido e retorna ao passo 8.7, 11

Informação Adicional (secção C.11)
1

Para instruções detalhadas de como selecionar as Opções de Definições – ver as secções B.1 e B.2.

2

Esta opção permite programar os eventos a serem informados. Se quiser programar números de
telefone ou números de SMS, pressione a tecla
ou
até que apareça no visor a opção
desejada.
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3

O visor mostra a opção atualmente selecionada (indicada pelo símbolo ), por exemplo "desactiv.
Relat". Usando a tecla
ou
pode-se agora selecionar os eventos que deseja informar a
números de telefones privados, de acordo com as opções dadas na tabela abaixo:
Opção Grupo de Evento
Eventos a serem informados
Desativar relatório
Nenhuma mensagem será informada
alarms+alertas
Somente mensagens de alarme e alerta serão
informadas
alarms
Somente mensagens de alarme serão informadas
alertas
Somente mensagens de alerta serão informadas

4

O visor mostra a opção atualmente selecionada (indicada pelo símbolo ), por exemplo "desactiv.
Relat". Usando a tecla
ou
pode-se agora selecionar os eventos que deseja informar a
números de SMS, de acordo com as opções dadas na tabela abaixo:
Opção Grupo de Evento
Eventos a serem informados
Desactiv. relat
Nenhuma mensagem será informada
all
Todas as mensagens
all (-op/cl)
Todas as mensagens, exceto armar & desarmar
all (-alerts)
Todas as mensagens, exceto alertas
alarms
Somente mensagens de alarme
alerts
Somente mensagens de alerta
op/cl
Somente armar e desarmar (Open/close)

5

O símbolo  aparece agora ao lado da nova opção selecionada.

6

O visor mostra o número de telefone atualmente programado neste local (por exemplo, 1032759641). O
cursor pisca no primeiro dígito do código. Se o local está livre, o visor estará em branco ( - - - - ).

7

Pode mover o cursor para o local (dígito) seguinte ou anterior, usando as teclas

8

Dentro do menu telefones privados, pode-se agora repetir os passos 1 – 3 para programar ou editar outro
número de telefone. Dentro do menu SMS, pode-se repetir os passos 2 – 4 para programar ou editar outro
número de telefone SMS.
Para terminar esta sessão e retornar às opções do menu anterior, pressione a tecla

9

Pode-se selecionar entre: "1 tentativa", "2 tentativas", "3 tentativas", "4 tentativas".

10

Pode-se selecionar entre:

ou

.

.

"single ack" – um sinal de confirmação de somente um único telefone parará o processo de informação.
"all ack" – um sinal de confirmação de todos os telefones é necessário para parar o processo de informação.
11
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Pode-se agora selecionar outras opções, terminar esta sessão – (ver secções B.1 e B.2), ou abandonar a
programação (ver opção B.3)
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C.12 Ativar / Desativar a Opção Aviso
O sistema PowerMaster-10 (e as suas sirenes sem fios) pode ser definido para produzir um curto “Aviso” de
resposta audível, para o assistir quando usa o seu comando transmissor para armar (1 beep) e desarmar (2
beeps) o sistema PowerMaster-10 (funciona similarmente a um alarme de automóvel).

 Aqui pode ativar / desativar o Aviso.



1.

Leia atentamente a secção intitulada "Informação Adicional" de acordo com as referências indicadas1 etc. –
ver a tabela no fim desta secção.

Squawk ON
2.

Entre no MENU DO USUARIO e selecione a opção [SQUAWK] e
pressione a tecla
para confirmar.1

SQUAWK



O visor mostra configuração selecionada atualmente.2
Pressione a tecla
ou
até que o visor mostre a definição
para
desejada, por exemplo, "Squawk OFF" e pressione a tecla
confirmar.

ou

Squawk OFF
3.
Squawk OFF



☺ Voltar ao passo 1

Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se. O visor confirma a definição
guardada e volta ao Menu do Usuário, passo 1.

34

Informação Adicional (secção C.12)
1

Para instruções detalhadas de como selecionar as Opções de Definições – ver as secções B.1 e B.2.

2

a. O visor mostra a definição selecionada (indicada por um símbolo  ), por exemplo, "Squawk ON".
b. Pode agora selecionar tanto ativar (ON) como desativar (OFF) a opção Aviso, usando as teclas
ou
.

3

O símbolo  aparece agora ao lado da nova opção selecionada.

4

Pode agora selecionar outra opção no Menu do Usuario (ver secções B.1 e B.2), ou terminar de
programar (ver secção B.3).
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C.13 Programar o Horário
O sistema PowerMaster-10 inclui uma opção de uma saída PGM que pode ser usada para abrir e fechar um
portão controlado eletricamente, ou controlar um dispositivo elétrico preferido através de comandos
transmissores (ver Capítulo "Usando Comandos Transmissores") ou de acordo com um horário semanal
programável.
 Aqui pode criar um horário para a saída PGM até 4 diferentes ativações de LIGAR/DESLIGAR por
qualquer dia ou dias da semana desejados. Em aditamento pode programar um horário “Diário” que se aplica
a todos os dias da semana. É recomendado que a tabela de horários seja preenchida (no fim desta secção),
antes de programar o horário.



Leia atentamente a secção intitulada "Informação Adicional" de acordo com as referências indicadas1 etc. –
ver a tabela no fim desta secção.

A. Selecionar um Número de Dispositivo
1.

PROG HORARIO

2.

PGM

Entre no MENU DO USUARIO e selecione a opção [PROG HORARIO] e
para confirmar.1
pressione a tecla
para entrar no horário PGM.

O visor mostra [PGM]. Pressione

B. Estabelecer o Dia 2

3.

DOMINGO
ou

O primeiro dia do horário aparece.
Pressione a tecla
ou
até que o visor mostre o dia que
deseja programar ou “Diário”, por exemplo, "TERCA-FEIRA". 2

TERCA-FEIRA
4.

Quando o “dia” que deseja programar aparece no visor, pressione
para confirmar.

C. Estabelecer o Nº de ativação 3

5.

operacao No 1
ou

A primeira operação (ativação da saída PGM) do horário aparece. 3
Pressione a tecla
ou
até que o visor mostre a operação
que deseja programar por exemplo, "operacao No 3".

operacao No 3
6.

Quando o “No. da operação” que deseja programar aparece no visor,
pressione
para confirmar.

D. Estabelecer a hora LIGADO (start) 4
Inicio-HH:MM
7.

34

O ecrã "hora de início" é apresentado no visor. 4
Para estabelecer a hora de início da operação selecionada, pressione a
tecla
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Inicio-07:30A

8.

Inicio-00:30P

O visor mostra a atual configuração da hora de início. 5
Use o teclado numérico para estabelecer ou alterar a operação hora de
LIGADO (início), por exemplo “00:30P”. 6
Quando estiver satisfeito com a configuração, pressione
confirmar.

para

9.
☺ Ir para o passo 10

Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se. O visor confirma o horário de início
guardado e retorna ao ecrã "hora de início" como no passo 7.
Para estabelecer o horário de fim, continue para o passo 10.

E. Estabelecer a Hora DESLIGADO (fim) 5
10.

Inicio-HH:MM
ou

11.

Fim-HH:MM

12.

Fim-1:30P

A "hora de fim" da operação selecionada aparece.
Use o teclado numérico para estabelecer ou alterar a hora da operação
DESLIGADO (fim) hora, por exemplo “04:00P”. 6

Fim-04:00P

Quando estiver satisfeito com a configuração, pressione
confirmar.

☺ Voltar ao passo 5

Pressione a tecla
HH.MM"

ou

até que no visor apareça "Fim-

Quando o visor mostra a configuração desejada, pressione
confirmar.

para

para

Uma “Melodia Alegre” ☺ ouve-se. O visor confirma o horário de fim
guardado e retorna ao ecrã "No. da operação", como no passo 5.7

Informação Adicional (secção C.13)
1

Para instruções detalhadas de como selecionar as Opções de Definições – ver as secções B.1 e B.2.

2

Se pretende ativar o dispositivo selecionado todos os dias da semana à mesma hora(s), use a opção
“Diário”. De outra forma use as teclas
ou
para selecionar o dia específico (Domingo,
Segunda, Terça, etc.) em que deseja ativar a saída PGM. Pode repetir o processo mais tarde para
outros dias da semana, se desejar.

3

O visor mostra "operacao No 1" que é a primeira das 4 ativações de hora LIGADO/DESLIGADO que
pode programar para o dia selecionado no passo anterior. Pode repetir o processo mais tarde para as 3
outras ativações do dia selecionado, se desejar.

4

Aqui pode-se selecionar a 'hora de início" ou a "hora de fim" usando as teclas
visor também mostra o formato de horário selecionado.

5

O visor mostra a hora LIGADO (ou DESLIGADO) corrente da ativação selecionada com o cursor
intermitente no primeiro dígito da hora.Se não houver hora programada, o visor de hora estará em
branco (- -:- - - ).

6

Para uma explicação detalhada de como estabelecer a hora – ver a Secção C.6-B

7

Para terminar esta sessão e retornar ao menu da "operação" anterior, pressione a tecla

ou

.O

Para selecionar outras opções de menu, ou terminar de programar, siga as instruções das secções B.2
e B.3.
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Dispositivo

PGM
PGM
PGM
PGM
PGM
PGM
PGM

36

Descrição
do
Dispositivo

Dia

Segunda-feira

Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

Operação 1

Operação 2

Operação 3

Operação 4

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

LIGADO:__: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _

DESLIGADO:_ _: _ _
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E SMS

5. Notificação de Eventos e Controlo por Telefone e SMS


Notificação de Eventos por Telefone
Painel
de
Controlo
O PowerMaster-10 pode ser programado para
notificação seletiva de mensagens de eventos a
subscritores privados de telefone – Ver Capítulo –
4C.10.
Em caso de alarme, os seguintes sinais de voz
serão enviados a telefones privados, quando
reportam um evento:
* FOGO: LIGADO - LIGADO- LIGADO- pausa.... (- - - - - ......).
** ASSALTO:
LIGADO
continuamente
...)
(
*** EMERGÊNCIA: sirene de 2 tons; como uma
ambulância.
Para parar a notificação de alarme – pressione a tecla
"2" no teclado do seu telefone. O som do alarme
parará imediatamente.
O subscritor de telefone privado que recebe a
mensagem, deve confirmá-la (como explicado mais
à frente), mas se não houver resposta, a mensagem
será repetida quantas vezes necessárias nos 45
segundos seguintes. Quando os 45 segundos
esgotarem, o PowerMaster-10 liberta a linha e
chama o seguinte número de telefone privado da
lista.
A mensagem deve ser confirmada pressionando a
tecla “2” no teclado do telefone. Como resultado o
PowerMaster-10 pode continuar a notificar o próximo
número de telefone programado, ou se assim estiver
programado, considerado o evento como notificado
– Ver Capítulo 4C.10.

Notificações de Eventos por SMS
O sistema PowerMaster-10 quando equipado com a
unidade GSM pode ser programado para enviar
mensagens SMS de notificação de eventos a 4
números de telefone pré selecionados – ver Capítulo –
4C.10. As mensagens podem ser etiquetadas com
um nome "ID da Casa", por exemplo "JOHN'S
HOME", ver a secção Controlo Remoto por SMS,
comando no. 9.
Exemplos de mensagens SMS reportadas:
 JOHN’S HOME
**TOTAL**
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JOHN’S HOME
**DESARM**
JOHN’S HOUSE
POWERMASTER-10: BATERIA FRACA
GARAGEM: BATERIA FRACA
JOHN’S HOUSE
ESTADO MESSAGE 01
(A lista de Eventos é exibida)

Nota: O estado das mensagens só pode ser enviado
para um telefone cuja identidade não esteja
bloqueada pelo utilizador!

Controlo Remoto por Telefone
O PowerMaster-10 permite iniciar chamadas desde
o seu telefone privado ao painel de controlo do
PowerMaster-10 via PSTN (linha fixa) ou GSM e
executar uma variedade de comandos de armar
remotamente usando o teclado do seu telefone.
Para conectar ao PowerMaster-10 via PSTN:
1. Discar o número de telefone PSTN de
PowerMaster-10.
2. Esperar 2-4 toques e desligar. 1
3. Esperar 12-30 segundos.
4. Remarcar
o número de telefone de
PowerMaster-10 (O som será ouvido por 10
seg.).
5.

[*] (para parar o som)

6.

[Cod Utilizador], [#] 2

7.

[Comando desejado, ver a tabela seguinte]3

Para conectar ao PowerMaster-10 via GSM:
1. Discar o número de telefone GSM do
PowerMaster-10.
2. Esperar 2-4 toques e desligar. 1
3. Esperar 12-30 segundos.
4. Remarcar o número de telefone GSM do
PowerMaster-10.
5.

[Cod Utilizador], [#] 2

6.

[Comando desejado, ver a tabela seguinte]3

Notas:
(1) Alternativas aos passos 2 – 4: O sistema
PowerMaster-10 responde de forma semelhante
se discar apenas uma vez e esperar até escutar
os toques do telefone (nos Estados Unidos, por
exemplo, 11 toques).
37

FUNÇÕES ESPECIAIS
(2) A introdução do código de utilizador é necessária
apenas uma vez.
(3) Se esperar mais de 50 segundos (pode ser
modificado de acordo com a configuração / uso)
sem introduzir um comando, o PowerMaster-10
desconectará a linha.
A seguinte tabela lista os comandos e sua respectiva
sequência de inserção
Comando

[][1][#]

Armar Parcial

[][2][#]
[][21][#]
[][3][#]

Armar TOTAL
Especial

4

Armar TOTAL
Especial Imediato

“ESPECIAL INST <
código >”
ou
“LKI < código >”

5

Armar PARCIAL

“PARCIAL < código >”
ou
“HM < código >”

6

Armar PARCIAL
imediato

“PARCIAL INST
<código>”
ou
“HMI < código >”

7

Desarmar

“DESARM < código >”
ou
“DA < código >”

8

Inquirir o estado do
sistema

[][31][#]
[][4][#]

Armar Total-ImediatoEspecial

[][41][#]

Sair (fim comunicação)

[][99][#]

Controlo Remoto por SMS
O sistema PowerMaster-10 com unidade GSM pode
responder a comandos SMS de qualquer telemóvel
(o processo de envio das vários mensagens SMS
está descrito no guia do utilizador de telemóvel).
Os vários comandos SMS estão detalhados na
seguinte tabela.
Nesta tabela, <código> significa um código de
utilizador de 4 dígitos e um espaço em branco
significa simplesmente um espaço em branco (ver
Nota 1).
Lista de Comandos SMS
1

Comando
Armar TOTAL

Formato SMS
“TOTAL <código>”
ou
“AW <código>”

2

Armar TOTAL

“TOTAL INST
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Formato SMS
ou
“AWI <código>”
“ESPECIAL <código>”
ou
“LK <código>”

3

Sequência de Inserção

Desarmar

Armar Parcial-Imediato
Armar Total
Armar Total-Imediato
Armar Total-Especial

Comando
imediato

9

ESTADO < código >”
ou
“ST < código >”
Definir identidade de “NOME DA CASA <
casa personalizada
código > <ID de casa>”
(ver nota 2)
ou
“HN < código > <ID da
casa>”

Notas:
1) O PowerMaster-10 pode reagir com um tempo às
mensagens de SMS recebidas se a sessão
GPRS estiver em progresso ao mesmo tempo.
2) O ID da casa inclui até 16 caracteres, por
exemplo, JOHN'S HOUSE.

<código>”
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6. Funções e Aplicações Especiais
Cuidar de Pessoas Em Casa
Além de atuar como um sistema de alarme, o
PowerMaster-10 pode também ser usado para
controlar o movimento de pessoas em casa,
quando o sistema está no estado desarmado (ou
mesmo quando armado no modo “PARCIAL” com
proteção de perímetro apenas), e reportar
ausência de movimento nas zonas interiores, se
não houver deteção de movimento dentro de um
limite de tempo predeterminado.
Para usar esta característica, deve solicitar ao seu
instalador para programar um limite de tempo
específico, findo o qual a ausência de movimento
será reportada como um alerta “sem atividade”.
Clarificando, assumamos que uma pessoa idosa,
doente ou deficiente é deixada desacompanhada
num local protegido. Esta pessoa não
permanecerá
imóvel
por
horas,
independentemente do seu estado. É natural que
se desloque até à cozinha para comer ou beber,
ou à casa de banho para outras necessidades. Ao
fazer isso, os detectores do quarto, casa de banho
e cozinha irão detectar os seus movimentos.
Importante!
Para habilitar os detectores de movimento a
funcionar durante o estado desarmado, todos os
detectores de movimento devem ser configurados
pelo instalador para detectar atividade durante o
estado desarmado (ou seja, a configuração
recomendada "Ativid DESARM" ""SIM + 5m
demora").
Se, por exemplo, o limite de tempo para “ausência
de movimento” for estabelecido para 6 horas, um
relógio virtual contará esse tempo.
Se for detectado movimento dentro desse período,
o relógio recomeçará a contar desde o início (o
relógio virtual de 6 horas será “reinicializado) e não
será enviada qualquer mensagem de alerta.
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Se não for detectado movimento nesse período de 6
horas numa zona interior, o painel de controlo envia
uma mensagem de alerta de “sem atividade” à
estação de monitorização ou a telefones privados
designados pelo instalador.

Confirmar a condição de “bateria
fraca" nos comandos
Algumas regulamentações e instituições requerem
que o usuário confirme quando o comando entra
em condição de “bateria fraca”. Em tais casos o
instalador deverá programar o sistema para operar
como segue:
Se tentar desarmar o sistema com um comando
transmissor cuja bateria está fraca, ouvir-se-á um
beep de protesto por 15 segundos. Durante este
período deve pressionar novamente a tecla de
desarmar no transmissor ou no painel de controlo
(para o painel de controlo é necessário o código de
utilizador) para desarmar o sistema. Se executar esta
ação no período de 15 segundos, a mensagem de
confirmação de Bateria Fraca ficará guardada no
registo de eventos.
Se a tecla de desarmar não for pressionada
novamente no período de 15 segundos, execute
uma das seguintes ações quando quiser rearmar o
sistema:
A. Pressione TOTAL duas vezes para armar o
sistema.
B. Pressione TOTAL e depois pressione
desarmar.
Executando qualquer dessas duas ações também
Guardará a mensagem de confirmação no registo
de eventos.
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7. Testar o Sistema
Teste Periódico
Os componentes do seu sistema de segurança foram concebidos para proporcionarem utilização livre de
manutenção tanto quanto possível. No entanto, é obrigatório testar o sistema pelo menos uma vez por
semana e, após um alarme para verificar que todos as sirenes, detectores, comandos transmissores, teclados
numéricos e outros dispositivos do sistema estão a funcionar devidamente. Proceda como descrito nesta
secção e, se subsistir algum problema, notifique o seu instalador de imediato.
O teste é realizado em duas partes:
Teste da Sirene: Cada sirene do sistema é ativada automaticamente durante 3 segundos (as sirenes externas
em baixo volume).
Teste do Dispositivo: Cada dispositivo no sistema é ativado pelo utilizador e o visor indica ao utilizador quais
os dispositivos que não foram ainda testados e a indicação "it's me" ajuda a identificá-los, se necessário. Um
contador também indica o número de dispositivos que faltam ser testados.



Leia atentamente a secção intitulada "Informação Adicional" de acordo com as referências indicadas1 etc. –
ver a tabela no fim desta secção.

A. Entrar no Menu de Teste Periódico
1.

PRONTO 00:00

2.

TESTE PERIODIC
INTROD COD: 

3.

CODIGO
☺ Ir para o passo 4

Assegure-se que o sistema está desarmado e pressione a tecla
repetidamente até que o visor mostre "TESTE PERIODIC" e pressione a
1
tecla
para confirmar.

O visor pede-lhe que insira o seu código de utilizador.2
Insira o seu código de utilizador.2 3

B. Testar as Sirenes
4.

SIRENES TEST

5.

SIRENE N

6.
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SIRENS TESTS END
ou

O visor mostra [SIRENES TEST].4
Para iniciar o teste da sirene pressione
. Imediatamente depois de
pressionar
todos os 4 LEDs no painel devem acender-se (teste
LED). 4
O visor agora mostra [SIRENE N]. Isto indica o número de sirenes registadas
no painel de controlo que não foram testadas.
A sirene soará por 3 segundos, após o que o sistema PowerMaster-10
repete automaticamente o procedimento para a sirene seguinte registada no
sistema até que todas as sirenes tenham sido testadas.5
Quando todas as sirenes tiverem sido testadas, o visor mostra
ou
para confirmar
[SIREN TESTS END]. Pressione as teclas
o teste e passar para o próximo passo para testar os outros dispositivos.
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C. Testar Todos os Outros Dispositivo
TESTE DISPOS.
7.
8.

NAO ATIVO NNN

Z01 NAO ATIVO

Z01 CONTAT

PORTA PRINCIPAL
9.
10.

DEVICE TESTS END

O visor mostra agora [TESTE DISPOS.]
Para entrar no procedimento de teste dos dispositivos, pressione
O visor agora mostra [NOT TESTED NNN]. NNN indica o número de
dispositivos registados no painel de controlo que ainda não foram testados.
Este número desce automaticamente, à medida que os dispositivos forem
sendo testados.
Para iniciar o teste dos dispositivos, pressione
O visor mostra o primeiro dispositivo na lista de dispositivos na lista de
dispositivos não testados. Alterna entre o número do dispositivo, o tipo do
dispositivo (ex. contacto magnético, comando, teclado, etc.), e o local do
dispositivo.
O teste é realizado ativando cada dispositivo como explicado na tabela
abaixo. 6
Pressione

para rolar pela lista de dispositivos não testados. 7

Quando todos os dispositivos tiverem sido ativados, o visor mostra [DEVICE
TESTS END] seguido de [PRONTO 00:00].

PRONTO 00:00

Informação Adicional (Teste Periódico)
1

Ecrã exibido no estado desarmado, quando todas as zonas estão seguras (00:00 ou outros dígitos
mostram a hora corrente).

2

Se ainda não alterou o seu número de código pessoal, use o código de fábrica – 1111.

3

Se o CÓDIGO DE INSTALADOR é usado para o Teste Periódico em lugar do CÓDIGO DE
UTILIZADOR, os dispositivos LED também proporcionarão a indicação da qualidade da ligação – ver o
Manual do Instalador do PowerMaster-10 .
Para saltar o TESTE DE SIRENES e selecionar TESTE de outros dispositivos, pressione
.

4
5
6

7

O teste Periódico pode ser executado num máximo de três sirenes, incluindo uma sirene interna. As
sirenes externas são ativadas em volume baixo.
Como ativar os dispositivos do sistema durante o "Teste Periódico". Assegure-se de que o LED no
dispositivo acende-se quando ativado, como segue:
Sensor de Contato: Abre ou fecha a porta ou a janela protegida pelo contato.
Sensores de
Executa um "walk test" do detector como explicado na folha de dados do detector.
Movimento:
Sensores de Fumo: Executa um "Teste Diagnóstico" como explicado na folha de dados do detector.
Comando:
Ativa qualquer tecla do comando
Teclados
Executam uma rotina de desarmar ou armar ou pressione qualquer outra tecla
Numéricos:
que ativa o LED.
Repetidor:
Seguir os "Testes de Diagnóstico" descritos na folha de dados do repetidor.
Outros dispositivos: Em geral, segue os "Testes de Diagnóstico" descritos na folha de dados do
dispositivo ou ativa qualquer de suas funções.
a. Três segundos depois do dispositivo ser exibido, o LED do dispositivo pisca continuamente para
assisti-lo a identificar ("it's me")
até que o visor mostre [<OK> PARA SAIR] e
b. Para terminar a sessão, pressione a tecla
.
pressione
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8. Manutenção
Substituir a Bateria de Reserva
O PowerMaster-10 usa fornecimento de energia
normal, mas incorpora um conjunto de bateria
recarregável de reserva de 4,8V para assegurar a
operação apropriada durante uma falha de energia
elétrica (ver autocolante na cobertura da bateria).
Após uma falha de energia, a bateria é recarregada
até a sua máxima capacidade.
Ao receber a mensagem CPU BATER. FRACA, no
visor de seu LCD quando não há uma falha de
energia ou imediatamente após uma falha de
energia, isto indicada uma possível falha na bateria
que pode requisitar a substituição imediata da
bateria. Deve contactar o seu instalador para
executar este serviço.

Substituir as Baterias dos
Dispositivos Sem Fios
Os dispositivos sem fios fornecidos com o seu
sistema usam baterias que duram vários anos, em
uso normal.
No entanto, se e quando uma bateria se torna fraca,
o próprio dispositivo envia uma mensagem de
“bateria fraca” ao painel de controlo e é exibida uma
mensagem de problema de bateria fraca, juntamente
com a informação da zona (ver Capítulo 3 – Verificar
Informação de Problemas).
Os respectivos manuais destes sensores ou
dispositivos devem ser consultados para a
orientação da substituição apropriada da bateria a
ser executada pelo instalador.

Ganhar Acesso a Zonas 24 horas
Se deseja aceder a um sensor definido como zona
24 horas sem causar um alarme:


Pressione
USUARIO

O uso de abrasivos de qualquer tipo é
estritamente proibido. Não use solventes, tal
como álcool, querosene, acetona ou diluente.
Estes produtos arruinarão o acabamento externo
e causarão dano irreparável à transparência da
janela superior.

Registo de Eventos
Todos os eventos são memorizados num registo de
eventos que pode conter até 100 entradas. Pode
aceder a este registo, verificar os eventos um por um
e extrair conclusões funcionais.
Se o registo de eventos enche completamente,
continua a aceitar novos eventos à custa dos eventos
mais antigos – o evento mais antigo é eliminado
quando se regista um novo evento.
A data e hora de ocorrência são memorizadas para
cada evento. Quando lê o registo de eventos, estes são
mostrados por ordem cronológica – do mais recente
para o mais antigo. A descrição do evento é mostrada
em primeiro lugar, depois a data e a hora. As duas
informações são mostradas no visor alternadamente
por várias vezes, até que pressione na tecla
para mover para um evento mais antigo, ou até que o
limite de 4 minutos “sem ação” restaure o sistema no
modo normal de operação.
O acesso ao registo de eventos é proporcionado
, seguido do seu código
pressionando a tecla
de utilizador principal.
Caso deseje uma vista geral do uso do registo de
eventos, veja o procedimento abaixo.

Ler o Registo de Eventos
Para ler o registo de eventos, proceda como segue:

- o visor mostra: MENU



Pressione
- o visor mostra: INTROD
COD ___.
Insira o seu código secreto de 4 dígitos <Código de
Utilizador> - o receptor acústico toca uma “melodia
alegre” (- - - ––––).
Tem 4 minutos durante os quais o sensor de 24
horas pode ser aberto e acedido. Quando os 4
minutos
terminam,
o
sistema
retoma
automaticamente o modo normal.

Limpar o Painel de Controlo
O painel de controlo pode ocasionalmente ficar
manchado se tocado com dedos gordurentos e pode
acumular pó, após um longo período de uso. Limpeo com um pano macio ou esponja levemente
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humedecida com uma mistura de água e detergente
suave e depois seque-o.

PRONTO 00:00
1.
INTROD COD: _
2.

CODE

LISTA DE EVENTOS

Quando o visor do
PowerMaster-10
mostra
[INTROD
COD: _], insira o
código de utilizador
master.
A "Melodia Alegre"
soa e o visor do
PowerMaster-10
mostra [LISTA DE
EVENTOS]. (ver Nota
Importante!)
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3.

Z13 alarme


09/02/10 3:37 P

4.

Pressione a tecla. O evento
mais
recente
é
mostrado.
O evento é mostrado
em duas partes, por
exemplo,
"Z13
alarme"
depois
"09/02/10 3:37 P".
As duas exibições
são
mostradas
alternadamente até
que pressione a tecla
novamente
para
ir
para
o
seguinte evento, ou
até que o registo de
eventos esgote o
tempo (4 minutos).
Pressione

a tecla
quantas
vezes
forem
necessárias para ler
todos
os
dados
pretendidos.

Sair do Registo de Eventos
1.

2.

ou

<OK> PARA SAIR

Pressione a
tecla
ou
de qualquer
ponto
no
registo
de
eventos.
O visor do
PowerMaster10
mostra
[<OK> PARA
SAIR].
Pressione
tecla

PRONTO
O
sistema
retoma
o
modo normal
de operação.

Nota
Importante!
Inserir um código
incorrecto 5 vezes
seguidas, inicia o
bloqueio
de
30
segundos do teclado.
Atenção: O sistema
não permite apagar o
registo de eventos.
Só o instalador está
autorizado a ver e a
executar esta função.
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ANEXO A. GLOSSÁRIO
Período de Abortar: Quando um alarme é iniciado,
o receptor acústico interno é ativado em primeiro
lugar por um período de tempo limitado, que é o
período de abortar estabelecido pelo instalador. Se
acidentalmente causar um alarme, pode desarmar o
sistema dentro do período de abortar, antes que a
sirene real comece a funcionar e antes que o alarme
seja reportado aos respondedores remotos.
Alarme: Há 2 tipos de alarme:
Alarme sonoro – ambas as sirenes interna e externa
entram em constante funcionamento e o painel de
controlo reporta o evento por telefone ou por outro
modo.
Alarme silencioso – as sirenes permanecem
silenciosas, mas o painel de controlo reporta o
evento por telefone ou por outro modo.
Um estado de alarme é causado por:
 Movimento detectado por um detector de
movimento
 Mudança de estado detectada por um detector
de contacto magnético – uma janela ou porta
fechada foi aberta
 Detecção de fumo por um detector de fumo
 Qualquer um dos detectores foi adulterado
 Pressionando os dois botões de emergência
simultaneamente no teclado numérico do painel.
Armar: Armar o sistema de alarme, é uma ação que
o prepara para fazer soar um alarme se uma zona
for “violada” por movimento ou por abertura de uma
porta ou janela, conforme for o caso. O painel de
controlo pode ser armado de várias maneiras (ver
TOTAL, PARCIAL, IMEDIATO e COMANDO).
Atribuir: Refere-se a zonas.
Associado: Refere-se a dispositivos.
TOTAL: Este tipo de armado é usado quando o local
protegido está inteiramente desocupado. Todas as
zonas, interior e perímetro, estão protegidas.
Exclusão: Zonas excluídas são zonas que não são
armadas ao armar-se o sistema. A exclusão
possibilita armar somente parte do sistema enquanto
permite o livre movimento de pessoas dentro de
certas zonas quando o sistema está armado.
Zonas Campainha: Permite acompanhar a
atividade na área protegida, enquanto o sistema de
alarme está no estado desarmado. Sempre que uma
zona campainha é “aberta” o receptor acústico emite
dois beeps. O receptor acústico não emite qualquer
beep, quando a zona é fechada (volta ao normal). As
residências poderão utilizar esta característica para
anunciar as visitas. Os escritórios podem utilizá-la
para assinalar a entrada de clientes, ou para quando
o pessoal entra em áreas restritas.
Nota: Uma zona de 24 horas ou zona de fogo não
deverá ser designada como zona campainha,
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porque ambos os tipos de zona acionam um alarme
se forem perturbadas, enquanto o sistema está no
estado desarmado.
Apesar de uma ou mais zonas poderem estar
designadas como zonas campainha, pode ainda
assim ativar ou desativar a função de campainha,
e o LED
.
usando a tecla ON/OFF
Painel de Controlo: O painel de controlo é um
pequeno armário que incorpora o circuito eletrónico
e microprocessador, que controlam o sistema de
alarme. Recolhe informação de vários sensores,
processa-os e responde de várias maneiras.
Também inclui teclas de interface com o utilizador,
teclado numérico, visor, receptor acústico e
altifalante.
Definições de Fábrica: As definições que são
aplicáveis a um grupo de dispositivos específico.
Detector: O dispositivo (aparelho) que envia um
alarme, que comunica com o painel de controlo (ex.
NEXT PG2 é um detector de movimento, SMD-426
PG2 é um detector de fumo)
Desarmar: O oposto de armar – uma ação que
restaura o painel de controlo ao estado normal de
espera. Neste estado, somente zonas 24 horas e
fogo farão soar um alarme se forem violadas, mas
um “alarme de emergência” também pode ser
iniciado.
Zona Perturbada: Uma zona num estado de alarme
(isto pode ser causado por uma janela ou porta
aberta no campo de visão de um detector de
movimento). Uma zona perturbada é considerada
“não segura”.
Armar Forçado: Quando qualquer uma das zonas
do sistema é perturbada (aberta), o sistema de
alarme não pode ser armado. Uma forma de resolver
este problema é encontrar e eliminar a causa de
perturbação da zona (fechando janelas e portas).
Outra forma de tratar disto é impor o armar forçado
– desativação automática das zonas que ainda estão
perturbadas, quando termina o tempo de saída. As
zonas anuladas não estarão protegidas durante o
período em que o sistema estiver no estado armado.
Mesmo se for restaurado para normal (fechado), as
zonas anuladas permanecerão desprotegidas até o
sistema ser desarmado.
A permissão de “armar forçado” é dada ou negada
pelo instalador, enquanto programa o sistema.
PARCIAL: Este tipo de armado é usado quando há
pessoas no local protegido. Um exemplo clássico é
durante a noite em casa, quando a família se retira
para a cama. Ao armar PARCIAL as zonas do
perímetro estão protegidas mas as zonas interiores
não. Consequentemente qualquer movimento nas
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zonas interiores será ignorado pelo painel de
controlo, mas qualquer perturbação de uma zona do
perímetro causará um alarme.
Instantâneo: Pode armar o sistema TOTALIMEDIATO
ou
PARCIAL-IMEDIATO,
assim
cancelando o tempo de entrada para todas as zonas
de tempo pela duração de um período armado.
Por exemplo, pode armar o painel de controlo no
modo PARCIAL-IMEDIATO e permanecer na área
protegida. Somente a proteção de perímetro está
ativa e, se não está à espera de visitas enquanto o
sistema está armado, o alarme à entrada pela porta
da frente é uma vantagem.
Para desarmar o sistema sem causar um alarme,
use o seu teclado de controlo (que está
normalmente acessível sem perturbar uma zona de
perímetro) ou use o comando transmissor.
It's me: O sistema PowerMaster-10 inclui um potente
localizador de dispositivo que ajuda a identificar o
dispositivo atual exibido no LCD, como segue:
Enquanto o LCD exibe a zona (dispositivo), o LED no
respectivo dispositivo pisca indicando "it's me". A
indicação "it's me" aparece depois de um certo tempo
de retardo (máx. 16 segundos) e permanece durante
todo o tempo em que o LCD exibe o dispositivo com
um intervalo de 2 minutos.
Especial: O modo especial é um modo de armar
especial, no qual os designados “utilizadores
especiais” acionam uma mensagem “especial”, que
é enviada a um telefone ou pager quando desarmam
o sistema.
Por exemplo se os pais querem ter a certeza que o
seu filho regressou a casa depois da escola e
desarmou o sistema. Armar no modo especial só é
possível quando o sistema está armado no TOTAL.
Sensor de Contacto Magnético: Um comutador
controlado por magneto e um transmissor sem fios
acondicionados no mesmo encaixe. O sensor é
montado em portas e janelas para detectar alterações
de estado (de fechado a aberto e vice-versa). Quando o
sensor detecta que uma porta ou janela foi aberta,
transmite um sinal de "alarme" para o painel de
controlo.
O painel de controlo, se não estiver armado nessa
ocasião, considerará o sistema de alarme como “não
preparado para armar”, até que a porta ou janela esteja
segura e o painel de controlo receba um sinal de
“restauro” do mesmo sensor.
Sensor de Movimento: Um sensor passivo de
infravermelhos. Ao detectar movimento o sensor
transmite um sinal de alarme ao painel de controlo.
Após a transmissão, permanece em espera para
detectar mais movimentos.
Zona de Não Alarme: O seu instalador pode
designar uma zona para outras funções que não de
alarme. Por exemplo, um sensor de movimento
instalado numa escada escura pode ser utilizado
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para acender automaticamente as luzes, quando
alguém passa pela zona escura. Outro exemplo é
um transmissor miniaturizado ligado a uma zona que
controla um mecanismo de abertura de portão.
Armar Rápido: Armar sem um código de utilizador.
O painel de controlo não pede o seu código de
utilizador, quando pressiona uma das teclas de
armar. A permissão ou não para usar este método
de armar é dada pelo instalador, enquanto programa
o sistema.
Respondedor Remoto: Um respondedor pode ser
um fornecedor profissional de serviço ao qual o dono
da casa ou negócio subscreve (uma Estação de
Monitorização) ou uma família relação/amigo que
concorda em cuidar do local protegido durante a
ausência dos ocupantes. O painel de controlo reporta
eventos por telefone a ambos os tipos de
respondedor.
Restauro: Quando um detector volta do estado de
alarme para o estado normal de espera, diz-se que foi
“restaurado”.
Um
detector
de
movimento
restaura
automaticamente após detecção de movimento e
fica pronto a detectar novamente. Um detector de
contacto magnético restaura somente quando a
janela ou porta protegida é fechada.
Sensor: O elemento sensível: sensor piroelétrico,
foto-díodo, microfone, sensor ótico de fumo, etc.
Detector de Fumo Sem Fios: Um detector de fumo
normal e um transceptor sem fios PowerG num
compartimento único. À detecção de fumo o detector
transmite o seu único código de identificação,
acompanhado por um sinal de alarme e vários outros
sinais ao painel de controlo. Uma vez que o detector de
fumo está ligado a uma zona de fogo especial, é
iniciado um alarme de fogo.
Estado: TOTAL, PARCIAL, TOTAL-IMEDIATO,
PARCIAL-IMEDIATO,
ESPECIAL,
FORÇADO,
ANULADO.
Estado: Falha de corrente AC, bateria fraca,
problema, estado do sistema etc.
Códigos de Utilizador: O PowerMaster-10 é
desenhado para obedecer aos seus comandos, desde
que sejam precedidos por um código de acesso de
segurança válido.
Pessoas não autorizadas não devem saber este
código, por isso qualquer tentativa por parte deles
para desarmar ou anular o sistema falhará. Algumas
operações, no entanto, podem ser levadas a cabo
sem um código de utilizador, uma vez que não
degradam o nível de segurança do sistema de
alarme.
Zona: Uma zona é uma área dentro do local
protegido, sob a supervisão de um detector
específico. Durante a programação o instalador
permite que o painel de controlo receba informação
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do código de identidade do detector e liga-o à zona
desejada. Uma vez que a zona é distinguida por
nome e número, o painel de controlo pode reportar o
estado da zona ao utilizador e registar na sua
memória todos os eventos reportados pelo detector
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da zona. Zonas instantâneas e de atraso estão “em
vigilância” somente quando o painel de controlo está
armado e outras (24 horas) zonas estão “em
vigilância”, independentemente do estado do
sistema – armado ou não.
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ANEXOS
ANEXO B. PLANO DE FUGA EM CASO DE FOGO
O fogo pode espalhar-se rapidamente pela sua casa,
deixando-lhe um curto espaço de tempo para
escapar com segurança. A sua capacidade de sair
depende no aviso prévio dos detectores de fumo e
do planeamento prévio – um plano de fuga em caso
de fogo com que todos em sua casa estão
familiarizados e que praticaram.
 Junte todos os que vivem na sua casa e faça um
plano de evacuação.
 Desenhe um plano da casa, mostrando duas
maneiras de sair de cada dependência, incluindo
as janelas. Não se esqueça de marcar a
localização de cada detector de fumo.
Teste todos os detectores de fumo (por um
laboratório certificado) periodicamente, para
assegurar o seu bom funcionamento. Substitua
as baterias conforme necessário.
 Assegure-se que todos entendem o plano de
fuga e que reconhecem o som do alarme de
fogo. Verifique que as rotas de fuga estão livres
e que as portas e janelas podem ser abertas
facilmente.
 Se as portas ou janelas têm barras de
segurança, assegure-se que as barras têm
mecanismos de abertura fácil do interior, para
que possam ser abertas imediatamente num
caso de emergência. Os mecanismos de
abertura fácil não comprometem a sua
segurança, mas aumentam as hipóteses de
escapar com segurança de uma casa em
chamas.
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Pratique o plano de fuga pelo menos duas vezes
por ano, envolvendo todos nessa prática – das
crianças aos avós. Permita que as crianças
participem na prática do plano de fuga antes de
levar a cabo um ensaio à noite quando elas
estiverem a dormir. O objetivo é praticar, não
assustar, portanto dizer às crianças que haverá
um ensaio antes de elas irem para a cama será
tão eficiente quanto um ensaio surpresa. Se as
crianças ou outros não acordarem prontamente
ao som de um alarme de fogo, ou se houver
crianças ou membros da família com mobilidade
reduzida, assegure-se que haverá alguém para
os assistir no ensaio e no evento de uma
emergência.
 Aponte um ponto de encontro no exterior, onde
todos se possam reunir após terem escapado.
Lembre-se de sair em primeiro lugar, para poder
chamar ajuda. Nunca reentre na casa antes que o
corpo de bombeiros dê o OK.
 Todos devem memorizar o número de telefone
de emergência dos bombeiros. Deste modo
qualquer membro da família poderá telefonar de
um telemóvel ou de um telefone dos vizinhos.
 Esteja preparado para um fogo real: quando um
alarme de fumo soa, saia imediatamente e
permaneça fora – deixe o combate ao fogo para
os profissionais!
 Se vive num apartamento, assegure-se que sabe o
plano de evacuação do edifício. No caso de fogo,
use as escadas, nunca o elevador.
Fale aos hóspedes acerca do plano de fuga da
família. Quando visita a casa de outras pessoas,
pergunte-lhes sobre o plano de fuga deles. Se eles
não tiverem um plano de fuga, ofereça-se a ajudalos a fazer um. Isto é especialmente importante
quando permitem crianças dormir na casa de
amigos.
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DECLARAÇÂO FCC
O modelo 915 MHz deste sensor cumpre com a Parte
15 das Regras FCC. A sua operação é sujeita às
seguintes duas condições: (1) Este sensor não pode
causar interferência prejudicial e (2) este sensor deve
aceitar qualquer interferência que receba, incluindo
interferência que pode causar operação indesejada.
O circuito digital deste sensor foi testado e cumpre
com os limites de um sensor digital Classe B, nos
termos da Parte 15 das Regras FCC. Estes limites
estão concebidos a providenciar proteção razoável
contra interferências prejudiciais em instalações
residenciais. Este equipamento gera, usa e pode
irradiar energia de rádio frequência e, se não for
instalado e usado em concordância com as
instruções, pode causar interferências à recepção de
rádio e televisão. No entanto não há garantia que
não ocorra interferência numa instalação em
particular. Se este sensor causar interferência, o que
pode ser verificado desligando e ligando o sensor, o
utilizador é encorajado a eliminar a interferência por
uma ou mais das seguintes medidas:
– Reorientar ou recolocar a antena receptora.
– Aumentar a distância entre o sensor e o receptor.
– Conectar o sensor numa tomada de um circuito
diferente daquele que fornece energia ao receptor.
– Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV
experiente.
A 915 MHz o produto cumpre com os requisitos do
FCC.

NOTA: O PRODUTOR NÃO É RESPONSÁVEL
POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU
TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO
AUTORIZADAS A ESTE EQUIPAMENTO. TAIS
ALTERAÇÕES
PODEM
INVALIDAR
A
AUTORIDADE DO UTILIZADOR A OPERAR O
EQUIPAMENTO.
AVISO! Advertência de instrução do Proprietário:
"Não deve ser removido por ninguém, excepto pelo
locatário ".
Se o “PowerMaster-10” causa dano à rede de
telefone, a companhia de telefone notificá-lo-á
previamente que a descontinuidade temporária do
serviço pode ser necessária. Se o aviso prévio é
impraticável, será notificado tão cedo quanto
possível. Também será avisado que tem o direito de
fazer uma queixa ao FCC se for necessário.
A companhia de telefone pode fazer alterações nas
suas instalações, equipamento, operações ou
procedimentos que podem afetar a operação do
equipamento. Se isto acontecer a companhia de
telefone fará aviso prévio, com vista a permitir-lhe
fazer as necessárias modificações para manter o
serviço ininterrupto.
Se for verificado algum problema com o
“PowerMaster-10”, para reparação ou informação
sobre a garantia, por favor contacte Visonic Inc
USA., 65 West Dudley Town Road, Bloomfield, CT
06002, telefone: 8 602 430 833, URL:
www.visonic.com.

W.E.E.E. Declaração de Reciclagem do Produto
Para informações acerca da reciclagem deste produto deve contactar-se a companhia onde ele foi foi originalmente adquirido. Se descartar
este produto, não o devolvendo para reparação, deve-se assegurar que é devolvido com a identificação dada pelo fornecedor. Este produto
não deve ser descartado como lixo de todos os dias.
Directiva 2002/96/EC Descartar Equipamento Eléctrico e Electrónico.

VISONIC LTD. (ISRAEL):
VISONIC INC. (U.S.A.):
VISONIC LTD. (UK):
VISONIC GMBH (D):
VISONIC IBERICA:
INTERNET:
VISONIC LTD. 2011
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