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REFERÊNCIA RÁPIDA AOS COMANDOS BÁSICOS DA CENTRAL
+ [Código]*

Armar TOTAL ................................................................... 
Armar TOTAL-INSTANTANEO ........................................ 

+ [Código]* + 

Armar PARCIAL ............................................................. 

+ [Código]*

Armar PARCIAL INSTANTANEO ................................... 

+ [Código]* + 

Armar Forçado TOTAL (sistema não pronto) .................. 

+ [Código]* + 

(para silenciar o besouro)

Armar Forçado PARCIAL (sistema não pronta) ............. 

+ [Código]* + 

(para silenciar o besouro)

Desarmar e parar alarmes ............................................. 
+ [Código]* + 
(para silenciar o besouro)
* O código Master do utilizador de fábrica é 1 1 1 1. O código não é exigido se o modo armado rápido tiver sido seleccionado.
Altere o código de fábrica logo que possivel (ver o Parag.7.7)
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Estimado Cliente,
Obrigado por ter escolhido a PowerMax+, um sistema de alarme via-rádio altamente sofisticado produzido pela Visonic,
Ltd.
Por favor anote o telefone do instalador para facilitar a assistência.
Nome da Empresa: ___________________________________________
Número de Telefone: _________________________________________
Pessoa a Contactar: __________________________________________
Por favor anote também o nome e o nº da Central Receptora onde o seu sistema está ligado. Se alguma vez tiver de
contactar a Central Receptora terá que fornecer o seu nº de conta que é usado para identificar o seu sistema de
alarme. Obtenha estas informações do seu instalador e escreva-as.
Nome da Central Receptora: ___________________________________
Número de Telefone: _________________________________________
Número de Conta: ____________________________________________
Se o seu sistema foi programado pelo instalador para contactar números de telefone particulares, anote os quatro
números programados pelo instalador.
Telefone No. 1: ______________________________________________
Telefone No. 2: ______________________________________________
Telefone No. 3: ______________________________________________
Telefone No. 4: ______________________________________________

RESUME DE SINAIS SONOROS
Som
(-)

Sequência

Significado

Uma só vez

Se pressionar uma tecla

(- -)

Uma só vez

O sistema volta automaticamente ao estado anterior

(- - -)

Uma vez por minuto

Está a ser detectado um problema

☺ (- - - –––––)

Uma só vez

Comando / operação realizados com sucesso

(––––––––)

Uma só vez

Comando ilegal – código errado – recusa em aceitar

Beep lento ao inicio(- - - - - -) Uma só vez, durante o
aumentando de ritmo nos últimos 10 tempo
de
saída
segundos (- - - - - - - - ).
determinado
pelo
instalador.
(–––––––––––––––––––––––––––) Som continuo quando
activa (até os últimos 10
segundos do tempo de
saída).
Uma só vez
(ding-dong)

Aviso de tempo de saída após o sistema armado;
Aviso de tempo de entrada se esta ocorrer por uma
zona temporizada.
“Armar Forçado” está a ser usado sem o sistema “estar
pronto”(o som cessa se premir o botão de armar
novamente).
Uma zona de chime foi violada (com o sistema no
estado de desarmado).

INDICADORES LUMINOSOS
LED

Estado

Significado

ARMADO

A piscar

O sistema está armado (MODO PARCIAL).

Acesa

O sistema está armado (MODO TOTAL).

Apagada

O sistema está desarmado.

Aceso

Está a ser detectado um problema.

Apagado

Sem problemas.

Aceso

A função de chime (aviso) está activada – as zonas de chime irão tocar
quando abertas/violadas.

Apagada

A função de chime (aviso) está desactivada.

Aceso

A central está a ser alimentada pela rede eléctrica normal.

Apagado

O sistema está a funcionar com as baterias de backup.

PROBLEMA
AVISO (chime)

ENERGIA
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SINAIS DA SIRENA
Tipo de Alarme

Representação Gráfica da Sinal

Descripção Verbal do Sinal

Roubo / 24 horas/ –––––––––––––––––––––––––––––––
Pânico

ON continuamente

Fogo

ON - ON - ON - pausa - ON - ON - ON - pausa ............

–––

–––

–––

– – – .................

Teste*
–– (ambas as sirenes, externa e interna)
* Só uso suplementar

ON durante 2 segundos (uma vez)

SUGESTÕES ÚTEIS PARA OS UTILIZADORES DA POWERMAX+
Parar um alarme: : Quando o alarme tocar – pressione a tecla DESARMAR (
pressione
no teclado e introduza o seu código de acesso (1 1 1 1 de fábrica).

) do seu Mini-Transmissor ou

Parar os beeps de problemas: Quando existe um problema no sistema, o indicador de PROBLEMA da central
acende-se e ouvirá 3 beeps por minuto. Se não quiser eliminar o problema imediatamente, e os beeps o incomodarem,
pressione a tecla DESACT ( ) no seu Mini-Transmissor, ou pressione a tecla
no teclado e introduza o seu código
de acesso (1 1 1 1 de fábrica). Esta acção irá silenciar o besouro por 4 horas, após as quais o beep voltará a tocar. Note
no entanto que os beeps não serão emitidos durante as horas nocturnas.
Zonas do perímetro e interiores versus zonas de 24-horas: A maioria dos detectores do seu sistema estão
ligados a zonas perímetrais ou interiores. Estas zonas disparam em alarme quando o sistema está armado e não
disparam quando o sistema está desarmado. Outros detectores podem estar ligados a zonas de 24 horas as quais
disparam o alarme independentemente do sistema estar armado ou desarmado.
Armar enquanto as zonas de perímetro estão abertas (portas e/ou janelas abertas)): O display
mostrará “NÃO PRONTO” se uma porta ou janela protegida estiver aberta. Você pode saber qual é a zona pressionando
a tecla <MOSTRAR/OK>. Pode eliminar o problema fechando a porta / janela ou realizando um “armar forçado”
(excluindo a zona) caso o instalador tenha habilitado esta opção. Em caso de escolher intencionalmente a opção de
exclusão de uma zona, deixe a porta ou a janela aberta e active o sistema (uma voz de mensagem anunciará que o
“Armar Forçado” está em activação).
As zonas excluídas não estarão protegidas durante o período de armado.
Acedendo às zonas de 24-horas: Se desejar aceder a um detector definido como zona de 24 horas sem provocar
um alarme:
• Prima <PRÓXIMO> -o display mostrará: MODO NORMAL.
• Prima <PRÓXIMO> outra vez – o display mostrará: MODO USUARIO.
• Prima <MOSTRAR/OK> - o display mostrará: INTRODUZIR CODIGO ___.
• Digite o seu <Código de Usuario> secreto de 4 dígitos – ouvirá o som de aceitação (- - - ––––).
Você tem 4 minutos para abrir e aceder ao detector de 24 horas. Após os 4 minutos, o sistema voltará
automaticamente ao modo normal.
Cancelar alarmes acidentais: Depois do alarme a sirene interior será activada de imediato por um período de
tempo limitado (ajustado pelo instalador). Depois começa a sirene exterior e o evento é transmitido para a Central
Receptora. Se causar acidentalmente um alarme, pode simplesmente desarmar o sistema antes da sirene exterior
começar a tocar – o alarme não será transmitido.
Se causou um alarme acidentalmente e a sirene exterior já tiver começado a tocar – pode na mesma desarmar o
sistema dentro de um tempo limite programado pelo instalador (1 a 15 minutos, à vontade). Se conseguir desarmar a
tempo, uma mensagem de ALARME CANCELADO será automaticamente enviada à Central Receptora.
Não conseguir sair antes de acabar o tempo de saída: Se sair do local protegido depois de terminado o
tempo de saída (os beeps do tempo de saída pararam) o sistema interpretará que está a entrar. A contagem do tempo
de entrada começará e ouvir-se-ão através dos beeps do tempo de entrada. Para evitar um alarme, deverá desarmar a
central com o seu código antes de terminar o tempo de entrada.
Uma entrada não autorizada ocorreu enquanto esteve ausente: Se ouvir as sirenes do alarme quando
estiver a chegar ao local, e as luzes acesas que devem normalmente estar apagadas – pode haver um intruso ou outro
evento pode ter ocorrido. Não se confronte com o intruso – permaneça fora e chame as autoridades.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Generalidades

O sistema identifica uma série de eventos - alarmes,
tentativas de manipulação dos detectores, e diversos tipos
A PowerMax+ é um sistema de alarme via rádio que
de problemas. Os eventos são automaticamente
oferece protecção contra roubo, fogo e sabotagem. Para
transmitidos através da rede de telefones fixos ou da rede
além disso pode ser usada para controlar luzes e aparelhos
GSM para uma Central Receptora de Alarmes (de maneira
eléctricos em casa e/ou para vigiar os movimentos de
digital) e para telefones particulares (através de
pessoas incapacitadas ou idosas sozinhas em casa. A
mensagens de voz). A pessoa que recebe a mensagem
informação é dada visualmente e verbalmente e na maioria
deverá investigar o evento e agir em conformidade.
dos casos, uma voz já gravada sugere o que terá de fazer.
O sistema PowerMax+ é controlado por uma central (Figura
TECLAS DE
DISPLAY
INDICADORES
CONTROLO
1) preparada para recolher dados de vários sensores
LUMINOSOS
estrategicamente colocados dentro e ao longo do perímetro
MICROFONE
do local protegido (Figura 2).
No estado desarmado o sistema fornece informações
SIRENE
visuais e verbais e inicia um alarme se for detectado fumo ou
INTERNA
qualquer perturbação numa zona de 24 horas (uma zona
activa 24 horas por dia).
No estado armado o sistema iniciará um alarme se detectar
perturbação em qualquer das zonas armadas.
TAMPA DO
T E C L A DO
Necessitará de um código de segurança de 4 dígitos para
(FECHADA)
controlar o sistema e pode autorizar outras 7 pessoas a
usar o sistema fornecendo-lhes os seus próprios códigos
TAMPA DAS
ALTAVOZ
de segurança. Para além disso pode ter 8 MiniBATERIAS
(FECHADAS)
Transmissores com várias funções que lhe permitirão a si
e a outros utilizadores controlar a maioria das funções sem
Figura 1. Painel de Controlo com as Tampas Fechadas
ter que estar em contacto directo com a central.
IMPORTANTE! Tudo o que precisa saber para efectuar a instalação, pode ser encontrado na Secção 2 deste
manual. Se não estiver familiarizado com alguns termos aqui utilizados, consulte o Anexo A no final deste manual.
DETECTORES VIA-RÁDIO (ATÉ 28 UNIDADES INSTALADOS NOS LOCAIS A PROTEGER)
ON/OFF DE 15 EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS (CONTROLADOS PELOS CABOS ELÉCTRICOS EXISTENTES)
ATRAVÉS DE VÁRIOS FACTORES SEGUNDO A PROGRAMAÇÃO DO INSTALADOR

Persiana

ar condicionado
Radio

UNIDADE
GSM

TV
X-10 #1

TRANSMISSOR
DE COLAR DE
EMERGÊNCIA

X-10 #2

X-10 #3

X-10 #5

X-10 #15

CENTRAL
DE TELEFONE
GSM

COMPUTADOR
LOCAL (OPÇÃO)
MÓDULO DE
INTERFACE
ALIMENTAÇÃO

DETECTOR
UNIVERSAL
DE PROTECÇÃO
PERÍMETRAL

SIRENA
EXTERNA

LINHA
TELEFÓNICA.

DETECTOR
DE FUMO

DETECTOR DE
MOVIMENTO

X-10 #6

CABLAGEM ELÉCTRICA
EXISTENTE NAS PAREDES

DETECTOR DE
PORTA E JANELA
ABERTO/FECHADO

DETECTORES
VIA-RÁDIO
(ATÉ 28
UNIDADES
INSTALADOS
NOS
LOCAIS A
PROTEGER)

X-10 #4

CENTRAL DE
TELEFONE
GSM

SIRENE
EXTERNA

PANEL DE
CONTROL

RELÉ
PGM

CONTROLO DE
DISPOSITIVOS
ATRAVÉS DE VÁRIOS
FACTORES SEGUNDO
PROGRAMAÇÃO DO
INSTALADOR

DETECTOR DE
INUNDACÇÃO

DETECTOR
DE GÁS

ATÉ 2
DETECTORES
CABLADOS

TRANSMISSOR
KEYFOB

COMANDO REMOTO
VIA-RÁDIO

ATÉ 8 TRANSMISSORES KEYFOB/COMANDOS
REMOTOS VIA-RÁDIO (UTILIZADOR 1 – UTILIZADOR 8)

CENTRAIS RECEPTORAS DE ALARMES

Figura 2. Configuração Típica do Sistema
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1.2 Características do Sistema
A PowerMax+ oferece um grande número de características
únicas:
• 30 Zonas: Cada zona protegida é identificada não só pelo
número mas também pelo nome (peça ao seu instalador
para atribuir nomes apropriados às suas zonas).
• Vários Modos de Armar: TOTAL, PARCIAL, TOTALIMEDIATO, PARCIAL-IMEDIATO e EXCLUSÃO.
• Display (LCD): No painel frontal aparecem avisos e
informações do estado da central.
• Relógio em tempo real: A hora actual é mostrada no
lado direito do display.
• Vários destinos para comunicar: Os eventos são
comunicados automaticamente as centrais receptoras
de alarmes.
• Relatórios seleccionados: O seu instalador pode
determinar que tipo de evento será transmitido para cada
local.
• Modo de aviso de desarme: Uma mensagem de
“desarme” pode ser enviada aos telefones escolhidos
quando o sistema é desarmado por um utilizador “com
confirmação de desarme” (por exemplouma criança da
casa).
• Mensagens e instruções faladas: Estado do sistema,
mensagens verbais pré gravadas serão ouvidas através
do altifalante interno (se as mensagens vocais estiverem
activadas – ver Para. 7.10).
• Intercambio de Mensagens: Antes de sair, pode gravar
uma mensagem verbal para outros utilizadores que
possam chegar mais tarde. Quando chegue, pode
escutar mensagens de voz deixadas por outros
utilizadores para si.
• Teclado e controlo via-rádio: Controlo total através do
teclado; as funções principais podem ser realizadas
pressionando botões nos Mini-Transmissores.
• Acesso através de telefones: Pode aceder à
POWERMAX+ por telefone e armar/desarmar ou
receber informações do estado do sistema.
• As teclas numéricas servem como teclas de função:
No estado desarmado, as teclas numéricas são usadas
para controlar diversas funções do sistema. Um ícone
simples em cada tecla identifica facilmente a sua função.
• Controlo de dispositivo eléctricos: Pode-se controlar
luzes e aparelhos eléctricos se usar módulos X-10
opcionais. A rede eléctrica transporta os sinais de
controlo. O seu instalador poderá determinar os meios
de comando de acordo com as suas necessidades.
• Controlo remoto da saída PGM: Controlo de portões
automáticos, luzes de presença, vários outros
equipamentos podem ser ligados ou desligados através
da saída PGM (saída programável). O seu instalador
poderá determinar os meios de comando de acordo com
as suas necessidades.
• Recuperação de dados: Pode obter informações de
estado, problemas e ver os eventos de alarmes
memorizados – em forma visual e verbal.
• Cuidar de pessoas idosas, fisicamente incapacitadas
e/ou doentes): Pode-se programar o sistema para
monitorizar a actividade dentro da área protegida e enviar
uma mensagem de alerta se a pessoa a cuidar se
mantiver imóvel por muito tempo.
• Chamadas de emergência: Os mini-transmissores
(keyfob) entregues a indivíduos específicos podem ser
usados para enviar chamadas de emergência/ajuda.
• Desarmado sobre coacção: Se um utilizador é forçado
a desarmar o sistema, pode usar um código especial
para desarmar o sistema como habitualmente e o
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sistema vai enviar um alarme silencioso para a central
receptora (ver o para. 2.13F).
• Supervisão do Sistema: Todos os detectores enviam
mensagens periódicas de supervisão. Se tal não
acontecer, a POWERMAX+ mostrará uma mensagem
de problema de inactividade. O instalador pode desligar
esta função se o desejar.
• Supervisão da Bateria: Não se preocupe com baterias
descarregadas. A POWERMAX+ mostrará uma
mensagem “bateria baixa” sempre que a bateria de um
detector estiver perto do fim.

1.3 Termos técnicos

Para entender melhor o sistema basta ler as definições no
APÊNDICE A no fim deste manual. No entanto, se este não
for o seu primeiro sistema de alarme, actualize-se somente.

1.4 Símbolos Usados neste Manual
Símbolo Significado
Prima tecla: Prima a tecla indicada manualmente

ou ingresse os dígitos indicados manualmente.
Código de segurança: 1 1 1 1 de fábrica.
Falha: “Melodia de rejeição” (––––––––).

³

☺

Êxito: “Melodia de aceitação” ( - - - –––––).
Beep único ( - ): Ocorre quando se prima
qualquer tecla.
Beep duplo (- -): Indica fim de tempo.

! !

y

Beep triplo (- - -): Uma vez por minuto, indica
um problema.
Besouro de alarme: Emite sons contínuos..
Tempo de saída / entrada: Beeps lentos ao
princípio (- - - - - -) e beeps mais rápidos
durante os últimos 10 segundos (- - - - - - - - ).
Cursor a piscar.
Indicador aceso: O indicador perto do
símbolo está aceso.
Indicador a piscar: O indicador perto do
simbolo está a piscar.
Indicador apagado: O indicador perto do
símbolo está apagado.
Mensagem falada através do altifalante.

1.5 Teclas de Controlo

Quando a tampa do teclado está fechada, como se vê na
Figura 1, só duas teclas são visíveis:
Tecla
PRÓXIMO

Tarefa
Avança de item em item dentro de um menu.

Ver mensagens de estado uma a uma e selecção
da opção mostrada.
Com a tampa do teclado aberta. (ver Fig. 4 ), as teclas de
funções especiais são visíveis. As funções destas teclas
são explicadas nas secções seguintes deste manual.
MONSTRAR/OK

1.6 Transmissor Multi-Funções

O sistema responde a sinais
enviados por um minitransmissor “keyfob” de 4
botões (MCT- 234) que você
e outros utilizadores podem
ter. A função de cada botão
é indicada na Fig. 3, à
direita. O seu instalador
pode programar o botão
AUX (auxiliar) para executar
várias funções.

NOTA : PREMIR TOTAL E
PARCIAL DU RANTE 2 SEG.
DAR Á INICIO A U M ALARME
DE PÂNICO. PR EMIR 2
VEZES TOTAL DURANTE
2 SEG. DARÁ INICIO
A ARMADO L AC HKEY

ARMAR
“PARCIAL”

ARMAR
“TOTAL”

DESARMAR
BOTÃO
“AUX”

Fig. 3. Transmissor Keyfob
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A. Controlar um portão ou outro dispositivo: Ao
pressionar o botão AUX, pode comandar um portão
eléctrico ou qualquer outro dispositivo eléctrico.
B. Armar o sistema em modo IMEDIATO (sem tempo de
entrada): Se pressionar o botão AUX depois de armar
enquanto o tempo de saída está a decorrer, o sistema
será armado sem tempo de entrada. Isto significa que
ao entrar no local protegido por qualquer zona
accionará o alarme imediatamente. Os utilizadores de
transmissores keyfob não terão problema porque
podem desarmar o sistema antes de entrar
pressionando o botão DESARMAR ( ).
C. Obter informações sobre o estado do sistema: Ao
pressionar o botão AUX no seu transmissor, o módulo
de voz informará o estado do sistema através do
altifalante interno.
Desarmar com um transmissor “keyfob” que tenha a
bateria fraca
Se desarmar o sistema com um keyfob que tenha a bateria
fraca, escutará um beep de aviso durante 15 segundos
(caso o instalador active esta opção).

Durante este período deverá premir novamente o botão
desarmar do keyfob ou da central (na central necessita do
código) para desarmar o sistema. Se realizar esta acção
durante o período de 15 segundos, a mensagem de
bateria fraca será enviada para o log de eventos.
Se não se premir novamente durante o período de 15
segundos, realize uma das seguintes acções:
A. Prima TOTAL duas vezes para armar o sistema, caso
contrário não se armará o alarme e o aviso não será
guardado na memória de eventos.
B. Prima TOTAL e depois Desarmar, para receber, de
outro modo o aviso não será enviado para a memória
de eventos.

1.7 Avisos de Voz

As mensagens pré-gravadas informam-no do que está a ser
processado no sistema e ajudam-no a executar certas
acções. Também avisa sobre problemas, alarmes e identifica
a causa de cada um.
Uma vez que as mensagens são bastante claras,
decidimos omitir o texto falado neste manual, tendo no
entanto os displays e os beeps do besouro. Deste modo
acompanhamos todos os passos.
DISPLAY
DE LCD

INDICADOR
DE ARMADO
INDICADOR
DE PROBLEMA
INDICADOR
DE CHIME
INDICADOR
DE ENERGIA

BOTÃO
PRÓXIMO

GRAVAR MENSAGEM

BOTÃO
MOSTRA / OK

LUZ ON
ARMADO TOTAL

SUBIR VOLUME
ESCUCHAR MENSAJE

LUZ OFF

BAIXAR VOLUME

ARMADO PARCIAL
PROGRAMAR
X-10 / PGM

AVISOS ON/OFF
MUDO

DESARMADO

SEM ENTRADA
TEMPORIZADA

TESTE

EVENTOS

RETORCER
PÂNICO

EMERGÊNCIA
(Premir durante 2 seg.)

FOGO
(Premir durante 2 seg.)

Premir ambos os botões em simultaneamente
para alarme de pânico

Figura 4. Controlos e Indicadores da Central

Nota: O botão do altifalante mudo
: activa-se unicamente se estiver activada a função "Configurar a Opção de
Voz" ("armar avisos" – ver o diagrama dos dados do utilizador, Fig. 8).
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1.8 Opção de Protecção do Display
A opção de Protecção do display (caso o instalador a
habilite) ocorre se não pressionar nenhuma tecla
durante 30 segundos, no display verá “PowerMax+” e
apagará os LEDS (para prevenir que um possível intruso
conheça o estado do sistema). Retorna ao display
normal depois de premir o botão OFF seguido do código
de utilizador (Refrescar por Código) ou depois de

premir qualquer tecla (Refrescar por Tecla), conforme a
opção seleccionada pelo instalador. Se seleccionou
Refrescar por Tecla, a primeira vez que se premir
qualquer tecla (excepto Fogo e Emergência) regressará
ao display normal e à segunda vez realizará a função da
tecla. Em relação as teclas de Fogo e Emergência a
primeira vez que se premir a tecla regressará ao display
normal e realizará a função Fogo / Emergência.

2. PROTEGER O LOCAL
2.1. Teclas
Segurança
Tecla

relacionadas

com

a

Função
Armar quando não está ninguém em casa.

Acção

Mensagem do Display



ARMANDO

FAVOR

Armar quando há pessoas em casa.

SAÍA

Cancelar o tempo de entrada depois de armar
(‘TOTAL-IMEDIATO’ ou ‘PARCIAL-IMEDIATO’).
Desarmar o sistema e parar os alarmes.

Antes de armar, certifique-se que o display mostra:
PRONTO
HH:MM
Se aparece PRONTO, todas as zonas estão protegidas e
o sistema pode ser armado no modo que quiser.
Caso apareça NÃO PRONTO devido a uma zona não
MONSTRAR/OK
para verificar o número e o
fechada, pressione
nome da(s) zona(s) aberta(s), uma por uma.
Suponhamos que a zona 2 (porta de trás) e a zona 13
(cozinha) estão abertas. Para verificar proceda da
seguinte maneira:
Acção
Mensagem no display
Som

 MONSTRAR/OK

PORTA

PRONTO

DE

HH:MM

 MONSTRAR/OK

y

ABERTA

COZINHA
(alternando)
Z13

Nenhuma (ver a
nota abaixo)

y

TRÁS

(alternando)
Z2

y

ABERTA

(Depois de 10 segundos)
NÃO

PRONTO

y
! !

TOTAL

O led de Armado permanece aceso

Acção

Mensagem do Display



ARM.

Vá para zona interior

(Tempo de Saída)
PARCIAL
HH:MM

Recomenda-se que feche as zonas abertas para o sistema
voltar ao estado “pronto para armar”. Se não o souber fazer,
consulte o seu instalador.
IMPORTANTE! Todos os procedimentos para armar
explicados a seguir são feitos tendo em conta que o
instalador activou a opção “armar rápido”. Se esta opção
não estiver activada, a PowerMax+ pedir-lhe-á o seu
código antes de armar.

2.3 Armar ‘TOTAL’
Se o sistema está PRONTO, proceda como se mostra:

PARCIAL

Som

y
! !

O led de Armado fica a piscar

2.5 Mudar de ‘PARCIAL’ para ‘TOTAL’
Não desarme o sistema – pressione apenas 
. A
resposta será a mesma do Para. 2.2. Abandone o local antes
de terminar o tempo de saída.

2.6 Mudar de ‘TOTAL’ para ‘PARCIAL’
Não desarme o sistema – pressione apenas·
.
Uma vez que esta operação reduz o nível de segurança, a
PowerMax+ pedir-lhe-á o código master do utilizador, para
assegurar que é um utilizador autorizado.
Acção
Mensagem do Display
Som


[³]

___

INTR.CODIGO

ARM.

Vá para zona interior

PARCIAL

(Tempo de Saída)

y
y
! !

ARM. PARCIAL HH:MM

HH:MM

Nota: Para saír imediatamente de qualquer menu,
pressione·
.
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AGORA

y

Se todas as zonas do perímetro estão no estado PRONTO
e o “armar rápido” for permitido, proceda do seguinte modo:

2.2 Preparar para Armar

NÃO

SAIR

(Tempo de Saída)

Som

2.4 Armar ‘PARCIAL’

Testar o sistema (ver o Para. 6.6).

 MONSTRAR/OK

TOTAL

O led de Armado fica a piscar
Se ocorrer um alarme e o sistema estiver armado no modo
“TOTAL” o display mostrará uma mensagem diferente :
Acção
Mensagem do Display
Som


[³]

___

INTR.CODIGO

ARM.

Vá para zona interior

PARCIAL

(Tempo de Saída)
PARCIAL

y
y
! !

HH:MM

(alternando)
ARM

PARC.

MEMO

O led de Armado fica a piscar
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2.7 Armar ‘Imediato’

Pode armar TOTAL ou PARCIAL sem tempo de entrada –
qualquer detecção em qualquer zona accionará
imediatamente um alarme. Se desejar armar “TOTAL –
IMEDIATO” proceda da seguinte maneira:
Acção

Mensagem do Display




ARMANDO
ARM.

TOTAL.

INSTANT.

Som

y
y

(alternando)
FAVOR

Saía

SAIR

AGORA

(Tempo de Saída)

y
! !

TOTAL

O led de Armado permanece aceso
Se desejar armar “PARCIAL–IMEDIATO” proceda da
seguinte maneira:
Acção

Mensagem do Display




ARM.

PARCIAL

ARM.

INSTANT.

Som

y
y

2.9 Armar em Modo de Aviso de
Desarme

Este modo é útil para país que trabalham e desejam estar
seguros de que os seus filhos voltaram da escola e
desarmaram o sistema. Activar o modo de “Aviso de
Desarme” significa que se enviará uma mensagem de
“desarme” especial quando um dos “utilizadores
especiais” desarmar o sistema.
Os utilizadores especiais possuem códigos de utilizador de 5
a 8 ou transmissores keyfob de 5 a 8. A mensagem de aviso
de desarme considera-se uma alerta e não um alarme, e
como tal é enviada a telefones particulares programados pelo
utilizador como destino das mensagens de alerta.
A activação do aviso de desarme só é possível quando se
activa em modo de armado “TOTAL”.
Para activar em moda de aviso de desarme, proceda da
seguinte forma:
Acção
Mensagem do Display
Som




ARMANDO

(Dentro de 2 segundos)

(alternando)

(alternando)
ARM.

Vá para zona interior

FAVOR

PARCIAL

(Tempo de Saída)
ARM

PAR.

! !

2.8 Armar forçado

O armar forçado permite-lhe armar o sistema apesar de
uma ou várias zonas estarem abertas e o display indicar
“NÃO PRONTO”.
O armar forçado automático só funciona se o instalador o
activou durante a programação. As zonas abertas serão
omitidas e não serão armadas. O local protegido não terá a
protecção máxima.
Nota: Quando o armar forçado é activado, o besouro emitirá
um som contínuo durante o tempo de saída. Pode silenciá-lo
pressionando novamente o botão de armar.
Para armar forçado “TOTAL” proceda da seguinte maneira:
Mensagem do Display

Som

TOTAL

y
FAVOR



SAIR

AGORA

(Tempo de Saída)

(para silenciar o
besouro)

TOTAL

Pode provocar um alarme de pânico manualmente no modo
desarmado ou armado. Caso esta opção tenha ficado
habilitada pelo instalador (consulte o instalador para saber
se ficou ou não habilitada). A sequência será a seguinte:
Acção
(Premir
simultaneamente)

O led de Armado permanece aceso
Quando aparece no display NÃO PRONTO, o armar
forçado “PARCIAL” realiza-se da seguinte maneira:




ARM.

PARCIAL

(Tempo de Saída)

(para silenciar o
PARCIAL
HH:MM
besouro)
Vá para zona interior
O led de Armado fica a piscar
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Som

y

DE

Som
Sirene

PÂNICO

depois ou quando o sistema
está desarmado:
PRONTO

HH:MM

Nota: Se estiver a usar um transmissor (keyfob),
pressione os botões TOTAL e PARCIAL simultaneamente
durante 2 Segundos.
Para parar o alarme, pressione 
(no teclado) e
depois introduza um código de utilizador válido.

2.11 Iniciar um Alarme de Fogo

Pode gerar um alarme de fogo de forma manual
(dependendo da versão da PowerMax+ adquirida – veja o
rótulo da tampa da PowerMax+) no estado armado e
desarmado, como se mostra a seguir:
Acção

TOTAL

Mensagem do Display

Mensagem do Display
ALARME

EMERGENCIA

Acção

y
! !

AGORA

2.10 Iniciar um Alarme de Pânico

O led de Armado fica a piscar

ARMANDO

SAIR

(Tempo de Saída)
O led de Armado permanece aceso

ARM. PAR.INSTAN

Acção

Saía

HH:MM

(alternando)



y
y

TOTAL.

ARM. AVISO DESARME

Mensagem do Display

Som

FOGO

Sirene

FUEGO

Depois ou enquando o sistema
está desarmado:
PRONTO

HH:MM

Para parar o alarme, pressione 
coloque um código de utilizador válido.

2.12
Iniciar
Emergência

um

e depois

Alarme

de

Pode provocar um alarme de emergência de forma
manual (dependendo da versão da PowerMax+ adquirida
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– ver o rótulo na tampa da PowerMax+) quando está
armada ou desarmada, como se mostra a seguir:
Acção
EMERGENCIA

Mensagem do Display
FUEGO

Som

EMERGÊNCIA
Quando o sistema está armado
ou desarmado:
PRONTO

Acção

HH:MM

Para parar o alarme, pressione 
um código de utilizador válido.

Se não sabe anular uma zona aberta consulte o seu
instalador.
D. Desarmar o sistema acusando um problema.
Se for detectado um problema com a central armada, o
LED indicador de PROBLEMA acenderá e a operação
de desarme será como mostrado:

e depois coloque

Mensagem do Display


[³]

PRONTO

Ao desarmar o sistema a sirene pára antes do tempo
limite, independentemente do equipamento estar armado
ou desarmado quando iniciou o alarme.
Depois de desarmar, podem aparecer diferentes
mensagens no display, dependendo do estado do sistema:
A. Desarmado - sem eventos: Se enquanto esteve
armado, não se registaram ocorrências, o desarme
será como mostrado:


[³]

Mensagem do Display
___

INTR.CODIGO

PRONTO

HH:MM


[³]

___

INTR.CODIGO

PRONTO

HH:MM

Acção

y


[³]

y
☺

O led de Armado apaga-se
Para ler a memória de alarme veja a secção 5. A mensagem
“MEMÓRIA” desaparecerá após rearmar o sistema.
C. Desarmar depois de um alarme com uma
zona ainda aberta: Se a zona que deu alarme
continua aberta, o desarme ocorrerá como mostrado a
seguir:
Acção


[³]

Mensagem do Display

NÃO

PRONTO

y

HH:MM

☺

(alternando)
NÃO

PRONTO

Som

___

INTR.CODIGO

MEMO

Mensagem do Display

y

O led de Armado apaga-se
Para ler a memória de alarme veja a secção 5. A
mensagem “MEMÓRIA” desaparecerá após rearmar o
sistema.

PRONTO

Som

___

INTR.CODIGO

HH:MM

(alternando)
PRONTO

PROBL.

(alternando)

Som

y

MEMO

y

PROBL.

☺

(alternando)
PRONTO

☺

y

Som

B. Desarmar depois de um alarme, com todas as
zonas fechadas: Se a zona que deu alarme voltou
ao normal, o desarme será como mostrado a seguir:
Mensagem do Display

y

HH:MM

ARMADO apaga-se e
soa uma vez por minuto
Para descobrir o tipo de problema que está a ser
detectado veja a secção 5. Quando se elimina a causa
a mensagem PRBL irá desaparecer do display, o led
indicador de problema apagar-se-á e os beeps de
problema terminarão.
E. Desarmar depois de um alarme, com o
sistema acusando um problema. O indicador de
PROBLEMA na central acender-se-á. Se a zona que
provocou o alarme voltou ao normal, o desarme será
efectuado da seguinte maneira:

O led de Armado apaga-se

Acção

PRONTO

Som

___

(alternando)

2.13 Desarmar e parar Alarmes

Acção

INTR.CODIGO

PRONTO

y
☺

y

MEMO.

ARMADO apaga-se e
soa uma vez por minuto
Para descobrir que tipo de problema foi detectado, veja
a secção 5. A mensagem PRBL desaparecerá do
display, o LED indicador de PROBLEMA apagar-se-á e
os beeps de alerta terminarão depois de eliminada a
causa do problema. A mensagem MEMÓRIA
desaparecerá ao rearmar o sistema.
F. Desarmado sobre coacção. Caso seja forçado a
desarmar o sistema, coloque o código de coacção (2580
de fábrica) ou outro código configurado pelo instalador.
O desarme irá realizar-se normalmente, mas transmite
um alarme silencioso à central receptora de alarmes.

2.14 Comportamento da Sirene

Som contínuo - quando é violada uma zona de roubo,
zona de 24-horas, ou quando o utilizador realiza um
“alarme de pânico”.
ON - ON - ON - pausa - ON - ON - ON - pausa - Quando
se acciona uma zona de fogo (detecta-se fumo).
Se não estiver ninguém perto para desarmar o sistema
depois de um alarme e a zona continuar aberta, o alarme
tocará durante o tempo programado pelo instalador e
depois para. A luz strobe continuará a piscar até que se
desarme o sistema.

3. CONTROLO DE VOZ E SOM

3.1 Teclas de controlo de voz e som

As funções relacionadas com a voz e o som oferecidas
pela POWERMAX+ são controladas do teclado, conforme
se mostra a seguir:

Tecla

Função
Aumentar o volume das mensagens faladas
Diminuir o volume das mensagens faladas
Activar / Desactivar o altifalante
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Gravar uma mensagem falada para outros
utilizadores do sistema
Ouvir uma mensagem gravada deixada por
outros utilizadores
Activar / Desactivar a função de chime (aviso)

(contínuo)

Nada

FALE

Fale

FALE

Fale

FALE

Fale

FALE

VOLUME+

Pare de falar

FIM

VOLUME+

Quando o último quadrado negro desaparecer (20
segundos depois) o display mostrará FIM DA GRAVAÇÃO.
Quando soltar a tecla, o display voltará ao normal, mas
indicará que existe uma mensagem. Por ejemplo:

Mensagem no display

Som

VOLUME+
VOLUME+

O diagrama seguinte mostra como diminuir o volume com a
tecla <4> (supondo que o volume está no máximo no
inicio).
Acção

Mensagem do Display
(máx.)

MSG

Fale

Acção






GRAVAR
FALE

O diagrama seguinte mostra como aumentar o volume
pressionando a tecla <1> (supondo que o volume está no
mínimo no inicio).

(máx)


Fale

3.2 Ajustar o Volume da Voz






começar a falar. Os 5 quadrados negros desaparecerão
um a um como mostrado no diagrama seguinte:
Acção
Mensagem no display
Som

Som

VOLUME–
VOLUME–

DA

GRAVAÇÃO

PRONTO

HH:MM

(alternando)
PRONTO MSG
Para verificar a sua própria mensagem ouça-a dentro do
minuto seguinte à sua gravação (ver Para. 3.5). Assim a
indicação de MENSAGEM não será apagada.

3.5 Reprodução da Mensagem

VOLUME–

Para ouvir uma mensagem deixada por outro utilizador do
sistema:

VOLUME–

Pode activar e desactivar as mensagens faladas actuando
na tecla <7> como se mostra:
Acção
Mensagem no display
Som

Pressione
e escute. EXECUTAR MSG será exibido
no display e a mensagem será reproduzida no altifalante.
Quando esta terminar o display voltará ao normal. Se já
passou mais de 1 minuto depois da gravação,
desaparecerá a indicação de MSG.




Pode activar / desactivar as zonas de chime pressionando
a tecla <8> como indicado:

3.3 Voz ON/OFF

VOZ
VOZ

ON
OFF

3.6 Aviso (Chime) ON/OFF
Acção

PRONTO

HH:MM

Nota: O sistema mantém o estado de “Voz OFF” até que
se altere para “Voz ON’.

Mensagem no display




AVISO
AVISO

Som

ON
OFF

3.4 Gravar uma Mensagem

Pode deixar uma mensagem falada para outros
utilizadores do sistema. De frente para a central,
e mantenha pressionado. Quando a
pressione
mensagem FALE AGORA aparecer no display, pode

PRONTO

HH:MM

O Led de AVISO mantém-se aceso quando esta
opção está activada

4. CONTROLO DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS
4.1 Opção e Teclas de Controlo
A POWERMAX+ permite o controlo remoto manual ou
automático de até 15 equipamentos eléctricos (luzes, rádios,
TV, gravadores, ventiladores, etc.). Para tal é necessário um
controlador (opcional) X-10 e 15 módulos X-10 (ver Fig. 2).
Comandos ON / OFF são enviados através da rede
eléctrica da própria casa.
Além das unidades X-10 (numeradas de 1 a 15), é
possível controlar um dispositivo eléctrico ligado à saída
PGM (unidade #00).
Ao programar o sistema, o seu instalador determina os
períodos de ON e OFF para cada equipamento
controlado. Também determinará quais os detectores que
comutarão os dispositivos X-10. No entanto é você quem
decide como deverão responder os equipamentos
programados (Ver tabela seguinte).
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Tecla

Função
Activação manual de luzes ou outros
equipamentos eléctricos.
Desactivação manual de luzes ou outros
equipamentos eléctricos.
Seleccionar método automático de controlo:
Sensores: Os equipamentos são controlados
por detectores (programados pelo instalador).
Programação Horária: Os equipamentos são
controlados por relógio/temporizador (horas de
ON e OFF são programadas pelo instalador).
Ambos: Os equipamentos são controlados
por detectores e também por relógio.
Seguem-se dois exemplos das vantagens da utilização deste
sistema:

DP5465U

• Controlo por relógio. Quando estiver ausente, a activação
/ desactivação temporizada de luzes, rádio e TV simulam a
presença de pessoas em casa, com o objectivo de
dissuadir potenciais ladrões.
• Controlo por Zona. Ao abrir uma zona do perímetro, as
luzes acender-se-ão e poderá ser activada um gravador,
com latidos de cães, por exemplo.

4.2 Activação Manual

Pode activar equipamentos como se descreve a seguir.
Este exemplo mostra como acender luzes através da
unidade X-10 Nº. 1.
Acção





Mensagem no display
X10

X10
X10

Som

ON

Para tal, active as funções DISM/AUM pressionando
, pressione várias vezes( como desejar) o botão
ou
(DISM) ou
(AUM).

4.5 Controlo ON/OFF Automático

Pode seleccionar 2 das 4 op;\oes:
Por timer ON
Por timer OFF
Por sensor ON Por sensor OFF
As opções activadas serão indicadas por um quadrado negro
á direita ( ). Pode visualizar as outras duas opções
pressionando a tecla <9>.
Uma opção desactivada será indicada sem o quadrado
negro. Este aparecerá se pressionar <OK> quando a
opção é mostrada. O símbolo ☺ representa o “som de
aceitação” – indicando a activação da nova opção.
Acção

0

ON

Mensagem no display



1

TIMER

Som

ON

(de fábrica)
LISTO

HH:MM

Acende-se as luzes controladas pela unidade X-10 N°. 01

Se optar por
outro -

TIMER

OFF

Se estiver OK -

TIMER

OFF

Pode desactivar equipamentos como se descreve a
seguir. Este exemplo mostra como apagar luzes através
da unidade X-10 Nº.1.

 MONSTRAR/OK
 MONSTRAR/OK

TIMER

OFF

Acção



4.3 Desactivação Manual





Mensagem no display
X10

POR

OFF

PRONTO

SENSOR

ON

(de fábrica)

OFF

X10
X10

Sonido

☺

0
1
HH:MM

Apaga as luzes controladas pela unidade X-10 N°. 01

4.4 DIMINUIR / AUMENTAR Luzes

Depois de acender uma luz (ver o parag. 4.2), poderá
aumentar ou diminuir a intensidade, conforme desejar.

Se optar por
outro -

POR

Se estiver OK -

POR

 MONSTRAR/OK
 MONSTRAR/OK

POR SENSOR OFF



PRONTO

SENSOR

OFF

SENSOR

OFF

☺

HH:MM

5. LEITURA DA MEMÓRIA DE ALARME E INFORMAÇÃO DE PROBLEMAS
5.1 Ver o conteúdo da Memória de
Alarme / Tamper

A POWERMAX+ guarda na sua memória a informação de
alarmes e tamper que ocorram durante o ultimo período
de armado.
Nota: Os Alarmes ingressam na memória somente após
terminar o período de cancelamento de alarme (ver anexo A).
Isto significa que se desarmar o sistema imediatamente antes de terminar o período de cancelamento – não haverá
indicação na memória.

A. Indicações de Alarme / Tamper

Quando a memória contém pelo menos um evento e o
sistema está desarmado, uma mensagem MEMÓRIA
piscará no display como se mostra:
PRONTO
HH:MM
(alternando)
PRONTO MEMO
ou, se o sistema não está pronto para armar
NÃO PRONTO
HH:MM
(alternando)
NÃO PRONTO MEMO
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B. Ver informação de Alarme/Tamper
Pode ver o conteúdo da memória, pressionando a tecla
MOSTRA/OK.
EXEMPLO 1: O alarme disparou porque a porta da garagem
- zona No. 12 – Foi aberta mas fechada novamente. Para
além disso o detector do quarto - zona No. 7 – enviou uma
mensagem de “Tamper” porque a sua tampa foi aberta.
Acção
Mensagem no display
Som

 MONSTRAR/OK


PRONTO

HH:MM

Z12

ALARMADA
(alternando)

PORTA



y

MONSTRAR/OK

MONSTRAR/OK

y

GARAGEM

Z07 TAMPA ABERTA
(alternando)

y

QUARTO

Se pressionar a tecla <MOSTRAR/OK> novamente, o
display mostrará outros eventos na memória (se houver
algum) ou voltará ao estado inicial (ver alínea A acima).
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EXEMPLO 2: O alarme disparou porque a porta da garagem
- zona No. 12 – foi aberta, mas continuou aberta.
Mensagem no display
Acção
Som

 MONSTRAR/OK
MONSTRAR/OK


NÃO PRONTO H H : M M

Z12

PORTA

PRONTO

y

NÃOPRONTO

HH:MM

(alternando)

ABERTA

PORTA

PRBL

Ou, se o sistema não estiver pronto para armar

MONSTRAR/OK

Z12

HH:MM

(alternando)

GARAGEM

(alternando)

NÃOPRONTO

y

GARAGEM

Lembre-se! A indicação e o conteúdo da memória serão
apagados depois de armar novamente o sistema.

5.2 Ver Informação sobre Problemas
A. Indicações sobre Problemas

Se a mensagem PROBLEMA aparecer no display, o
indicador de PROBLEMA irá acender e irá soar 3 beeps
por minuto, terá que verificar o sistema afim de descobrir a
origem e o tipo de problema. Os tipos de problemas são:
PROBLEMAS NOS SENSORES / KEYFOB
• Inactividade - Se não forem recebidos sinais de um
determinado comando/keyfob ou detector via–rádio
durante um determinado tempo predefinido.
• Bateria fraca – A bateria de um sensor, keyfob ou
comando via-rádio está a chegar ao fim da sua vida útil.
• "Limpe-me" – O detector de fogo deve ser limpo.
• Problema de gás – Falha no detector de gás.
• Falha de AC na sirena – Falta alimentação na sirena.
• Problemas no X-10 – Aparece esta informação quando
é enviada uma ordem para ligar uma unidade de X-10
bidireccional, mas a confirmação da ordem indica que
não foi recebida.
PROBLEMAS GSM (caso utilize)
• Falha de AC do GSM - Falta alimentação no módulo
GSM.
• Bateria do GSM fraca – A tensão da bateria do GSM
está fraca.
• Tamper GSM – Alguém abriu o módulo GSM.
• Falha rede GSM – Falha na linha telefónica do GSM.
• Falha na rede GSM – Falha na rede do GSM.
• RSSI fraca – Sinal recebido pelo GSM é fraco.
• Modem GSM desligado – O módulo GSM não funciona.
• Falha de comunicação GSM – Não há comunicação
(formato RS-232) entre a POWERMAX+ e a unidade GSM.
PROBLEMAS DO SISTEMA
• Falha de Alimentação – A alimentação de 220V falhou e o
sistema está a funcionar unicamente com a sua bateria
(este problema é comunicado 5 minutos após ter ocorrido).
• Interferências – Um sinal de radio-frequência está a
bloquear o canal que os detectores usam para
comunicar com a central.
• Falha de Comunicação – Não se consegue enviar uma
mensagem à Central Receptora de Alarmes ou a um
telefone particular (ou foi enviada mas não foi reconhecida).
• Bateria fraca do CPU – A bateria da Central está fraca
e deve ser substituída (ver Para. 9-1).
• CPU tamper – Alguém retirou / mexeu na central.
• Problema com o fusível – O fusível da sirena queimou.
IMPORTANTE! Caso os beeps de problemas o
incomodem, desarme o sistema novamente (mesmo que
já esteja desarmada). Desta forma irá cancelar os beeps
de problemas durante 4 horas.
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PRONTO

y

ALARMADA
(alternando)



B. Verifique as Fontes dos Problemas
Quando existe um problema, piscará no display a mensagem
PRBL, como se mostra nos exemplos seguintes:

PRBL

Pode rever todos os problemas um a um pressionando a
tecla MOSTRA/OK.
EXEMPLO: O detector da cozinha - zona No. 9 – está
inactivo e o detector da sala - zona No. 15 – tem a bateria
fraca. No entanto estes problemas não impedem o sistema
de estar “pronto para armar”.
Para verificar a causa do problema proceda como se
mostra a seguir:
Acção

Mensagem no display

 MONSTRAR/OK
MONSTRAR/OK


PRONTO
Z09

HH:MM

Som

y

INACTIVA
(alternando)

y

COZINHA



MONSTRAR/OK

Z15 PILHA FRACA
(alternando)

y

SALA
Se voltar a pressionar a tecla <MOSTRA/OK>, o display
mostrará detalhes de outros problemas (se houver), ou
voltará ao estado inicial (ver exemplo acima).

5.3 Verificar a Memória e Problemas
Simultaneamente
Se forem armazenados eventos de alarme / tamper na
memória e ao mesmo tempo existir um problema, o
display mostrará:

PRONTO

HH:MM

(alternando)

PRONTO

MEMO

( alternando)

PRONTO

PRBL

ou, se o sistema não está pronto
para armar

NÃOPRONTOHH:MM
( alternando)

NÃOPRONTO

Nota: Quando
existe uma
mensagem de voz
na memória,
aparecerá também
no display MSG
(como se mostra
no parag. 3.4).

MEMO

( alternando)

NAOPRONTO

PRBL

Para ler a informação de estado – dados em memória,
zonas abertas e fontes de problemas (nesta ordem) pressione na tecla <MOSTRAR / OK> repetidamente. O
conteúdo da memória será mostrado primeiro, como
explicado no Para. 5.1. Se o sistema não estiver pronto, a
informação de zona aberta seguir-se-á como se explica no
Para 2.2. As fontes do problema serão mostradas no final,
como mostrado no Para. 5.2.
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5.4 Corrigir Problemas
Os indicadores de problemas (led de PROBLEMA aceso e
a mensagem PRBL a piscar) desaparecem quando
eliminar a causa do problema. Se não souber solucionar
uma situação de problema, consulte o seu instalador e
peça ajuda.
INACTIVIDADE: Uma vez que um detector inactivo ou o
comando via-rádio, retome as suas transmissões
periódicas, o problema de inactividade deixa de existir e
não será indicado na central.

BATERIA BAIXA: Depois de substituir a bateria num
equipamento via-rádio, de um keyfob ou de um comando
via-rádio que acusou bateria baixa, na próxima transmissão
feita por este, será enviado um sinal de restauro de bateria
e a mensagem de bateria baixa desaparecerá.
PROBLEMAS DO SISTEMA: A correcção de qualquer um
dos problemas do sistema, é automaticamente detectada
pela central e a indicação de problema apagar-se-á.

6. FUNÇÕES ESPECIAIS
6.1 Cuidar de Pessoas Sozinhas em
Casa

Uma função importante da POWERMAX+ é a sua
capacidade de funcionar de modo contrário ao
comportamento normal de um sistema de alarme. Quando o
sistema está desarmado (ou até mesmo armado em
PARCIAL) pode supervisionar a actividade dentro de casa e
enviar uma mensagem de “falta de movimento” em zonas
interiores, se não houver detecção de movimento durante um
tempo pré-determinado.
Para usar esta função deve pedir ao seu instalador para
programar um determinado tempo a partir do qual será
emitida uma alerta de “falta de movimento”.
Para esclarecer melhor imaginemos que um idoso, doente,
ou deficiente tem de ficar em casa sozinho. Esta pessoa não
ficará completamente imóvel durante horas. É natural que
mesmo a dormir se mova na cama de tempos a tempos.
Pode também ir à cozinha ou à casa de banho. Assim os
detectores os detectores do quarto, casa de banho e cozinha
detectarão o seu movimento.
Se por exemplo, o tempo limite para a “falta de movimento”
programado pelo instalador for de 6 horas, um relógio virtual
de 6 horas fará uma contagem decrescente deste tempo.
Se for detectado movimento dentro das 6 horas
programadas, a contagem recomeçará do início por mais 6
horas e não será enviada nenhuma mensagem de alerta.
Se não for detectado movimento dentro das 6 horas
programadas, a central enviará uma mensagem de alerta
“não activo” para a central de recepção de alarmes ou para
telefones particulares programados pelo instalador.
IMPORTANTE! Para além disto pode dar à pessoa que
fica sozinha, um transmissor de um único botão para
situações de emergência - ver Parag. 6.2.

6.2 Chamadas de Emergência

Suponhamos que a pessoa que ficou em casa como dito
acima no Parag 6.1, sofre um acidente como por exemplo
cair na banheira e não ser capaz de se levantar. Pode
levar horas até a alerta “não activo” seja enviada, mas a
pessoa precisa de ser assistida muito mais rápida.
Apesar das probabilidades de tais acidentes serem
poucas, é aconselhável dar à pessoa um mini-transmissor
de um único botão ou um transmissor tipo relógio. Ao
pressionar o botão deste transmissor será enviada pela
POWERMAX+ uma chamada de emergência para a
Central Receptora de alarmes.
Para tal ser possível peça ao seu instalador para definir
uma das 28 zonas da POWERMAX+ como zona de
emergência. Obtenha um dos transmissores que se
mostram a seguir e programe o código deste transmissor
nessa zona de emergência.
Os modelos compatíveis são os seguintes (ver Fig. 5):
MCT-201 – Transmissor de emergência de pendurar ao
pescoço.
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MCT-211 – Transmissor de emergência de pulso.
MCT-101 – Transmissor de emergência de bolso.

MCT-201

MCT-211

MCT-101

Figura 5. Transmissores de Emergência de um Botão

6.3 Controlo Remoto por Telefone
PAINEL DE
CONTROLO DA
POWERMAX+

A. Estabelecendo uma Chamada Telefónica
Pode aceder à POWERMAX+ a partir dum telefone
remoto e armar, desarmar, acender e/ou apagar os
dispositivos eléctricos e a saída auxiliar (PGM), gravar,
reproduzir e apagar uma mensagem de voz e averiguar o
estado do sistema. O processo é mostrado na próxima
ilustração.
1. Marque o No. tel. da POWERMAX+ .
2. Deixe tocar 2-4 vezes e desligue
Não se aplica
3. Espere 12-30 seg.
quando se marca o
4. Marque novamente o No. tel. da
número GSM da
POWERMAX+ . (Ouvirá um
POWERMAX+.
besouro durante 10 seg.)
Passe ao ponto 5.
1
5.  [*} (para parar o besouro)
2
6.  [código de utilizador], [#]
7.  [Comando desejado, veja a tabela seguinte] 3
Notas
(1) A POWERMAX+ responde de forma similar se marcar
uma vez e espera até ouvir o telefone tocar (na USA,
por exemplo, 11 toques).
(2) Só é necessário ingressar o código uma vez.
(3) Se esperar mais de 50 segundos sem realizar um
comando, a POWERMAX+ desligará.
B. Comandos Executáveis
Comando

Sequência das Teclas

Desarmar
[
Armar Parcial
[
Armar Parcial-Instantâneo
[
Armar Total
[
Armar Total c/ Aviso de [
Desarme
Armar Total-Instantâneo
[
Armar Total-Instantâneo c/ Aviso [
de Desarme
Disposit. Elect. (No. 01-15) ON [
Disposit. Elect(No. 01-15) OFF [
Activar saída PGM
[
Desactivar saída PGM
[

]
]
]
]
]

[1]
[2]
[2]
[3]
[4]

[#]
[#]
[1] [#]
[#]
[#]

] [3] [1] [#]
] [4] [1] [#]
]
]
]
]

[5]
[5]
[5]
[5]

[disps. No.] [1] [#]
[disps No.] [0] [#]
[0] [0] [1] [#]
[0] [0] [0] [#]
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Comando

Sequência das Teclas

Comunicação de voz
bidireccional (ver sub-par. C)
Reprodução mensagem gravada
Iniciar gravação de mensagem
Finalizar gravação de
mensagem
Apagar mensagem gravada
Verificar o estado do sistema
Terminar comunicação

[ ] [7] [#]
[ ] [8] [1] [#]
[ ] [8] [2] [#]
[ ] [8] [3] [#]

[ ] [8] [4] [#]
[ ] [9] [#]
[ ] [9] [9] [#]
C. Comunicação de Voz Bidireccional
Realize os passos de 1-6 do parag. 6.3A e continue como
se indica a seguir:
1.  [ ] [7] [#]
2. Espere 2 beeps
3.  [3] ou [1] ou [6] (ver mais abaixo)
O sistema começará a funcionar no modo “ESCUTAR,
permitindo ouvir os sons dentro da residência durante 50
segundos. Se a pessoa que ali se encontre falar ou
chorar, conseguirá ouvi-la. Poderá alternar o sistema entre
Escutar, Falar ou Full-Duplex, como se mostra na tabela
seguinte.
Comando
Tecla
Escutar (escutando a pessoa em casa) (*)
[3]
Falar (falando com a pessoa em casa) (*)
[1]
Full Duplex (escutando e falando) (*)
[6]
Nota: Para prolongar a duração da comunicação além
dos 50 segundos, prima [3], [1] ou [6] outra vez,
conforme deseje.
* A comunicação de 2 vías pode ser terminada por
qualquer pessoa que esteja perto da central, mediante o
desarma da POWERMAX+.
Observações Relacionadas com os modos Escutar e
Falar
Os modos Escutar e Falar permitem uma vía de voz de cada
vez. O intercâmbio interrupto de voz falada e escutada entre
as duas partes intervenientes é um método normalmente
usado nas comunicações de rádio militar, comercial e de
rádio amador. Uma vez que termine de falar deve dizer
"Escuto" e comutar de falar para escutar. Quando a pessoa
em casa termina de falar também deve dizer "Escuto", como
sinal para você comutar de escuta para fala.
EXEMPLO:
Você (ao telefone): [1], “Olá João, estás a ouvir? Há
algum problema? Escuto”.... [3]
Pessoa em casa: “Sim estou. Senti umas tonturas ao
levantar-me da cama e cai no chão. Magoei-me numa perna
e não me consigo levantar. Preciso de ajuda. Escuto”...
Você (ao telefone): [1], “Claro, vou mandar alguém já para
aí. Escuto”..... [3].
Pessoa em casa: “Obrigado. Rápido. Escuto”.
Você (ao telefone): [1], “Está bem! Terminado”.....
[ ] 9] [9] (FIM DE COMUNICAÇÃO)
Importante! Se desejar deixar o modo de comunicação
bidireccional e realizar outra função, pressione a tecla [ ] e o
código de utilizador seguido da função (ver a sequência de
teclas no Para. 6.3 B acima).

6.4
Comunicar
particular

a

um

telefone

PAINEL DE
CONTROLO DA
POWERMAX+

O instalador pode programar a POWERMAX+ para a
transmissão selectiva de mensagens para os telefones
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particulares. As mensagens dividem-se em dois tipo de
grupos:
Grupo Eventos Comunicados
Fogo, Roubo, Pânico, Tamper
1
Armado TOTAL, Armado PARCIAL, Desarmado
2
Sem-actividade, Emergência, Aviso de Desarme
3
Grupo 1 tem a prioridade mais alta e o grupo 3 tem a
prioridade mais baixa.
Quando a parte (pessoa) chamada responde a uma
chamada iniciada pela POWERMAX+, ouvirá uma
mensagem verbal composta pela “identificação da casa” e
o tipo de evento ocorrido.
Por exemplo, uma vez que o sistema POWERMAX+ seja
armado na residência de Smith a mensagem será:
[Residência dos Smith – TOTAL].
Se a pessoa vigiada na residência dos Watkins estiver
inactiva, a mensagem será:
[Residência dos Watkins - Sem Actividade].
A pessoa chamada deverá acusar o recebimento da
mensagem (como se explica), mas se não responder, a
mensagem irá ser transmitida repetidamente, tantas quantas
forem possíveis dentro de um limite de tempo de 45
segundos. Uma vez passados os 45 segundos, a
POWERMAX+ deixa de tentar e chamará o número que
segue na sua lista de telefones privados.
A pessoa chamada pode acusar o recebimento da
mensagem pressionando uma tecla do teclado, como se
indica a seguir.
Comando
Tecla
Só Confirmação: A POWERMAX+ larga a linha e
2
considera o evento comunicado.
Confirmar e escutar: O sítio protegido é ouvido
3
durante 50 segundos. A parte (pessoa) chamada
pode prolongar a sessão de escuta pressionando
[3] novamente antes que a POWERMAX+ largue
a linha ou pressionar [1] para falar.
Confirmar e falar: A parte (pessoa) chamada
1
pode falar durante 50 segundos com quem esteja
no local protegido. A pessoa chamada pode
prolongar a sessão de conversação pressionando
[1] novamente antes que a POWERMAX+ largue
a linha ou pressione [3] para escutar.
Confirmação e conversação de duas vias:
6
Você e a pessoa chamada podem falar e escutar
sem necessidade de alterar entre “escuta” e
“falar” durante 50 seg. (extensíveis).
Confirmação e pedido de informação do
9
estado: A POWERMAX+ emitirá uma informação
verbal do estado do sistema. Por exemplo:
[Desarmado – Pronto para armar] ou
[Desarmado – Porta dos fundos aberta] ou
[Desarmada - alarme em memória].

6.5 Controlo Remoto por SMS
O sistema PowerMax+ com a unidade GSM pode
responder a comandos SMS de qualquer telemóvel, caso
o instalador tenha seleccionado o comando “ACESSO
REM ON” (verifique no manual de programação da
PowerMax+, parag. 4.2.6 – Acceso Remoto).
Na tabela que se segue estão discriminados os diversos
comandos SMS (o processo detalhado de como enviar
mensagens SMS descreve-se no manual de utilizador do
telefone celular). Na tabela, “<código>” significa código do
utilizador de 4 dígitos e espaço em branco simplesmente
significa espaço em branco.

DP5465U

Lista de Comandos SMS
Comando
Formato SMS
1 Armar TOTAL
“ARM TOT <código>” ou “AT
<código> ”
2 Armar TOTAL
“ARM TOT INST <código>” ou “ATI
instantáneo
<código>”
3 Armar TOTAL
“ARM ESP <código> ou “AE
aviso de
<código>”
Desarme
4 Armar TOTAL
“ARM ESP INST<código> ou “AEI
aviso de
<código>”
Desarme Instantâneo
5 Armar PARCIAL “ARM PAR <código>” ou “AP
<código>”
6 Armar PARCIAL “ARM PAR INST <código>” ou “API
instantáneo
<código>”
7 Desarmar
“DESARMADO <código>” ou “DA
<código>”
8 Acender luz xx “LUZ xx ON <código>”
(xx = 01 – 15)
9 Apagar luz xx
“LUZ xx OFF <código>”
(xx = 01 – 15)
10 Ligar PGM
“PGM ON <código>”
11 Desligar PGM
“PGM OFF <código>”
12 Definir
“NOME
CASA>
<ID
CASA
identidade da
<código>>”
casa do cliente ou “NC> <ID casa> <código>”
(ver a nota)
13 Estado do
“ESTADO <código>” ou “ETD
sistema
<código>”
Nota: O ID da casa inclui até 16 caracteres, por exemplo:
CASA DO JOÃO.

6.6 Comunicar por SMS

Esta opção é aplicável unicamente se a unidade GSM estiver
instalada. O sistema POWERMAX+ pode enviar mensagens
SMS a telefones SMS programados (até 4). (O registo do
telefone SMS descreve-se no manual de programação da
POWERMAX+, secção 6).
A mensagem SMS transmitida é suficientemente clara e
explícita, como tal não está descrita neste manual. Exemplo
da mensagem SMS enviada:
CASA DO JOÃO
**TOTAL**
CASA DO JOÃO
**DESARMADO**
CASA DO JOÃO
POWERMAX+: BATERIA FRACA
GARAGEM: BATERIA FRACA
CASA DO JOÃO
MENSAGEM DO ESTADO 01
(Aparece a lista dos eventos)
Nota
As mensagens do estado podem enviar-se unicamente a
um telefone que o número não tenha sido bloqueado pelo
utilizador.

6.7 Transmitir mensagens para um
Pager
PAINEL DE
CONTROLO DA
POWERMAX+

M

PAGER

A PowerMax+ pode ser programada para transmitir
eventos para um pager, o utilizador de um pager deve ser
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informado de como interpretar a mensagem numérica que
lhe é enviada.
A comunicação com um pager sucede como se segue:
A PowerMax+ marca o número de telefone do pager, espera
5 segundos e envia a mensagem numérica.
A mensagem transmitida pela PowerMax+ ao pager é uma
série de dígitos, como se verifica de seguida:
TIPO DE EVENTO
[XXXXXXXXXXXXXXXX]

[YYY]

PIN DO PAGER - ATÉ 16 DIGITOS
PROGRAMADO PELO INSTALADOR

[0ZZ#]

ZONA OU
UTILIZADOR No.

Figura 6. Estrutura de Mensagem do Busca
A pessoa que recebe a mensagem vê só a parte da
mensagem “YYY -0ZZ#”, que pode interpretar usando a
seguinte legenda:
Os tipos de eventos (YYY) são codificados como se
demonstra:
Evento
Código
Evento
Código
Alarme
919
Fogo
515
Problema
818
Fecho
101
Emergência
717
Abertura
102
Pânico
616
Latchkey 103
ZZ é o número da zona em que o evento ocorreu, ou o
número do utilizador em caso de eventos de Fecho, Abertura
e Latchkey (Aviso de desarme).
Exemplo 1: É enviada a mensagem “919-003”:
Significa que há um alarme na Zona No. 3.
Example 2: É enviada a mensagem “101-008”:
Significa que o sistema foi fechado (armado) pelo utilizador
No. 8.

6.8 Realizar um Teste de Passagem
O teste de passagem é uma operação indispensável
mediante a qual se verifica que todos os detectores estão
a funcionar correctamente sem perturbar os vizinhos com
o som das sirenes. O teste deve ser realizado pelo
menos uma vez por semana, e deve incluir todos os
detectores de todas as zonas.
Nota: Durante o período de teste as zonas de 24 horas não
causarão um alarme se forem abertas, excepto a zona de
fogo que funcionará normalmente.
O teste típico será da seguinte maneira:
).
A. Pressione a tecla de teste (
B. A central pedir-lhe-á o código de utilizador:

ENTRE COD

___

C. Introduza o seu código. A sirene irá tocar durante 2
seg. e o display altera para :

TESTANDO
D. Circule pela área protegida e certifique-se que é
detectado por todos os detectores sem excepção
(mova-se através do campo visual dos detectores de
movimento e abra / feche portas e janelas). Cada vez
que um detector dispara:
O “som de aceitação “ será ouvido,
No display aparecerá brevemente o nome e o
numero da zona,
EXEMPLO 1: Dispara um detector de movimento na
sala (zona 11). O display mostrará:

SALA
Z11

VIOLADA

Após 5 segundos o display altera para:

TESTANDO
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EXEMPLO 2: Abre uma Janela no quarto de hóspedes
(zona 13). O display mostrará:

QUARTO DE HOSPEDES
(alternando)

QUARTO DE HOSPEDES
Z13

Z13

OK

ou: “Z13 NO OK” se não houve respostada da zona 13.
F. Para recomeçar o teste pressione
. Para sair do
modo de teste, no display aparecerá:

ABERTA

Após 5 segundoso display altera para:

TESTANDO

<OK>

MONSTRAR/OK

E. Quando terminar pressione a tecla 
várias
vezes. O display mostrará os resultados do teste, zona
após zona, por ordem numérica ascendente. Por
exemplo:

G. Pressione
normal.

MONSTRAR/OK

PARA

SAIR

. O display voltará ao seu estado

7. PARÂMETROS DO UTILIZADOR
7.1
Quais
necessárias?

as

Programações

O instalador fornece-lhe um sistema de alarme pronto a usar,
no entanto necessita de alguns dados e ajustes.
Nota: Embora a programação de utilizador seja da sua
responsabilidade, pode pedir ao seu instalador que as
execute (excepto o nº de telefone follow-me, o qual terá de
reprogramar de acordo com o local para onde vá, e os
códigos de utilizador, que queira manter secretos).
A programação de Utilizador inclui:
• Zonas excluídas – determina que zonas serão excluídas
(desactivadas) durante o actual período em que a central
está desarmada e o período seguinte de armada.
• Verificação da lista de exclusão - "ver exclusão" –
mostra os números e nomes das zonas excluídas, uma
por uma.
• Rever o último esquema de exclusão - "Usar a última
exclusão" – volta a usar o ultimo esquema de exclusão,
que foi suspendido depois de desarmado o sistema mas
continua guardado na memória da POWERMAX+ .
• Configuração dos códigos de utilizador* - programar
um código de segurança para si e 7 códigos adicionais
para os outros utilizadores do sistema.
• Programar transmissores keyfob e comandos viarádio* - ensine o sistema POWERMAX+ a reconhecer o
código ID de cada transmissor keyfob (multi-botões, tipo
SecureCode, transmissor via-rádio), de modo que possa
responder aos comandos transmitidos por eles.
• Programar opção de voz* - Activa ou desactiva os
avisos verbais (indicações).
• Opção de auto armado* - Activa ou desactiva o armar
automático (a uma hora predefinida).
• Programação da hora de armar- selecciona a hora de
armar automático.
• Uso da opção sinalização* - Activa ou desactiva o
som de sinalização BAIXO/MEDIO/ALTO (som curto da
sirena) quando se activa e desactiva o sistema. Todas
as opções aplicam-se á sirena via-rádio. Para sirenes
cabladas, limita-se as opções BAIXO, MED e ALTO a
activaçãoda sirene "armar sinalizado".
• Configuração da hora e formato da hora* - ajusta o
relógio interno para indicar a hora e o formato da hora
correctos.
• Configuração da data e do formato da data* - ajusta
a data e o formato da data do calendário interno.
• Configuração do programador*- configura os horários
para o accionamento dos dispositivos X-10 ou através
da detecção de dispositivos.
• Modo instalador* – o acesso ao menu de instalador está
disponível se a permissão do utilizador está habilitada (ver
Manual de Programação, 4.35).
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* Esta acção é possível se ingressar o código master do
utilizador.

7.2 Menu do Utilizador

A Figura 7 descreve como aceder ao menu do Utilizador.
Os Parágrafos 7.3-7.15 incluem as instruções dos ajustes do
Utilizador, passo a passo. No entanto, se desejar obter uma
vista geral do menu completo do Utilizador, veja a Figura 8 –
Diagrama do menu do Utilizador. Pode usar este diagrama
para todo o processo de ajuste do utilizador, em vez de
seguir as instruções passo a passo.
O display está no estado desarmado
quando todas as zonas estão seguras
(00:00 ou outros dígitos mostram a
hora actual)
Instrução: pressione a tecla <PRÓXIMO>
Pantalla resultante
Instrução: coloque o código de utilizador
master ( de fábrica 1111) ou o código de
utilizador (veja a nota seguinte)

1

PRONTO 00:00




PRÓXIMO

MODO NORMAL

2

PRÓXIMO

MENU UTILIZADOR

3



OK

INTROD. CODE. _ _ _ _

 master/código de utilizador

4

PROGR EXCL
PRÓXIMO

Estes menus aparecem só se o instalador
activou a “exclusão”

VER EXCLUSÃO
PRÓXIMO

ESQUEMA EXCL
PRÓXIMO

(*) NUMERO TELEFON
(*)

PRÓXIMO

CODIGO USUARIO
PRÓXIMO

(*) REGISTAR COMANDO
(*)

PRÓXIMO

OPÇÃO DE VOZ
PRÓXIMO

* Só se pode aceder aos itens do

m e n u m a r ca d o s c o m o
asterisco se colocar o código
de utilizador master

** Disponível só se for habilitada

a permissão de utilizador

(*) OPÇÃO ARMAR AUTO
PRÓXIMO

(*) HORA ARMAR AUTO
PRÓXIMO

(*) SINAL ARM/DESARM
(*)

PRÓXIMO

HORA E FORMATO
PRÓXIMO

(*) DATA E FORMATO
PRÓXIMO

(*) PROG HORÁRIO X.-10
PRÓXIMO

(**) MENU INSTALADOR
(*)

PRÓXIMO

<OK> PARA SAIR

Figura 7 – Acesso ao Menu do Utilizador

7.3 Exclusão de Zonas
A. Guia Geral

Pode programar a POWERMAX+ para excluir (anular)
zonas seleccionadas, independentemente dessas zonas
estarem “fechadas” ou “abertas. A exclusão permite o
movimento livre das pessoas dentro da área dessas
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mesmas zonas quando o sistema está activado. Utiliza-se
também para excluir temporariamente zonas com falhas
que requeiram alguma reparação. As zonas de fogo não
podem ser excluidas.
Importante – A exclusão de zonas compromete a
segurança!
A exclusão de zonas devem-se efectuar quando o sistema
está desarmado.
Nota: As zonas serão excluídas durante um único período
de desarmado - armado. Desarmar o sistema depois de
armá-lo suspenderá a lista de exclusão, podendo retomála mais tarde, caso o deseje.

B. Procedimento de exclusão

Ingressando com êxito o código de utilizador (ver o parag.
7.2), o display mostrará:

PROGR.

EXCLUSAO

Se
pressionar
<MOSTRAR/OK>,
aparecerá
automaticamente no display o número, estado e nome da
primeira zona. Existem três estados possíveis:
• Aberta: A zona não está assegurada – pode anulá-la
caso não deseje ou não saiba como resolver o problema
nesse momento.
• Exclusão: A zona está anulada neste momento (você já
a excluío anteriormente no entanto ainda não armou o
sistema).
• Funcional: Não existe nenhum problema com a zona, o
estado descreve-se como "Funcional".
Suponhamos que a Zona 1 está "aberta” e deseja anulá-la
e as restantes zonas estão funcionais.
Acção



Mensagem no display

Som

MONSTRAR/OK

Z01:ABERTA
(alternando)
COZINHA



MONSTRAR/OK



MONSTRAR/OK

<OK>

☺

(alternando)
COZINHA



PRÓXIMO

Z02:FUNCIONAL
(alternando)

(Se
deseja
verificar o estado
da zona seguinte
)

PORTA



PROGR EXCLUSAO

PRINCIPAL

C. Procedimento de "Anti-exclusão"

Som

Z22:EXCLUIDA
(alternando)
SALA




MONSTRAR/OK

<OFF>

P/

APAGAR

Z22: FUNCIONAL
(alternando)

☺

SALA
Você pode pressionar agora <PARCIAL> e depois
seleccionar qualquer outro item do menu do Utilizador ou
pressionar <TOTAL> para sair do menu. Quando
aparecer <OK> PARA SAIR - pressione <OK>..

7.4. Verificar
Excluídas

a

Lista

de

Zonas

Depois de colocar correctamente o seu código de
utilizador (ver parág. 7.2), aparecerá no display:
PROGR

EXCLUSAO

Pressione <PRÓXIMO> para mudar o display:
VER

EXCLUSAO

Pressione <MOSTRAR/OK> para o display:
LISTA EXCLUSAO
Se pressionar agora <MOSTRAR/OK>, no display
aparecerá o número, estado e nome da primeira zona
excluída (anulada).
Caso pressione <PRÓXIMO> repetidamente pode rever
todas as zonas excluídas, por ordem numérica ascendente.
Depois de terminar, pressione <PARCIAL> e aparecerá
novamente <VER EXCLUSAO> e pressionando <TOTAL>
aparecerá novamente <OK> PARA SAIR.

Armar o sistema com diversas zonas excluída é, um acto
de “armar parcialmente”. Pode-se também repetir uma
activação parcial idêntica se accionarmos a última exclusão
utilizada (suspensa e memorizada quando se desarmou o
sistema).
Uma vez colocado correctamente o seu código de
utilizador (ver parág. 7.2), aparecerá no display:
PROGR

Suponha que deseja retomar ao serviço uma zona que
excluío, simplesmente tem que entrar novamente no menu
PROGR EXCLUSAO e pressionar <PRÓXIMO> ou
<BACK> até que apareça no display a zona que deseja
“apagar”. Siga os seguintes passos.

EXCLUSAO

Pressione <PRÓXIMO> duas vezes para alterar o display:
USAR

Pode seleccionar agora qualquer outro ítem no menu do
Utilizador ou sair do programa pressionando <AWAY>.
Quando aparecer <OK> PARA SAÍR - pressione <OK>.
Depois de finalizada a operação de exclusão, aparecerá,
exclusão:
PRONTO EXCL
ou N Ã O P R O N T O E X C L
Esta indicação irá manter-se durante todo o tempo que o
sistema permaneça desarmado, e desaparecerá uma vez
que se arme o sistema.
Nota: Exclusão alternará no display com outras
mensagens, tais como: Problema, Memória e Mensagem.
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Mensagem no display

PRÓXIMO

7.5 Activar o Ultimo Esquema de
Exclusão

ANULAR

Z01:ANULADA

Acção



ULTIMA

EXCL

Neste ponto, proceda da seguinte forma:
Acção

Mensagem no display

Som

MONSTRAR/OK


MONSTRAR/OK


<OK>

P/ANULACAO

USAR ULTIMA EXCL

☺

Pode seleccionar agora qualquer outro item do menu de
Utilizador ou sair do menu pressionando <TOTAL>.
Quando aparecer <OK> PARA SAIR - pressione <OK>.

7.6 Programar 4 Números de Telefone

Aqui determina o 1o 2o, 3o e 4o número telefónico aos quais o
sistema comunicará as mensagens de eventos definidos pelo
instalador do sistema. Pode pedir ao instalador que configure
algum ou os quatro números de telefone.
Uma vez introducido com êxito o seu Código de Utilizador
Master (veja o Pto. 7.2), pressione a tecla<PRÓXIMO>
repetidamente (se for necessário) até que no display
apareça:
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AJUSTE Nº. TLF
Pode programar os quatro números de telefone como se
mostra de seguida:
Acção
M ensagem no Display
Som
1º Tel Particular
 MONSTRAR/OK

 MONSTRAR/OK
[No. Tel.]
 MONSTRAR/OK
 MONSTRAR/OK

PRÓXIMO

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Acção

XXXXXXXXX

☺

2º Tel Particular

Continue da mesma maneira até ao 4 número de telefone.
Pode alterar agora qualquer outro item no menu de
UTILIZADOR ou sair do programa pressionando
<PRÓXIMO> até que apareça <OK> PARA SAIR – de
seguida pressione <OK>.

os

Códigos

de

Uma vez ingressado com êxito o seu Código de Utilizador
Master (parág. 7.2), pressione <PRÓXIMO> até que
apareça no display:
AJUSTE COD UTIL
Código do Utilizador 1 altere o código master de fábrica,
deve ser programado para o utilizador principal do sistema.
Este código não se pode apagar.
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Mensagem no display

Som

MONSTRAR/OK

1º Tel Particular

7.7
Configurar
Utilizador

Códigos de Utilizadores de 2 a 8 podem ser
programados para utilizadores adicionais – membros da
família, colegas de trabalho, etc.
ATENÇÃO! O código “0000” não é válido! Não o use.
Nota: O código de coacção definido pelo instalador (2580
de fábrica) não pode ser seleccionado como código
normal de um dos utilizadores. Caso tente programar este
código a POWERMAX+ irá rejeitá-lo.
Para programar os códigos, proceda da seguinte maneira:


MONSTRAR/OK

[código de
dígitos]
6854)




4
(ex.

____

CODIGO

1

CODIGO

1: 0000

CODIGO

1:6854

CODIGO

1:6854

CODIGO

2

MONSTRAR/OK
PRÓXIMO

☺

Continue do mesmo modo até ao Código 8.




MONSTRAR/OK

CODIGO

8:5537

CODIGO

USUARIO

☺

Pode seleccionar agora qualquer outro item do menu de
Utilizador ou sair do menu pressionando <TOTAL>.
Quando aparecer <OK> PARA SAIR - pressione <OK>.
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O primeiro display é pronto
ou não pronto (pronto 00:00)

PRONTO 00:00

) PRÓXIMO

MODO NORMAL

) PRÓXIMO

)

) PRÓXIMO

) PRÓXIMO

MENU UTILIZADOR
OK

MENU INSTALADOR

INTROD COD _ _ _ _

)[Código de utilizador / master de 4 digitos]
Para verificar o estado da zona seguinte

(Exemplo)

(5)

PROGR EXCLUSÃO

) PRÓXIMO

Z01: ABERTA

OK

Alternando

)

OK

PRÓXIMO

<OK> ANULAR

)

OK

Z01: ANULADA
Alternativamente

COZINHA

(5)
(5)

VER EXCLUSÃO

OK

LISTA EXCLUSÃO

)

OK

USAR ULTIMA EXCL

OK

<OK> RECAR ANUL

)

OK

NUMERO TELEFON.

OK

Tel privado 1

) PRÓXIMO

(5)

) PRÓXIMO

(1)

COCINA

) PRÓXIMO

(1)

AJUSTE COD ÚTIL

) PRÓXIMO

)
OK

PRÓXIMO

OK
OK

OK

codigo 1

Tel privado 2

)

Tel. No.

(3)

)

PRÓXIMO

OK
OK

Tel privado 3

)

Tel. No.
OK

OK

)

OK

)

codigo 1 0 0 0 0

OK

Tel privado 4

PRÓXIMO

OK

Tel. No.

[cod]

OK

REGISTAR COMANDO OK

) PRÓXIMO
(1)(6)

AJUSTE OPCAO VOZ

)

(1)

OK

(1)

(1)

HORA ARMAR AUTO

OK

SINAL ARM/DESARM

OK

FORMATAR HORA

OK

) PRÓXIMO

(1)

desabilit auto
(Se é a opção actual)

PRÓXIMO

) PRÓXIMO

Voz On
(Se é a opção actual)

PRÓXIMO

OPÇÃO ARMAR AUTO OK

)

Comando No :
Ingresse o keyfob #

) PRÓXIMO

hora armar _ _: _ _A

)

OK

DATA & FORMATO

(Ejemplo)
PRÓXIMO

) PRÓXIMO

Se não for

) PRÓXIMOVeja o detalhe

FORMATO US - 12H
OK

DATA DD/MM/AAAA

)

OK

Se não for

) PRÓXIMO
) [Hora])

) PRÓXIMO

PRÓXIMO

OK

OK

desactivar

OK

habilitar auto

)

OK

habilitar auto

OK

OK

)

OK

Veja o formato no exemplo em
“configurar hora e formato” a seguir

)

OK

PULSE COD

)[Código de instalador]

)

OK

OK

(Para rever as opções, use o
botão PRÓXIMO ou BACK)

HORA _ _:_ _

)[Hora]OKej. 19.55
)
HORA 19.55
) OK
Se não for

) PRÓXIMO

DATA MM/DD/AAAA

)

OK

DATA:_ _/_ _/_ _ _ _

)(DATA) OK(ej. 12/30/2000)
)
DATA 30/12/2000

MODO INSTALADOR

)

Se não for FORMATO EU - 24H

) PRÓXIMO

DATA: _ _/_ _/_ _ _ _
(2)

na página seguinte

Voz Off

) PRÓXIMO

HORA _ _:_ _A

PROGR HORÁRIO X10 OK

PRÓXIMO

(Pulse cualquier tecla)

Desact sinal
Sinaliz baixo
Sinaliz media
Sinaliz alta

)

OK

OK

Comando No : 1

TRANSMITA AGORA

)[Hora] OKej. 07:55P (4)
)
HORA 07:55 P
) OK
(1)

OK

codigo1

(Para os seguintes códigos de utilizador 2,3,…..8)

Para la siguiente (arriba) o previa (abajo) asignación de mando
(1)

PRÓXIMO

OK

Tel. No.

)(DATA)
)

(2)

Para mover-se dentro da
maioria dos menus, deve-se
usar as seguintes teclas
PRÓXIMO

(ej. 12/30/2000)

OK

DATA 12/30/2000

)

Mover-se para a frente
/ confirmar
DATA
Mover-se para trás

MONSRAR/OK Mostrar

OK

Subir um nível no
menu
“Regressar a <OK>
para sair”

(vea la guía de
instalador, figura 4.1)

<OK> PARA SAIR

) OK

NOTAS

(1) Só pode aceder-se à função dentro dos rectângulos negros caso ingresse o código de utilizador master.
(2) Para o ano, coloque só os últimos dígitos.
(3) Pressione OK para ver o número, estado e nome da primeira zona excluída. Pressione PRÓXIMO repetidamente para ver tode 4 digitosas as zonas excluídas.
(4) Para ingressar “A”(AM), pressione
(ou uma das três teclas sobre ela), para ingressar “P”(PM), pressione
(ou uma das 3 teclas sobre ela).
(5) Os menus PROGR EXCLUSAO/VER EXCLUSAO/USAR ULTIMA EXCL só são acessíveis se o instalador optou pela exclusão manual.
(6) Na opção AJUSTE OPÇÃO VOZ, se seleccionou “activar avisos”, activa-se o botão silenciar altifalante da PowerMax+

Figura 8 – Diagrama do Menu de Utilizador
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(Ver a Figura 8)
FORMATAR HORA

)
)

PRÓXIMO

PROG HORÁRIO X-10

)

FORMATAR DATA

DOMINGO

)

OK

PRÓXIMO

SEGUNDAFEIRA

)

PRÓXIMO

Aparece um quadrado negro relacionado
APARELHO No.
com a unidade x-10 de 2 vias
Dispositivo número (2 dígitos)

OK

PRÓXIMO

)

PRÓXIMO

TERÇAFEIRA

)

OK

OPERACAO No. 1

)

OK

Si ingresa “00” y pulsa OK, aparece PGM

QUARTAFEIRA

PRÓXIMO

OK

)

PRÓXIMO

OPERACAO No. 2

)

OK

PRÓXIMO

QUINTAFEIRA

)

OK

PRÓXIMO

SEXTAFEIRA

PRÓXIMO

) OK

OPERACAO No. 3

)

OK

PRÓXIMO

OK

PRÓXIMO

OK

PRÓXIMO

o

)

OK

DIÁRIO

)

PRÓXIMO
MONSTRAR/OK

Mover-se para a frente
Mostrar / confirmar
DATA
Mover-se para trás
Subir um nível no
menu
“Regressar a <OK>
para sair”

HORA - - / - -

(Ingresse hora de inicio/fim)

)
)

PRÓXIMO

OK

Para mover-se dentro da
maioria dos menus, deve-se
usar as seguintes teclas

Início - HH:MM
Fim - HH:MM

Notas
1. Selecione a hora em intervalos de 10 minutos somente
2. Para apagar a hora do display, pressione OFF

PRÓXIMO

OK

OPERACAO No. 4

)

OK

SABADO

)

OK
OK

Figura 8 DETALHE "A" – Função do instalador

7.8 Programar Transmissores Keyfob
e Comandos Via-rádio

Os Keyfob são transmissores Via-rádio CodeSecure™. Oito
utilizadores do sistema podem ter transmissores e/ou
comandos via-rádio de forma a terem um melhor controlo,
seguro e rápido das diversas funções do sistema.
O painel de controlo (a respectiva central) deve reconhecer
o código de identificação único (ID) de cada comando viarádio / Keyfob para responder aos comandos por eles
transmitidos.
Para programar comandos via-rádio, verifique o manual
de utilizador do manual dos comandos. A programação de
keyfobs descreve-se a seguir.
Antes de inicializar, junte todas as unidades keyfob que
deseja registrar, e assegure-se de que todas têm a bateria
colocada.
A programação do transmissor Keyfob implica os seguintes
passos:
A. Uma vez ingressado com êxito o seu Código de
Utilizador Master (ver o Parag. 7.2), pressione a tecla
<PRÓXIMO> repetidamente (caso seja necessário) até
que apareça no display:
REGISTRAR

COMANDO

B. Pressiona <OK>. No display aparecerá:
COMANDO No
_
C. Suponha que o Keyfob que está para programar se
designará como Keyfob No. 5. Suponhamos agora que
a posição de memória No. 5 está livre, ou seja, nenhum
keyfob foi até então lá programado – pressione a tecla
<5>. O display altera-se para:
COMANDO No:
5
O espaço em branco à direita indica que a posição de
memória está livre.
D. Pressione <OK>. No display aparecerá a indicação
para você inicializar a transmissão a partir do keyfob
escolhido:
TRANSMITA AGORA

E. Inicie a transmissão a partir do keyfob escolhido
pressionando qualquer um dos botões. Em resposta,
irá escutar o “tom de aceitação” (- - - –––) e o display
altera-se para:
COMANDO

No:

5

Aparecerá um quadrado escuro à direita, indicando que
o Keyfob foi programado como Keyfob No. 5.
Nota: Caso o mesmo keyfob já tenha sido programado
noutra posição, o “Tom de aceitação” soará duas vezes
consecutivas.
F. A partir deste ponto, pode seguir em diversas direcções
diferentes:
• Se deseja registrar outro keyfob, seleccione o
número desejado realizando alguma das acções
seguintes:
- Pressione <PRÓXIMO> para subir (6Æ7Æ8.....)
- Pressione <BACK> para baixar (4Æ3Æ2.....)
- Pressione <HOME> Æ <keyfob #>.
• Para regressar ao menu principal, pressione
<TOTAL>. Aparecerá no display:

<OK>

P/

SAIR

Poderá verificar e seleccionar qualquer outro item do menu
de Utilizador (pressionando <PRÓXIMO> ou <BACK>).

7.9 Apagar o ID do Keyfob ou dos
Comandos via-rádio
Deve-se apagar as posições de memória dos comandos
via-rádio / keyfob ocupadas (deve-se apagar o ID
programado) antes de programar um novo. Para apagar o
ID existente, proceda como se demonstra de seguida:
A. Seleccione a posição de memória desejada, como se
descreve no parag. 7.8 anteriormente, passos A-C. Se,
por exemplo, seleccionou keyfob No. 5, no display
aparecerá:
COMAMDO No:5
B. Pressione <OK>. O display altera-se para:

<OFF>P/

APAGAR

C. Pressione <OFF>. O display altera-se para:
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COMANDO No:
5
Note que desapareceu o quadrado escuro da direita.
Agora é possível programar um novo ID. Também é
possível deixar a posição de memória livre e
simplesmente sair do menu principal.

7.10 Configurar a Opção de Voz
Importante: Os anúncios de voz irão escutar-se no
altifalante interno, segundo duas condições:
- A opção de voz está activada como se indica a seguir
- O altifalante activa-se pressionando a tecla “7” (ver o
ponto. 3.3)
Aqui pode escolher uma das seguintes opções:
• Voz On: Anúncios de voz
• Voz Off: Sem anúncios de voz
A opção programada actualmente aparecerá com um
quadrado de selecção escuro ( ) à direita do display.
Poderá ver a opção (que não possuí um quadrado à
direita) pressionando <PRÓXIMO>. Se pressionar <OK>
nesta opção que não está seleccionada, aparecerá um
quadrado escuro indicando que ficou seleccionada esta
opção.
Para configurar a opção de voz, proceda como se indica:
Uma vez ingressado com êxito o seu Código de Utilizador
Master (ver o Parag. 7.2), pressione a tecla <PRÓXIMO>
até que no display apareça:
AJUSTE

OPCAO

VOZ

A partir daqui, proceda conforme se demonstra:
Acción



Mensagem no display

Sonido

MONSTRAR/OK

VOZ ON
(Se esta for a opção actual)

Se optar por

VOZ

OFF

Se estiver OK -

VOZ

OFF


MONSTRAR/OK


AJUSTE OPCAO VOZ

outra -

PRÓXIMO

MONSTRAR/OK

PRÓXIMO


MONSTRAR/OK

MONSTRAR/OK
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Mensagem no display

☺

tempo] (Ex.
12:55 A)

HORA ARMAR __:__A
HORA

ARM

1 2 : 5 5A

HORA

ARM

1 2 : 5 5A

MONSTRAR/OK


MONSTRAR/OK


HORA

ARMAR

AUTO

☺

Notas:
1. Para a selecção do formato 12h/24h, verifique o ponto.
7.14.
2. Pressione " " para ingressar A (AM), ou pressione "#"
para ingressar P (PM).

7.13 Sinal Armado / Desarmado
Pode determinar que o sistema active (ou não active) um
som da sirene alto / médio / baixo, por um breve período,
quando arma (1 beep) e desarma (2 beeps), só pelo
keyfob.
Uma vez ingressado com êxito o seu Código de Utilizador
Master (ver o Parag. 7.2), pressione a tecla <PRÓXIMO>
até que no display apareça:
ARM/DESARM

Mensagem no display

Som

Sonido

DESACT SINALIZ
(S e e s t a f o r a o p ç ã o a c t u a l )
SINALIZ

BAIXA

Se optar por outra

SINALIZ

MEDIA

SINALIZ

ALTA

SINALIZ

ALTA




PRÓXIMO

PRÓXIMO

Se optar por outra
PRÓXIMO

Se escolher esta



PRÓXIMO

☺

Para uma sirene cablada, refere-se as opções “baixa”,
“média” e “alta” como “sirene activada".
Pode seleccionar agora qualquer outro item do menu de
Utilizador ou sair do menu pressionando <TOTAL>.
Quando aparecer <OK> PARA SAIR - pressione <OK>.

7.14 Configurar Hora e Formato da
Hora

Uma vez ingressado com êxito o seu Código de Utilizador
Master (ver o Parag. 7.2), pressione a tecla <PRÓXIMO>
até que no display apareça:

AUTO

DESABILIT AUTO
OPCAO ARMAR AUTO

Mensagem no display

MONSTRAR/OK

Se optar por outra



HABILITAR AUTO

DESABILIT

Som

MONSTRAR/OK



(Se esta for a opção actual)

Se optar por outra

Acção


[dígitos de

Acção

Pode determinar que o sistema se active automaticamente
em qualquer momento que deseje.
Uma vez ingressado com êxito o seu Código de Utilizador
Master, pressione a tecla <PRÓXIMO> até que apareça
OPCAO ARMAR AUTO.
A partir daqui, proceda conforme se demonstra:



A partir daqui, proceda conforme se demonstra:

SINAL

7.11 Opção de Armar Automático

MONSTRAR/OK

Uma vez ingressado com êxito o seu Código de Utilizador
Master (ver o ponto. 7.2), pressione a tecla <PRÓXIMO>
(repetidamente caso seja necessário) até que apareça no
display:
HORA ARMAR AUTO

A partir daqui, proceda conforme se demonstra:

Pode seleccionar agora qualquer outro item do menu de
Utilizador ou sair do menu pressionando <TOTAL>.
Quando aparecer <OK> PARA SAIR - pressione <OK>.
Nota: Quando usa o keyfob Modelo MCT-234 com a
POWERMAX+, deve-se colocar os anúncios de voz ON.

Acção

7.12 Configurar a Hora de Armar

FORMATAR

HORA

☺
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A. Se deseja um formato de 12h, continue como se
indica:

7.15 Configurar Data e Formato da
Data

Acção

(veja o ponto. 7.2), pressione a tecla <PRÓXIMO>
(diversas vezes conforme o necessário) até que no display
apareça FORMATAR DATA.
Depois proceda da seguinte maneira:
Acção
Mensagem no display
Som

Mensagem no display

Som

MONSTRAR/OK


MONSTRAR/OK

[dígitos de
tempo]
(ex. 12:55 A)



FORMATO

US-12H

HORA

__:__A

HORA

12:55 A



MONSTRAR/OK

HORA

☺

HH:MM A

Nota: Pressione [ ] para ingressar “A” para ingressar “P” pressione [#].
B. Se deseja um formato de 24h, continue como se
indica:
Acção



Mensagem no display

Som

MONSTRAR/OK

FORMATO

US-12H

FORMATO

EU-24H

MONSTRAR/OK

Se optar por outra
PRÓXIMO


MONSTRAR/OK

 [DATA]

DATA

MM/DD/YYYY

DATA

DD/MM/YYYY

DATA

--/--/----

DATA

01/01/2002

DATA

01/01/2002

DATA

DD/MM/YYYY

(ex. 01/01/2002)
MONSTRAR/OK


MONSTRAR/OK


☺

PRÓXIMO


MONSTRAR/OK

[dígitos de
tempo]
(ex. 12:55)

HORA

__:__

HORA

19:55

Pode seleccionar agora qualquer outro item do menu de
Utilizador ou sair do menu pressionando <TOTAL>.
Quando aparecer <OK> PARA SAIR - pressione <OK>.

7.16 Programação de dispositivos

MONSTRAR/OK


MONSTRAR/OK


HORA

19:55

HORA

HH:MM

☺

Pode seleccionar agora qualquer outro item do menu de
Utilizador ou sair do menu pressionando <TOTAL>.
Quando aparecer <OK> PARA SAIR - pressione <OK>.

Permite iniciar e finalizar a actividade dos dispositivos
desejados. Pode seleccionar o dia (Domingo, Segunda,
Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado ou diário) e depois
seleccionar o início e o fim da actividade programada do
dispositivo desejado. Na fig. 8 “Detalhe A” é demonstrado
o processo.

7.17 Modo Instalador

Este menu permite aceder ao Menu de Instalador conforme
se descreve no manual de Instalador.

8. MEMÓRIA DE EVENTOS
8.1 Descrição do Log de Eventos
Todos os eventos são memorizados num log de eventos
que contém até 100 entradas. Pode aceder a este log,
verificar os eventos um a um e retirar as conclusões
necessárias. Se o log de eventos estiver completo (o
número de eventos registrados seja 100) continua a aceitar
novos eventos e apagando o evento mais antigo e
registando o mais recente.
A data e hora da ocorrência são memorizadas em cada
evento. Quando se lê o log de eventos, aparecem os eventos
por ordem cronológica, ou seja, do mais novo para o mais
antigo.



INTROD COD: _ _ _ _
(coloque o código de
utilizador master de 4 digitos)

LISTA DE EVENTOS



OK

 PRÓXIMO

Ultimo Evento



OK

Eventos Antigos



 PRÓXIMO

OK

Devido ao espaço limitado do display, a descrição do
evento aparece primeiro, seguido da data e hora. As duas
partes do evento aparecem no display de forma alternada,
até que pressione <OK> para mover-se para outro evento,
ou até um limite de 4 minutos “sem actividade”, em que
depois deste tempo o sistema retoma ao modo normal.
O acesso ao log de eventos consegue-se pressionando a
tecla asterisco ( ) seguido do código de Utilizador Master.
Se desejar ter uma vista geral do log de eventos, veja a
Figura 9. O diagrama inclusive pode servir-lhe como
único guia para usar o log de eventos, em vez de ir
através do procedimento escrito passo a passo.
APAGAR LOG EVENT

 PRÓXIMO

Atenção: o sistema não
lhe permite que apague
a lista de eventos.
Somente o instalador
está autorizado a ver e
executar esta função.

<OK> PARA SAIR






OK

(Regresso
à operação
normal)

Figura 9. Log de Eventos

8.2 Procedimento de Leitura
Para ler o log de eventos, proceda como se demonstra:
A. Enquanto o sistema está no modo operativo normal,
pressione a tecla asterisco ( ). O display altera-se para:
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INTROD COD_ _ _ _
B. Introduza o código de utilizador master. Se o código for
o correcto, soaráo o “Tom de aceitação” e no display
aparecerá:

DP5465U

LISTA

DE

EVENTOS

Importante! Introduzir um código incorrecto 5 vezes
seguidas iniciará um bloqueio de penalização do teclado
de 30 segundos.
C. Pressione <OK>. Aparecerá o ultimo evento. Supondo
que o ultimo evento foi um alarme na zona 13. O
display indicará:

Z13

ALARMADA

As duas indicações são visualizadas alternadamente até
que se pressione novamente <OK> para passar ao evento
seguinte, ou até expirar o tempo (4 minutos).
D. Pressione <OK> tantas vezes quantas as necessárias
para ler todos os dados de que necessite.
Para sair do log de eventos:
- Pressione <PARCIAL> ou <TOTAL> em
qualquer parte do log de eventos. No
display aparecerá:

Alternando:

<OK>
09/02/99

PARA

SAIR

- Pressione <OK>. O sistema retomará ao
modo operativo normal.

3:37P

9. MANUTENÇÃO
9.1 Substituir a bateria de backup
A POWERMAX+ é alimentada através da rede de energia
eléctrica do local a proteger, mas possui um pack de
baterias de 7.2/9.6 V que a mantém a funcionar durante as
falhas de energia. É extremamente importante manter
estas baterias em boas condições, nomeadamente
substitui-las imediatamente depois de receber a seguinte
mensagem de problema (acompanhada pela iluminação
do LED indicador de PROBLEMA) (ver ponto 5.2B):

CPU

BAT

FRACA

Substituir a bateria é relativamente simples, como tal não
precisa de incomodar o seu instalador. Proceda como se
segue:

TAMPA DA
ZONA DAS
BATERIAS

1

2

Abra a
tampa do
teclado

3

Liberte a
tampa da
zona das
baterias

4

Retire o
parafuso
e retire a
tampa
(*)

* Ao retirar a tampa inicia-se um alarme de tamper – o
indicador de problema e a indicação de “problema” tal
como “memória” irão aparecer alternadamente no
display.
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5
Conecte o pack de baterias
recarregáveis de 7.2V / 9.6V
(de metal níquel / cadmio) ao
conector da bateria. Depois
coloque a tampa da zona das
baterias e a tampa exterior da
central.

Figura 10. Substituição das baterias
Com baterias novas correctamente conectadas e a
tampa firmemente fechada, o indicador de PROBLEMA
deve apagar-se.
A mensagem “MEMORIA” continuará a piscar no display
(devido ao alarme de Tamper que foi activado). Elimineo, arme o sistema e desarme quando a temporização de
saída começar.

9.2
Substituir
Baterias
Equipamentos Via-Rádio

SLOT

Retire a tampa
da zona das
baterias

Caso pressione o botão <MOSTRA/OK> indicará no
display, “CPU ALARME TAMPER”, “CPU TAMP ABERTO”
e se voltar a pressionar “CPU BAT FRACA”.

nos

Os detectores via–rádio são fornecidos com baterias de
lítio de alta capacidade que duram vários anos,
dependendo do nº de vezes que o detector comunique
com a central.
Contudo quando uma bateria está fraca, o detector envia
uma mensagem de “bateria fraca” para a central e uma
mensagem de “problema bateria fraca” aparecerá no display
juntamente com a informação da zona (ver Para. 5.2).
Os transmissores keyfob usados para controlar o sistema
são alimentados por uma bateria alcalina que dura
aproximadamente um ano, caso não se utilize mais de 10
vezes por dia. O enfraquecimento da bateria é facilmente
identificado pelo piscar do led vermelho do transmissor
enquanto se pressiona um botão (em lugar de acender de
forma constante).
Quando aparece pela primeira vez uma indicação de
bateria fraca, pode considerar-se como um pré-aviso.
Normalmente dá tempo suficiente (cerca de 30 dias) para
obter uma nova bateria e substituir a velha, e o detector ou
a unidade keyfob estarão completamente operacionais
durante este período. No entanto, para maior segurança,
não espere tanto tempo.
Use a bateria especificada nas instruções de instalação
do detector. Se não tem as instruções, solicite o apoio do
seu instalador ou peça-lhe que substitua a bateria do
dispositivo específico que enviou a mensagem de bateria
fraca.
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O Comando Via-Rádio alimenta-se com uma bateria de
lítio de 3 V de longa duração. Se a bateria está débil
quando lê o log de eventos da PowerMax+, no display irá
aparecer, por exemplo, “C01 Bateria Fraca” (significa que
há uma condição de bateria fraca do comando #01).
Para substituir a bateria do comando remoto, veja o
manual de utilizador do Comando Via-Rádio MCM-140.
Depois de substituir a bateria, a unidade detectora enviará
um sinal de “bateria restaurada” à central, e eliminará a
mensagem de “bateria fraca”.

alarme para verificar se todos os detectores do sistema estão
a funcionar correctamente. Proceda como descrito no Para.
6.6, e se houver algum problema, contacte o seu instalador.

9.3 Testes Periódicos

O uso de produtos abrasivos de qualquer tipo é
estritamente proibido. Também não deve usar nunca
produtos como petróleo, acetona ou diluente. Estes
produtos iriam certamente destruir o revestimento
externo e danificar a transparência do display.

Os elementos que constituem o seu sistema de segurança
foram concebidos para não ser necessária manutenção tanto
quanto possível. No entanto deve realizar um “teste de
passagem” pelo menos uma vez por semana e depois de um

9.4 Limpeza da Central
A central pode ficar manchada se tocar com os dedos sujos
de gordura, e pode acumular pó depois de um longo período
de utilização. Limpe-a só com um pano macio ou uma
esponja levemente humedecida com uma mistura de água e
detergente, secando posteriormente.

10. LIMITES DE FUNCIONAMIENTO
Embora o sistema de alarme que adquiriu seja altamente
fiável não garante protecção total de assaltos ou incêndios.
Até mesmo os sistemas mais avançados podem ser
sabotados ou ocasionalmente falharem. Algumas das razões
para tal poderão ser:
Falta de Manutenção: Se o sistema for usado durante um
longo período de tempo sem ser testado, um elemento chave
como um detector ou uma sirene podem estar avariados sem
qualquer sinal visível ou audível de falha. Se um aviso de
bateria baixa for ignorado não haverá alimentação de recurso
no caso de uma falha de energia.
Falhas de energia: No caso de uma ausência prolongada do
local protegido, a energia pode falhar subitamente (devido a
um dispositivo de protecção por exemplo). Depois de tal
acontecer o sistema de alarme recorrerá à bateria interna até
esta esgotar, deixando assim o local sem protecção.
Problema na linha telefónica: As linhas telefónicas podem
ser desligadas ou curto-circuitadas. Sem linha telefónica o
sistema de alarme não será capaz de transmitir os eventos
para a central Receptora ou telefone particular.
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O som das sirenes pode não ser suficiente: As sirenes e
campainhas instaladas fora da casa ou longe dos quartos
podem não ser ouvidas dentro de divisões fechadas ou em
edifícios vizinhos.
O sistema pode ser sabotado: Com conhecimento técnico
específico, os intrusos podem descobrir uma maneira de
sabotar vários tipos de detectores ou desligar equipamentos
de alarme. Os intrusos podem também aproveitar aberturas
de acesso não protegidas ou clarabóias, ou até mesmo forçar
entrada em sítios imprevistos.
Os detectores de fumo têm os seus limites: Em muitos
casos os detectores de fumo falham em não avisarem
atempadamente porque o fogo começou num local diferente
da casa, ou bastante longe do detector.
Tudo isto dá-lhe prova suficiente de que mesmo com um
bom sistema de alarme instalado, continua a ser
necessário um seguro de vida e seguro contra roubo. Os
utilizadores devem ainda fazer testes periódicos ao
sistema para se certificarem que as avarias são
detectadas antes de ocorrer um verdadeiro alarme.
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APÊNDICE A. GLOSSÁRIO
Esta lista de termos está organizada por orden
alfabética. Qualquer termo indicado em itálico pode
ser procurado separadamente.
Armar rápido: Armar sem código de utilizador. A central não
pede o código de utilizador quando pressiona uma das teclas
de armar. A permissão para usar esta facilidade é dada ou
negada pelo instalador ao programar o sistema.
Alarme: Há 2 classes de alarme:
Alarme audivel – Ambas as sirenes, interna e externa
tocarão e a central enviará o evento por telefone.
Alarme silencioso – As sirenes permanecem silenciosas,
mas a central enviará o evento por telefone.
Um alarme é causado por:
• Detecção de movimento por um detector
• Mudança de estado detectada por um contacto
magnético – uma janela ou porta fechada foi aberta
• Detecção de fumo por um detector de fumo
• Abertura de qualquer um dos detectores (abertura das
tampas dos equimentos).
• Pressionar
os
dois
botões
de
emergência
simultaneamente (pânico)
Armar: Armar o sistema de alarme é a acção que o prepara
activar o alarme se uma zona for violada (aberta) por
movimento ou por abertura de uma porta ou janela. A central
pode ser armada em vários modos (ver TOTAL, PARCIAL e
IMEDIATO).
Armar Forçado: Quando qualquer uma das zonas do
sistema estiver aberta, o sistema de alarme não pode ser
armado. Uma maneira de resolver este problema é descobrir
e eliminar a causa da abertura (fechar portas e janelas).
Outra maneira de resolver a situação é o armar forçado –
desactivação automática das zonas abertas. Depois de armar
forçado e enquanto o sistema está armado, as zonas que
foram desactivadas por estarem abertas, se voltarem ao
normal (fecharem), serão automaticamente activadas e darão
origem a um alarme se forem “abertas” novamente.
A permissão para usar este método de armar é dada ou
negada pelo instalador enquanto programa o sistema.
Armar total: Este tipo de armar utiliza-se quando o sítio
protegido está totalmente desocupado. Todas as zonas,
tanto interiores como perimetrais, estão protegidas.
Códigos de Utilizador: A PowerMax+ foi concebida para
obedecer aos seus comandos, tendo em conta que é
necessário um código de utilizador. Pessoas não autorizadas
não saberão este código, por isso qualquer tentativa para
desarmar ou sabotar o sistema falhará. Algumas operações,
no entanto podem ser feitas sem código de utilizador uma
vez que não põem em causa o nível de segurança do
sistema de alarme.
Desarmar: É o oposto de armar – é uma acção que devolve
a central ao estado normal de standby. Neste estado
somente as zonas de fogo e 24 horas activarão um alarme se
“violadas”, mas um alarme de pânico pode também ser
activado.
Contacto Magnético via-rádio: Um interruptor com controlo
magnético e um transmissor PowerCode via-rádio na mesma
caixa. O contacto magnético é montado em portas e janelas
para detectar o seu estado (se abre ou fecha). Depois de
detectar que uma porta ou janela está aberta, o detector
transmite um código de identificação acompanhado de um
sinal de alarme e outros sinais para a central. A central se
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não estiver armada considerará o sistema “não pronto para
armar” até receber um sinal do mesmo contacto
comunicando que a situação está normalizada.
Detector de Fumo via-rádio: Um detector comum de fumo e
um transmissor PowerCode via-rádio na mesma caixa.
Quando detecta fumo, o detector transmite para a central o
seu código de identificação acompanhado por um sinal de
alarme e vários sinais de estado. Como o detector de fumo
está ligado a uma zona especial de fogo, inicia-se um alarme
de fogo.
Detector de Movimento via-rádio: Um sensor de
infravermelhos passivo e um transmissor PowerCode viarádio na mesma caixa. Quando detecta movimento, o
detector transmite para a central o seu código de
identificação acompanhado por um sinal de alarme e vários
sinais de estado. Depois da transmissão, fica de
movimiento posterior.
Imediato: Pode armar o sistema TOTAL-IMEDIATO ou
PARCIAL-IMEDIATO, cancelando desta maneira o tempo de
saída nas zonas temporizadas.
Por exemplo pode armar a central no modo PARCIALIMEDIATO e permanecer dentro do local protegido. Só a
protecção do perímetro é activada, e se não espera ninguém
enquanto o sistema está armado, proteger a porta de entrada
é uma vantagem.
Para desarmar o sistema sem causar um alarme, use o
teclado da central (normalmente acessível sem abrir uma
zona de perímetro) ou o transmissor keyfob.
Painel de Controlo ou central: A central é uma caixa que
contém os circuitos electrónicos e o microprocessador que
controla o sistema de alarme. Recolhe informação dos vários
detectores, processa-os e responde de várias maneiras.
Também inclui um teclado para interagir com o utilizador –
teclas de controlo, teclas numéricas, display, sirene,
altifalante e microfone.
Parcial – Este tipo de armar é usado quando há pessoas
dentro do local protegido. Um exemplo clássico é à noite,
quando a família se encontra em casa. Com o armar parcial,
as zonas de perímetro estão protegidas e as zonas interiores
não. Consequentemente o movimento dentro das zonas
interiores será ignorado pela central, mas a abertura das
zonas do perímetro causarão um alarme.
Receptora de alarmes: Uma receptora pode ser tanto um
servidor de serviços profissionais ao qual se subscreve o
proprietário do comércio ou da casa (uma Receptora de
alarmes) ou um parente / amigo da família que aceita
cuidar do sítio protegido durante a ausência dos seus
ocupantes. A central comunica os eventos por telefone a
ambos.
Reposição: Quando um detector volta de um estado de
alarme para o seu estado normal (de standby – espera), dizse que foi “reposto".
Um detector de movimento, é reposto automaticamente
depois de detectar um movimento, e fica pronto a detectar
novamente. Este tipo de “reposição” não é comunicado à
central receptora de alarmes.
Um contacto magnético é “reposto” somente após fecharem
a porta ou a janela protegida. Este tipo de “reposição” é
comunicado à central receptora de alarmes.
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Tempo de cancelamento: Quando se inicia um alarme, a
sirene interna é activada por um período limitado de
tempo programado pelo instalador como período de
cancelamento. Se activar acidentalmente um alarme, pode
desarmar o sistema durante o período de cancelamento
antes das sirenes tocarem e antes do alarme ser enviado
a uma central receptora.
Zona: Uma zona é uma área dentro do local protegido sob a
supervisão de um determinado detector. Durante a
programação, o instalador fará com que a central aprenda o
código de identificação de detector. Uma vez que a zona é
distinguida pelo nome e número, a central poderá identificar e
mostrar ao utilizador o seu estado e registar na memória
todos os eventos relacionados com esse detector. Zonas
temporizadas e instantâneas estão sob supervisão somente
quando a central está armada e outras (zonas de 24 horas e
fogo) estão sob supervisão independentemente do sistema
estar ou não armado.
Zonas de Aviso: Permite-lhe seguir a actividade na área
protegida mesmo que o sistema esteja armado.. Sempre
que uma zona de aviso esteja "aberta", o besouro soa
duas vezes. O besouro não emite beeps quando se fecha
a zona (regressa ao normal). Nas residências pode-se
usar esta característica para intimar os estranhos ou
cuidar das crianças. Nos estabelecimentos pode usar-se
para indicar quando os clientes entram ou os locais em
que as pessoas entram.
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Nota: O instalador nunca designará como zona de aviso
uma zona de 24 horas ou a uma zona de fogo, dado que
ambos os tipos de zona activam um alarme se abrirem,
mesmo com o sistema desarmado.
Apesar de uma zona ou mais zonas estarem programadas
com aviso pode activar ou desactivar esta função.
Zona de Não-Alarme: O instalador pode programar uma
zona para outras funções que não seja o alarme. Por
exemplo um detector de movimento instalado num
corredor escuro pode ser usado para ligar as luzes
automaticamente quando alguém o atravessa. Outro
exemplo é utilizar um mini-transmissor atribuído a uma
zona para controlar um automatismo de portão.
Zona violada: Uma zona em alarme (causado por uma
janela / porta aberta ou movimento no campo de acção de
um detector). Uma zona aberta é considerada não
“segura”.
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