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INTRODUÇÃO

O DETECTA 6 é um equipamento de vídeo-porteiro que inclui uma central de alarmes de
6 zonas completa.

Trata-se de um dispositivo de SEGURANÇA PESSOAL que pode ser convertido num
SISTEMA DE SEGURANÇA PROFISSIONAL, se a instalação for realizada ou atestada por
uma empresa acreditada em Sistemas de Segurança que, após a instalação, fará uma
Verificação do Sistema e emitirá um Certificado, confirmando que o equipamento
está totalmente operativo.

Este Certificado também lhe garante que o Equipamento pode ser ligado a uma Central
Receptora de Alarmes, tanto após a instalação como em qualquer outro momento
posterior.

A Fermax põe à sua disposição a sua Rede de Serviços Técnicos de Segurança
Acreditados, que pode consultar na nossa página web: www.fermax.com.

Para manter a operacionalidade do equipamento ao longo do tempo é, também,
necessário seguir um plano de manutenção e revisão, a realizar por uma empresa
acreditada em Sistemas de Segurança.

Este plano de manutenção e revisão, assim como o Protocolo de Verificação do
Sistema, estão descritos no MANUAL DE INSTALAÇÃO que acompanha este Kit.
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DESCRIÇÃO DO MONITOR-TELEFONE DETECTA 6

Ajuste da cor (no monitor a cores)

Relé da luz de escada (no monitor P/B)
Função disponível conforme a instalação.

Contraste
Brilho

Ligação automática da Câmara Secundária

�

�

Ligação automática (efectua a activação do monitor e da placa de rua)

Função disponível conforme a instalação.
Em instalações ADS com KIT TELECÂMARA AUXILIAR ou PLACA ADICIONAL DE VÍDEO (opcional).

Botão do TRINCO / chamada ao porteiro.
- Estando em conversação com a Placa de Rua, ao premir este botão, activa-se o

trinco.
- Com o telefone pousado, ao premir este botão realiza-se uma chamada ao porteiro

(se existir portaria, dependendo da instalação).

Interruptor ON/OFF - LED indicador de monitor aceso

Descrição dos comandos de Vídeo-porteiro
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 Monitor e Telefone:

 Monitor:

Monitor Detecta 6
Sistema ADS, 4+N e MDS

Telefone Detecta 6
Sistema ADS
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Descrição dos comandos da Central de Alarmes

A gestão da central de alarmes (armar/desarmar o
alarme, opções de alarme, ...) realiza-se através do
teclado do monitor, introduzindo, para cada caso, o
código adequado (os códigos para armar/desarmar e o
funcionamento da central são explicados nos capítulos
seguintes).

Para além do teclado, o telefone/monitor dispõe de vários
elementos que oferecem informação sobre o estado
actual do alarme ou da acção realizada:

- LEDs do teclado/estado.
- LEDs de zona.
- Display.
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LEDs do Teclado/Estado

LEDs Função

Estado da
central

central desarmada
(desligada)

central armada
(ligada)

em rota de Entrada/Saída(*)

(apagado) (aceso) (intermitente)

pisca cada 2 segundos,
central parcialmente ligada(*)

LED de
omissão

não existem
zonas omitidas(*)

existe alguma
zona omitida

relógio
desprogramado

Alimentação alimentação
correcta

falha de rede
(230 Vac) bateria baixa

Memória de
alarme

não houve alarme
durante a última

ligação

houve alarme
durante a última

ligação

existe uma avaria/tamper
em alguma das zonas de

alarme

Com a central desligada, se ocorrer detecção, os LEDs
mostrarão as zonas que estão a detectar (este estado
permanecerá, enquanto durar a detecção).

�����������
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Exemplo: Zona 1 e 2 detectadas

LEDs de Zonas

Zona omitida: É uma zona que não gera alarme.
Pode omitir-se uma zona devido a várias circunstâncias: por decisão do utilizador, através do teclado do
monitor (introduzindo o código adequado), ou pelo modo de funcionamento da zona programado pelo instalador.
Rota de entrada/saída: É o tempo de que dispõe o utilizador desde que liga/desliga a central até que saia/
entre na vivenda, antes de desencadear um alarme. Durante o tempo de entrada/saída, a central emite uma
série de apitos contínuos.
Central parcialmente ligada: É possível efectuar uma ligação parcial e não total do alarme, quer dizer, ligar
apenas determinadas zonas previamente seleccionadas pelo utilizador, deixando desligado o resto das zonas,
que não provocarão alarme. Existe um código de utilizador específico para efectuar a ligação parcial, consulte
o capítulo "Códigos" do presente manual.

Com a central conectada, se ocorrer detecção, os LEDs
piscarão, mostrando a(s) zona(s) que provocou(aram) o
alarme (este estado permanecerá enquanto durar o alarme).
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O display do telefone/monitor mostra informação sobre o estado da central ou a função
que se está a realizar (armar, desarmar, código errado, ...):

Aparece quando se introduz um código errado ou se realiza uma função incorrecta.

Se, ao tentar ligar/desligar, a operação não é permitida, o display indica o motivo:

O Código de Serviço(*) não tem autorização para desligar o alarme.

A central não pode ligar-se, porque detecta uma zona prioritária(*).

Não pode ligar/desligar, porque o código está associado a uma ligação/desligação
com chave(*).
Indica que a central está bloqueada por se terem introduzido 4 códigos errados
seguidos.

Aparece se, ao desligar o sistema, alguma zona provocou alarme durante a última
ligação. Os LEDs de zona mostram as zonas que causaram o alarme.

Display

Aceso: CENTRAL DESLIGADA

Apagado: CENTRAL LIGADA

Informação da Central em Repouso (Desligada) / Ligada

Informação ao realizar a Ligação / Desligação da central
Depois de digitar o código de ligação/desligação, aparece o seguinte:

(O: ON) Se a ligação da central foi correctamente efectuada.

(F: OFF) Se a desligação da central foi correctamente efectuada.

após a indicação de ON/OFF, aparece o Nº de Utilizador(*) que efectuou a ligação/desligação:

Ligação da central pelo Utilizador 3.

Nº de Utilizador: A central de alarmes Detecta-6 dispõe de até 8 códigos de utilizador, numerados de 1 a 8, que
permitem a ligação/desligação dos alarmes com certas particularidades (ver o capítulo "Códigos de Utilizador").
O código de utilizador existente inicialmente é o código de utilizador nº 1, também chamado "código master de
utilizador", pré-definido como 1111 (recomenda-se alterar os códigos de utilizador por códigos que apenas o utilizador
conheça).
Código de Serviço: É o código de ligação programado para o utilizador nº 5, que pode apenas ligar a central, mas
nunca desligá-la. Pode atribuir-se ao pessoal de serviço (serviços de limpeza, manutenção, ...)
Zona prioritária: São as zonas (configuradas pelo instalador) que não permitem ligar a central, se algum dos seus
detectores estiver a detectar nesse momento.
Ligação/Desligação com chave: Dependendo da instalação, pode configurar-se a central para efectuar a
ligação/desligação da central mediante uma chave (fechadura). Neste caso, o código associado à ligação/desligação
por chave é o correspondente ao utilizador 7. Caso contrário, o código do utilizador 7 efectua a ligação/desligação da
central através do código que lhe foi atribuído.
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FUNCIONAMENTO DO VÍDEO-PORTEIRO
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FUNCIONAMENTO DO VÍDEO-PORTEIRO
•  Chamada

•   Abrir a porta ao visitante

•   Atender a chamada

•  Ligação automática
   2ª câmara
   (se existir)

• Activação manual do monitor (ligação automática)
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FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALARMES
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 Ligar / Desligar a Central (Armar/Desarmar)

FUNCIONAMENTO DO ALARME

* Ligar a central:

* Ligação Nocturna e Parcial:

- Realizada esta operação, os LEDs de zona mostram as
zonas que se omitiram:

Zonas 1 e 2
omitidas

�����������
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2 s : Tecla pressionada por 2 segundos

(Pré-definido:  1111)

Código de utilizador +  #

* Desligar a central:

(Pré-definido:  1111)

Código de utilizador +  #

- Ao ligar o alarme, a central inicia a rota de Saída, gerando
um aviso acústico durante o tempo disponível para sair
da vivenda após a ligação.

- Estado do display e LEDs (central desligada):

(apagado)

(simultaneamente durante 2 seg.)

- Opção 1

- Opção 2 (ligação rápida)

     #*

- Estado do display e LEDs (central ligada):

(aceso)

- Ao aceder à vivenda, a central detecta a nossa presença
e inicia a rota de Entrada, gerando um aviso acústico
durante o tempo disponível para desactivar o alarme.

+   A2 s +  #

- Liga todas as zonas de alarme excepto as zonas
configuradas (pelo instalador) como "Omissão Nocturna"
(consulte o seu instalador) e as zonas configuradas pelo
utilizador como "Omissão Parcial" (ver a secção "Omissão
Parcial").

conectando-se posteriormente a central, iniciando o tempo
de rota de saída

- Estado do display e LEDs (central ligada):

(acesos)

Quando se efectua a ligação ou desligação da central, o display mostra a operação realizada, seguida pelo nº
de utilizador que a realizou:

Central LIGADA pelo UTILIZADOR 1

Central DESLIGADA pelo UTILIZADOR 2

Ao desligar o alarme, as zonas configuradas pelo utilizador como "Omissão Parcial" são
restauradas (deixam de estar omitidas).

Código de utilizador
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Omissão Parcial

Permite ao utilizador seleccionar que zonas não serão ligadas (se omitem), ao efectuar a Ligação Parcial.

Realizada a operação, o teclado visualizará as zonas que se omitiram. Esta função encontra-se sempre
protegida por código.

Introduzir um código de utilizador válido, premir em seguida a tecla [A] por dois segundos, seguida dos
números de zonas a omitir (introduzir um dígito por cada zona) e validar com [#]:

Omissão parcial das zonas 4 e 5: 1111 A2s 4 5 #

Ligações / Desligações Especiais

+  Nº de Zonas+   A2 s +  #

Ao digitar o código, o alarme é desligado e, se está conectado
à Central Receptora de Alarmes, é enviado um aviso de
assalto à Central Receptora. O teclado não mostra nada.

O código de coacção é o código do utilizador com a adição de
um 1 ao último dígito do código (Código de Utilizador + 1)

Exemplos:
- Códigos de utilizador:   1996     1959     2000
- Códigos de coacção:   1997     1950     2001

Código de utilizador + 1 +  #
Se o utilizador é obrigado a desligar a central contra a sua
vontade e deseja comunicar esta situação, deve digitar o
Código de Coacção.

* Código de Coacção (Assalto ou Intimidação)

* Ligação Absoluta:

* Desligação Absoluta:

- Ao introduzir este código, a central é ligada, seja qual for o
seu estado actual (ligada ou desligada).
Ao ligar-se, a central inicia a rota de Saída, gerando um
aviso acústico durante o tempo disponível para sair da
vivenda após a ligação.

+  A +  #

+  B +  #

- Estado do display e LEDs (central ligada):

(aceso)

- Estado do display e LEDs (central desligada):

(apagado)

Ao aceder à vivenda, a central detecta a nossa presença
e inicia a rota de Entrada, gerando um aviso acústico
durante o tempo disponível para desactivar o alarme.

- Ao introduzir este código, a central é desligada, seja qual
for o seu estado actual (ligada ou desligada).

Código de utilizador

Código de utilizador

Código de utilizador
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Funções rápidas das Teclas
Ao premir uma tecla durante 2 segundos, realiza-se a função correspondente à tecla
premida:

0 Caixa de Correio de Voz(*): grava-se na Caixa de Correio de Voz, apenas se
se dispuser de um microfone ligado à central.

1

2

4

Zonas em Detecção: os LEDs de zonas visualizam as zonas que estão
actualmente a detectar. No display aparece um ‘d’ e acendem-se os LEDs das
zonas correspondentes.

Tecla

Zonas Omitidas: os LEDs de zonas visualizam as zonas que actualmente se
encontram omitidas. No display aparece um ‘o’ e acendem-se os LEDs das
zonas correspondentes.

Teste de Saídas: os dispositivos ligados à Central (se existirem) são activados
durante 2 segundos. São desactivados passado esse tempo.

Aviso acústico de Entrada/Saída (Chime de Zona): activa/desactiva um
aviso acústico que se produz quando, com a central desconectada, ocorre
detecção numa Zona de Entrada/Saída. Utiliza-se como avisador acústico da
entrada ou saída de alguém da vivenda, local, ...

5

6

7

8

Zonas de Altifalante: activa/desactiva a função de reprodução de mensagens
de voz por altifalante reproduzidas quando, numa zona, ocorre detecção, alarme,
...  O display mostra se a função está desactivada [F] ou bem activada [o].

Reset da Memória de alarme: apaga o LED que indica a existência de
eventos de alarme "  Memória de alarme". Não apaga os eventos.

Som Táctil: activa/desactiva o som táctil do teclado.

9 Reset: ao premir esta tecla, desactiva-se:
- qualquer som do teclado
- o pré-alarme de Fogo(*)

Caixa de correio de voz: Utiliza-se para deixar avisos gravados (8 segundos).
É a mensagem de voz reproduzida quando, com a central desligada, ocorre detecção numa zona configurada como
de entrada/saída.
A gravação da mensagem é feita através do microfone ligado à central (se existir) ou através do telefone
(ver a secção "Controle Remoto").
Para poder escutar a mensagem, é necessário que disponha de um altifalante (com amplificador) ligado à central.
Pré-alarme de Fogo: Aviso acústico que tem como finalidade poder desactivar a zona de fogo antes que se
active o alarme e efectuar uma verificação visual do possível alarme.

Volume do altifalante (se estiver instalado): ao premir a tecla C, o display
mostra o volume actual do altifalante (ajustável de 1 a 7). Premir consecutiva-
mente a tecla C, para alterar o nível de saída do altifalante e confirmar, premindo
a tecla #.

C
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O alarme MÉDICO envia à Central Receptora de Alarmes o aviso
de Assistência Médica.

+  BA O alarme POLÍCIA envia à Central Receptora de Alarmes o aviso
de Polícia.

O alarme BOMBEIROS envia à Central Receptora de Alarmes o
aviso de Bombeiros.

+  CB

+  CA

Se o seu equipamento Detecta-6 estiver ligado a uma Central Receptora de Alarmes
(C.R.A.), pode rapidamente gerar avisos de alarme/urgência à C.R.A., através do teclado
do telefone/monitor.

Botões de Alarme (*)

Para activar um dos avisos, deve premir-se a combinação de teclas seguinte durante  2
segundos:

Disparo de um alarme

Estando a central Detecta-6 armada, quando ocorre uma detecção, a central actua da
seguinte forma:

Desactivação do aviso acústico de alarme.
Para desactivar o aviso acústico, introduza os códigos seguintes (conforme o tipo de
desactivação a realizar) através do teclado do telefone:

��
���
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- O telefone/monitor gera um aviso acústico (como de sirene).
- São activados a sirene e o dispositivo associado à zona do alarme

disparado (se o dispositivo e a sirene tiverem sido instalados).
- Realiza uma chamada de aviso para os telefones particulares

programados, reproduzindo a mensagem associada ao alarme.
- Se existir uma ligação à C.R.A., gera um aviso à Central Receptora

de Alarmes.

(Pré-definido:  1111)

+  #

DESACTIVAR AVISO ACÚSTICO
Termina o aviso acústico.
O sistema não é desarmado, continua a gerar alarmes, se
ocorrer alguma detecção por parte dos detectores.

DESACTIVAR AVISO ACÚSTICO E DESARMAR A CENTRAL
O sistema é desarmado e termina o aviso acústico.
Para que o sistema detecte e dispare alarmes, será
necessário armá-lo novamente.

a)

b) 9 durante 2 seg.

Código de utilizador
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Consultas de Eventos (Memória de Alarme)

Nota:
A abreviatura "2s"  junto à tecla a premir  indica que a tecla deve ser premida
durante 2 segundos.

Para visualizar os eventos, execute a seguinte sequência de teclado:

- O display mostra sequencialmente: Nº de zona/utilizador, Hora, Minuto,
Dia e Mês:

Exemplo:
    Alarme zona 6, 25/08 às 12:45    0 - 6 - 1 - 2 - 4 - 5 - 2 - 5 - 0 - 8.

- E os LEDs de estado o tipo de evento:
   : Ligação de utilizador
   : Desligação de utilizador
    : Alarme de zona

Mostra os eventos, começando pelo último, até ao primeiro.

Mostra os eventos, começando pelo primeiro, até ao último.

A

B

Seleccione que informação deseja visualizar, premindo a tecla correspondente:

Código de utilizador +  32S Activa a função Memória de Alarme1º -

2º -

- Quando o display mostrar [ - ], significa que não há mais eventos a
mostrar.

Quando ocorre um alarme, a central Detecta-6 memoriza o evento, para posteriormente
poder ser consultado. A existência de eventos de alarme é assinalada pelo LED  aceso.
Podem ser visualizados os últimos 125 eventos que tenham ocorrido.

3º - Para sair da memória de alarme, premir: *
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CONTROLE REMOTO - Gestão telefónica da central
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1º. Entrar no modo de Controle Remoto
Existem duas maneiras de entrar no controle remoto:

- Ao ocorrer um alarme:  a central telefona ao utilizador.
- Chamada de Controle Remoto: o utilizador telefona à central.

1º. Entrar no modo de Controle Remoto

CONTROLE REMOTO
O controle remoto é o sistema mediante o qual se podem controlar certas funções da
central de alarmes através do telefone (fixo ou móvel).

Para gerir a central telefonicamente, é necessário:

2º. Introduzir os comandos de controle remoto
Uma vez em modo de controle remoto, devem introduzir-se os comandos
adequados para realizar a operação desejada na central.

* A central telefona ao Utilizador:

* O utilizador telefona à central:

Após uma comunicação telefónica, a central pode entrar em modo de controle remoto
de duas formas:

- Automaticamente (programação prévia da central, consulte o seu instalador).
A central, depois de ter reproduzido a totalidade das mensagens, ficará
automaticamente em controle remoto.

- Manual, introduzindo um comando através do telefone.
Se, ao terminar a reprodução das mensagens, se premirem as teclas (uma
depois da outra):

Terminada a reprodução das mensagens, a central permanece 15 segundos à
espera de receber o comando de entrada em programação. Se, passado este
tempo, a central não receber qualquer comando, é cortada a comunicação entre a
central e o telefone.

+  5*

Quando o utilizador telefona à central e esta atende, dispõe de 15 segundos para
introduzir o seu código de utilizador seguido de [#]:

Se o código introduzido estiver correcto, a central reproduzirá a mensagem "Ligado ou
desligado", indicando o estado actual da central, e entrará em modo de controle remoto.

Código de utilizador +  #

A central pode atender de dois modos diferentes (consoante a segurança requerida):
- Normal: A central atenderá ao número de toques que se tenha programado, tal
  como um atendedor automático.

- Especial: A central atenderá, se o utilizador executar a seguinte sequência:
1º. O utilizador telefona à central.
2º. Ao ouvir o primeiro toque, desliga.
3º.Espera 8 seg. e volta a telefonar à central, que atenderá
     automaticamente.

(consulte o seu instalador sobre o modo de atendimento programado).
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2º. Comandos do Controle Remoto
São os comandos introduzidos pelo utilizador através do telefone, uma vez activado o
modo de controle remoto, e que permitem realizar determinadas operações na central.

Activar/Desactivar modo
Escuta/Fala

Se o código introduzido estiver correcto, a central
reproduzirá a mensagem "Ligado ou desligado",
indicando o estado actual da central depois de se
realizar a ligação/desligação.

Ligar / Desligar
a central

Termina a comunicação e dá ordem à central para
que desligue.

Cortar a Comunicação

A central reproduzirá a mensagem
correspondente ao dispositivo + o do estado
da saída "Ligado ou desligado".
Terminada a reprodução, se se quer trocar de
estado, premir [#], se não se quer trocar, deixar
passar 5 seg.
Se se troca de estado, a mensagem de saída e
do estado actual voltará a ser reproduzida.

A c t i v a r / D e s a c t i v a r
dispositivos (apenas
Utilizador Master)

*1:  Dispositivo 1
*3:  Dispositivo 3
*01: Dispositivo 5
*02: Dispositivo 6
*03: Dispositivo 7
*04: Dispositivo 8

Permite aumentar o tempo de controle remoto e
que a central não desligue.
A central reconhece o comando através de 2 apitos.

Reproduzir as mensagens
de estado da central

Todas as mensagens reproduzidas são as que
foram gravadas para cada motivo (zonas,
saídas, ligação, desligação).

Reproduzir a mensagem
das zonas em detecção

Indica que zonas estão a detectar no momento
do controle remoto, se o alarme estiver desligado.

Confirmar  Chamada
de Alarme

Permite confirmar que se recebeu a chamada
de alarme e dar ordem à central para que não
continue a telefonar.

Com esta opção desactivada, existe a
possibilidade de manter uma conversação em
modo Half-duplex, tal como num walkie-talkie
(ou se fala ou se escuta). Para comutar entre
escutar e falar, premir alternadamente a tecla
[#].

Ao iniciar o controle remoto,
estabelece-se automaticamente
uma conversação em mãos livres
com a(s) pessoa(s) que se
encontra(m) na vivenda (se o
altifalante e o micro estiverem
instalados e activados).

Para desactivar/activar esta opção, premir [*]
e, seguidamente, [6] (a central reconhece o
comando com 2 apitos)

n: nº de disposit.

+  0* +  0

+  5*

+  6*

+  7*

+  8*

+  9*

* +  n

Código
Utilizador +  #

Prolongar o tempo de
Controle Remoto
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Reproduzir mensagens de
v o z
(ver tabela de mensagens)

Gravar mensagens de voz
(ver tabela de mensagens)

Depois de digitar o código de gravação, ouvir-
se-ão 2 apitos consecutivos, indicando o início
da gravação. Neste momento, deve gravar-
se a mensagem.
O final da gravação é assinalado com dois
novos apitos.

n: nº de mensagem

n: nº de mensagem

#+n

*+n

Reproduz a mensagem de voz gravada.

(1) A mensagem de cabeçalho por defeito é: "Central de alarmes Detecta-6", que
deve ser previamente activada pelo instalador.

Existe a possibilidade de personalizar as mensagens de voz, ver a opção "Gravação
de Mensagens" no Manual de Programação.

Tempo
8 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
2 seg.
2 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
8 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.

Mensagem
Mensagem de Cabeçalho
Mensagem da Zona 1
Mensagem da Zona 2
Mensagem da Zona 3
Mensagem da Zona 4
Mensagem da Zona 5
Mensagem da Zona 6
Mensagem Ligada
Mensagem Desligada
Mensagem do Dispositivo 1 (Saída OUT1)
Mensagem do Dispositivo 2 (Saída OUT2)
Mensagem do Dispositivo 3 (PGM1)
Mensagem do Dispositivo 5 (Saída Relé1)
Mensagem do Dispositivo 6 (Saída Relé2)
Mensagem do Dispositivo 7 (Saída Relé3)
Mensagem do Dispositivo 8 (Saída Relé4)
Mensagem da Caixa de Correio de Voz
Mensagem da Rede Eléctrica
Mensagem da Bateria
Mensagem de Erro/Avaria

N º
00
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

A mensagem é reproduzida quando:
Se realiza qualquer chamada de voz(1)

Existe Alarme na Zona 1
Existe Alarme na Zona 2
Existe Alarme na Zona 3
Existe Alarme na Zona 4
Existe Alarme na Zona 5
Existe Alarme na Zona 6
Quando se liga o alarme ou o dispositivo
Quando se desliga o alarme ou o dispositivo
Informação do dispositivo 1
Informação do dispositivo 2
Informação do dispositivo 3
Informação do dispositivo 5
Informação do dispositivo 6
Informação do dispositivo 7
Informação do dispositivo 8
Na rota de entrada/saída com a central desligada
Existe falha da rede eléctrica
A bateria está fraca
Existe Erro ou Avaria no sistema

Tabela de mensagens de voz
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FUNÇÕES AVANÇADAS DO UTILIZADOR
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Controle de dispositivos ligados à central

FUNÇÕES AVANÇADAS DO UTILIZADOR

Através do teclado do monitor Detecta-6, é possível activar/desactivar dispositivos (luzes,
persianas, rega,...) ligados à central de alarmes.

Consulte o seu instalador sobre se dispõe de dispositivos de controle instalados.

Para controlar os diferentes dispositivos, deve executar a seguinte sequência:

1º- Entrar no Modo Controle de Dispositivos. Para isso, premir:

Código de
Utilizador Master +  B2S

Código de Utilizador Master = Código do Utilizador 1
(pré-definido 1111)

2º- Activar/Desactivar o dispositivo desejado. Para isso, deverá premir:

(*) descrição do dispositivo a controlar a preencher pelo instalador.

Uma vez introduzido o código de activação/desactivação (# ou *) do dispositivo a
controlar, o display mostra o seu novo estado.

Dispositivo 8 ACTIVADO

Dispositivo 8 DESACTIVADO

Dispositivo Descrição(*) DESACTIVARACTIVAR

1
(Saída OUT1) +  #1

+  #2

+  #7

+  #6

+  #5

+  #3

+  #8

+  *1

+  *2

+  *7

+  *6

+  *5

+  *3

+  *88
(Relé 4)

7
 (Relé 3)

6
(Relé 2)

5
(Relé 1)

3
(Saída PGM)

2
(Saída OUT2)

Estando no Modo Controle de Dispositivos, ao introduzir o nº do dispositivo a controlar,
o display mostra o seu estado actual:

    A3º- Sair do Modo Controle de Dispositivos. Digitar:

8

(não disponível)
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PROGRAMAÇÃO     (Códigos-Telefones-Data e Hora)
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PROGRAMAÇÃO DO UTILIZADOR

Através do teclado do telefone/monitor, o utilizador pode programar certos parâmetros da
central, tais como: a data e hora da central, códigos de utilizador e telefones particulares
de aviso.

1º. Entrar na programação.
Apenas com o código do Utilizador 1 (Utilizador Master) se pode aceder à
programação.

2º. Programar os parâmetros
Cada parâmetro tem associado um endereço de três dígitos que o identifica: Data:

100  ;   Hora: 101   ;    Código de Utilizador 2: 002  ...etc..

Estando na programação  , executar os passos seguintes, para programar os
dados:

1. Introduzir o endereço a programar.
2. Em seguida, introduzir os dados.
3. Validar, premindo a tecla [#].

Os LEDs de “ESTADO” mostram a posição do dígito introduzido

POSIÇÃO DE ENDEREÇO POSIÇÃO DE DADO

2º Dígito
3º Dígito

1º Dígito

4º/8º Dígito

1. Introduzir o endereço a visualizar.
2. Validar, premindo a tecla [#].

Visualização dos dados programados

Estando na programação      , realizar os seguintes passos para a visualizar:

Os dados que gravou nesse endereço serão
automaticamente exibidos no display. Os LEDs de
“ESTADO” mostram a posição do número visualizado.

Terminada a visualização, o teclado fica à espera de uma eventual alteração de dados e
o display mostra:

Para programar códigos, telefones, etc., é necessário:

3º/7º Dígito

1º/5º Dígito
2º/6º Dígito

3º/7º Dígito

1º/5º Dígito
2º/6º Dígito

+   #Endereço

- Se se desejam manter os dados, premir

- Se se quer alterar os dados, introduzir os dados novos e premir

      A

     #
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* Programação da Data:

Estando na programação, introduzir o endereço 100 e, seguidamente, a DATA,
com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano.

* Programação da Hora:

Estando na programação, introduzir o endereço 101 e, seguidamente, a HORA
(formato 24 horas), com 2 dígitos para a hora, 2 dígitos para os minutos e 2
dígitos para os segundos.

2º. Programação de Parâmetros

Exemplo: 22:45:00

Código Master = Código do Utilizador 1

+101 2    2    4   5     0   0 +  #%&'(�!)#*�
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+100 0    3   1    0   0    5 +  #%&'(�!)#*�
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1º. Entrar na Programação

* Entrar na Programação:

Ao entrar na programação de utilizador, no display do monitor aparece:  

Não se pode entrar na programação, se a central estiver
desligada.

* Sair da Programação:

Também se pode sair automaticamente, se não se tiver premido nenhuma
tecla durante 1 minuto.
Ao sair da programação, a central mostra o seu estado inicial: "desligada"

* +  # premir consecutivamente.
Primeiro, * e depois, #

%&'(�!)#*�
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(Pré-definido: 1111)

Código de Utilizador
 Master +  #+

2 seg.
*2 s

%&'(�!)#*�
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Exemplo: 3 de Outubro de 2005
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Podem programar-se até 8 códigos de utilizadores, que permitirão ligar/desligar a
central (com uma excepção)

Para programar os diferentes códigos de utilizador, executar os seguintes passos,
estando na programação:

004Código Utilizador 4

005Código Utilizador 5

006Código Utilizador 6

007Código Utilizador 7

008Código Utilizador 8

+  #

+  #

+  #

+  #

+  #

Código Utilizador 2

Código Utilizador 3 003 +  #

002 +  #

Código Utilizador 2

Exemplo: Programar o código de Utilizador 2 -> 1234

002 1    2   3    4 +  #

Código de serviço.(*)

É usado para a ligação/desligação com
chave.(*)

Ligar-se-á com a função de ligação
rápida.(*)

* Programação dos Códigos de Utilizador

1. Introduzir o endereço do código a programar.
2. A seguir, introduzir o código (4 dígitos).
3. Validar, premindo a tecla [#].

Código Utilizador 1 001 +  #

Código Master: O Código de Utilizador 1 = Código Master. Vem pré-definido de fábrica como "1111".
Este código de utilizador é o único que pode entrar na programação do utilizador e, portanto, adicionar e/
ou apagar códigos de utilizador, telefones, etc..
É recomendável substituir o Código de Utilizador 1 por outro código que apenas o utilizador conheça.
Código de Serviço: É o código de ligação programado para o utilizador nº 5, que pode apenas ligar a central, mas
nunca desligá-la. Pode atribuir-se ao pessoal de serviço (serviços de limpeza, manutenção, ...)
Código de Utilizador 7: Dependendo da instalação, pode configurar-se a central para efectuar a ligação/
desligação da central mediante uma chave (fechadura). Neste caso, o código associado à ligação/desligação por
chave é o correspondente ao utilizador 7. Caso contrário, o código do utilizador 7 efectua a ligação/desligação da
central através do código que lhe foi atribuído.
Código de Utilizador 8: É o utilizador que se regista como utilizador que efectua a ligação do alarme, ao realizar
uma ligação rápida da central (*+#). Tal como ao resto dos códigos, pode ser-lhe atribuído um código de ligação/
desligação da central.

Código Master (pré-definido: 1111)(*)
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* Anular Códigos de Utilizador:

* Substituir um Código de Utilizador:

Exemplo: Substituir o Código de Utilizador 1 -> 1111
(CÓDIGO DE UTILIZADOR MASTER), pelo código 2233

Substituir Código Utilizador 1 001     2    2    3    3 +  #

Exemplo: Anular o código de Utilizador 2 -> 1234

Anular Código Utilizador 2 +002 * 5 +  #

Para anular um código de utilizador, executar os seguintes passos, estando na
programação:

1. Introduzir o endereço do código a anular.
2. Seguidamente, premir as teclas [*] e [5] de forma consecutiva.
3. Validar, premindo a tecla [#].

Para substituir um código de utilizador, executar os seguintes passos, estando na
programação:

1. Introduzir o endereço do código a substituir.
2. Em seguida, introduzir o novo código.
3. Validar, premindo a tecla [#].
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*Telefone 1 200 +     9    6   3    1    7    8    0    0   03 + +   #

Telefone 2 201 + 3 + +   #*
Telefone 3 202 + 3 + +   #*
Telefone 4 203 + 3 + +   #*
Telefone 5 204 + 3 + +   #*
Telefone 6 205 + 3 + +   #*
Telefone 7 206 + 3 + +   #*
Telefone 8 207 + 3 + +   #*

Programação de Telefones (Particulares) para avisos de alarmes

Para poder receber os avisos da central no seu telefone (móvel ou fixo), é necessário
programar, pelo menos, um número de telefone para onde efectuar a chamada, caso
ocorra algum evento.

Podem programar-se até 8 telefones particulares diferentes.
Para programar  ou substituir um número de telefone, executar os seguintes passos,
estando na programação:

1. Introduzir o endereço do telefone a programar.
2. Seguidamente, premir as teclas [*] y [3] de forma consecutiva.
3. Introduzir o número de telefone.
4. Validar, premindo a tecla [#].

Exemplo: Programar o nº de telefone 96 317 80 00 como Telefone 1:

200 +     9    6   3    1    7    8    0    0   03 + +   #Telefone 1 *

É proibido programar números de telefone correspondentes às dependências das
Forças e Corpos de Segurança com o propósito de transmitir alarmes directamente!!!!
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PROGRAMAÇÃO AVANÇADA
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PROGRAMAÇÃO AVANÇADA DO UTILIZADOR

Planificador de dispositivos

No momento de introduzir o nº de relé, aparecerá nos LEDs o programa actual
atribuído; se não quiser substituí-lo, prima [A] para voltar ao r inicial.

3. Para voltar à programação de utilizador standard a partir de         , volte a premir
[A].

A preencher pelo instalador:

Nº Programa Descrição Dispositivo
01
02
03
04
05
06
07
08

Programa = Automatização de relé.

O sistema Detecta-6 dispõe de um planificador (programas de relés), através do qual se
podem configurar até 8 horários com dois intervalos de activação ou desactivação de
dispositivos.
Estes horários são configurados pelo instalador. Consulte o seu instalador sobre a existência
de "Programas de Relés - Planificador Horário". No final da página apresenta-se uma
tabela a preencher pelo instalador, onde se explica cada um dos programas configurados
(se existirem).

O utilizador master pode atribuir aos dispositivos ligados à central (activador de luzes,
rega, etc....), se deles dispuser, um determinado horário, para que estes se activem/
desactivem de forma automática no horário programado.

Para atribuir um horário a um dispositivo, efectuar os passos seguintes, estando na
programação:

1. Premir [A] durante 2 segundos. No display aparece um r

2. Seguidamente, introduzir o nº do dispositivo (relé)   seguido do nº de programa.
Validar com [#]

seguidamente
aparecerá

A

2 seg.
2 s

+nº de relé +  #nº programa

- Os relés vão de 01 a 04.
- Os programas vão de 01 a 08.
- O programa 00 anula a programação horária de um relé.
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GUIA RÁPIDO DE FUNÇÕES
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GUIA RÁPIDO DO UTILIZADOR

Entrar no modo Controle de Dispositivos Código Utilizador Master + [B2s] 1111B
Activar dispositivo

Desactivar dispositivo

[Nº Dispositivo] + [#]

[Nº Dispositivo] + [*]

1#

1*

CONTROLE DE DISPOSITIVOS SEQUÊNCIA DE TECLAS EXEMPLO

Caixa de Correio de Voz

Médico

Visualizar Zonas em Detecção
Visualizar Zonas Omitidas:
Teste de Saídas
Chime Zona
Activa/desactiva   reprodução de
mensagens por altifalante.
Reset da Memória de alarme.
Activa/desactiva o som táctil do
teclado.
Reset
Polícia

Bombeiros

[0]
[1]
[2]
[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[A] + [B]

[A] + [C]
[A] + [C]

TECLAS RÁPIDAS DO MONITOR  (premir durante 2 segundos)

Ronda
Zonas de voz

[A] + [2]
[C]

SEQUÊNCIA DE TECLAS EXEMPLO

Ligação rápida

Ligação Absoluta

Desligação Absoluta

Ligar/Desligar a central

Ligação Nocturna e Parcial

Código de utilizador +  [#]

Omissão Nocturna e Restauração de
Zonas

Código de Coacção

LIGAR/DESLIGAR A CENTRAL
1111#

   [*] [#]  2 seg * #

Código de utilizador + [A] + [#]

Código de utilizador + [B] + [#]

Código de utilizador + [A2s] + [#]

(Código de utilizador+1) + [#]

1111A#

1111B#

1111A#

1112#

Código de utilizador + [A2s] +
[Nº Zona] + [#]

1111A46#
Zonas 4 e 6 omitidas/

restauradas
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(1) Endereço do Nº de Utilizador: 001 ... 008

SEQUÊNCIA DE TECLAS

Sair da Programação

Prog. Data

Prog. Hora

Entrar na Programação

Prog. Códigos de Utilizador

[A2s] + Código utilizador Master +  [#]

Anular Código de Utilizador

Substituir Código de Utilizador

PROGRAMAÇÃO DO UTILIZADOR

   [*] + [#]

(1) Endereço do Nº de Utilizador +
Novo Código de Utilizador + [#]

Prog./Substituir Telefones

[100] + [dia (2 díg.)] + [mês (2 díg.)] +
[ano (2 díg.)] + [#]

[101] + [hora (2 díg.)] + [minut. (2 díg.)]
+ [seg. (2 díg.)] + [#]

Endereço do Nº de Utilizador +
Novo Código + [#]

Endereço do Nº de Utilizador + [*] + [5] + [#]

Endereço do Nº de Telef. + [*] + [3] +
Nº Telefone a programar + [#]

Activar/Desactivar modo
Escuta/Fala

Ligar/Desligar a central
Cortar a Comunicação
Activar/Desactivar dispositivos
(apenas Utilizador Master)

Reproduzir as mensagens de estado
da central
Reproduzir a mensagem das zonas
em detecção
Confirmar Chamada de Alarme

n: nº de disposit.

CONTROLE REMOTO

Código de utilizador +  [#]
[*] + [0] + [0]
[*] + [n] + [#]

[*] + [5]

[*] + [6]

[*] + [7]

[*] + [8]

[n] + [#]Reproduzir mensagens de voz

Gravar mensagens de voz
n: nº de mensagem

[n] + [*]
n: nº de mensagem

Iniciar Controle Remoto. Central liga ao Utilizador [*] + [5]
Iniciar Controle Remoto. Utilizador liga à Central Código de utilizador +  [#]

[*] + [9]

SEQUÊNCIA DE TECLAS

Prolongar o tempo de
Controle Remoto


