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«PLACA HALO MDS DIRECT»

Publicação técnica de carácter informativo editada por FERMAX ELECTRÓNICA S.A.E.
A FERMAX ELECTRÓNICA S.A.E., na sua política de melhoramento constante, reserva-se o direito de
modificar o conteúdo deste documento assim como as características dos produtos que nele são
referidos a qualquer momento e sem aviso prévio.
Qualquer modificação será apresentada em edições posteriores deste documento.
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Secção I - Manual do  Instalador

Programação da Placa

Anexo
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Desmontagem

Instalação  em carril DIN

Montagem

Fixação com
parafusos
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NOTAS:

OVERLOAD
Led indicador de corrente máxima excedida.

ON

Led ON + OVERLOAD a piscar  indica curto-circuito.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO (Leds)

Led de ligado

� � � � � � � � � � � �
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INSTALAÇÃO DO ALIMENTADOR
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DESCRÇÃO DA  PLACA HALO
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Conector
Resistência
Aquecimento
(opcional)

Interruptor activação/desactivação da
iluminação da  câmara

Pan & Tilt
(horizontal-
vertical 10º)

Potenciómetros

AJUSTES DA  PLACA HALO

Data e hora (sequencialmente)Display LCD
(128x128 pixels)

Botão de chamada

Teclado de marcação

Temperatura

Microfone

Câmara a cores

Altifalante

Abre a agenda de vizinhos
(Directório electrónico)

Seta para cancelar

Seta de  validação/OK

CN2
- Conexão PC (mediante programação de decoders).
- Cópia entre placas.

Ajuste áudio sentido Vivenda-Rua

Balance: Ajuste do acoplamento

Ajuste Áudio sentido Rua-Viienda

Ajuste Contraste LCDCN3
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INSTALAÇÃO DA  PLACA DE RUA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa Halo

Em repouso + backlight Off
Em repouso + backlight On
Chamada
Áudio activo
Síntese de voz activa
Teclado  iluminado
Vídeo ON
Circuito Leds ON

210 mA
370 mA

120 mA (adicionais)
70 mA (adicionais)
50 mA (adicionais)

Alimentação
Consumo

Temperatura de funcionamento
Potência de áudio máxima no sentido vivenda-rua

Volume regulável em ambos os sentidos

12 Vdc

[-10 , +60 °C]

Potência de  áudio máxima no sentido rua-vivenda

1 W

0,15 W

IP44 - IK7

Relógio em tempo real (RTC). Estabilidade ± 20 ppm

Sensor de Temperatura
O cabo pode-se prolongar até 3 metros.

É recomendável instalar o sensor fora da caixa da placa. Não instalar no seu interior, senão a
temperatura indicada não será a real.

0.1 mA
20 mA

   50 mA (adicionais)
   95 mA (adicionais)

   10 mA

18 Vdc

Microfone electret unidireccional de alta sensibilidade

Altifalante plano 8Ω 1,5’’

Conectores da Placa:
•  CN1: Ligação do altifalante.
•  CN2: Ligação do PC (através do  programador de decoders) e cópia entre placas.
•  CN3: Ligação da resistência de aquecimento da tele-câmara.
•  CN4: Ligação do microfone.
•  CN5: Ligação do teclado de funções com fundo iluminado (5 teclas).
•  CN6: Ligação da tele-câmara-circuito de iluminação.
•  CN7: Terminais de vídeo, (coaxial).

- V: vivo
- M: malha
- 18 V , - :  alimentação 18 Vdc

•  CN8: Conector antena da proximidade.
•  CN9: Ligação para acendimento permanente da câmara, selector de câmara e monitorização
externa.
•  CN10: Conector de programação.
•  CN11: Ligação do teclado alfanumérico com fundo iluminado (12 teclas).
•  CN12: Ligação do Sensor de Temperatura.
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Conectores da Placa (continúa):
•  CN13: Terminais de Conexão do sistema:

- “+, -”: alimentação (12 Vdc).
- C, NA, NC: contactos relé (conexão do trinco)
- “+, -”: alimentação (12 Vdc).
- Sa, Sb: linha de dados RS-485.
- 2, 6: linha de áudio.
- BS, -: Botão do Hall de entrada.
- SP, - : sensor de porta aberta.

•  CN14: Ligação para o leitor de proximidade secundario.
•  CN15: Conector para a instalação a outras placas da rua.

IDIOMA-LANGUAGE (Síntese de voz)

•  A: Espanhol
•  B: Francês
•  C: Inglês
•  D: Alemão

Conexões JP5 y JP6
Se utilizam para polarizar as linhas D1 e D2 de dados.

É recomendável desconectar  todas as placas da instalação, menos uma. Deve-se deixar  uma das
placas em um extremo da instalação.
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Exemplo:
- Instalação de 5 placas
- Placa 1 em um extremo.
- Placa 5 no outro extremo.
- Placas 2, 3 e 4 em posição intermediária.

Solução 1: Deixam-se as pontes na placa 1 (já que está situada em um extremo da
instalação). No resto das placas deve-se desconectar.

Solução 2: Deixam-se as pontes na placa 5 (já que está situada em um extremo da
instalação). No resto das placas deve-se desconectar.
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ESQUEMAS DE CABLAGEM
1 Entrada Geral HALO MDS DIRECT
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Conectar aos Blocos Internos ou
Portaria MDS Direct

Placa HALO MDS Direct
ACESSO 1
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e 
SA

ÍD
A

JP5
JP6

(*)

(*) Ver na página 10,
     Conexões JP5 e JP6.

D e i x a r
pontes JP5 e
JP6
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2 Entradas Gerais HALO MDS DIRECT
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Conectar  aos
Blocos
Internos ou
Portaria MDS
Direct

Placa HALO MDS Direct
ACESSO 1

Te
rm
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 S

A
LI

D
A

Placa HALO MDS Direct
ACESSO 2

Terminais
ENTRADA

Te
rm

in
al

es
 S

A
LI

D
A

(*)

JP5
JP6

(*)

JP5
JP6

(*) Ver na página 10,
Pontes JP5 y JP6.

D e i x a r
pontes JP5 e
JP6

D e s c o n e c t a r
pontes JP5 e
JP6
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3 Entradas Gerais HALO MDS DIRECT
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Placa HALO MDS D
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Terminais
ENTRADA
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JP5
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Direct Placa HALO MDS Direct
ACESSO 3

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Conectar
aos
Blocos
Internos
ou
Portaria
MDS
Direct

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Terminais
ENTRADA

Te
rm

in
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s 
SA

ÍD
A

JP5
JP6

(*)

(*) Ver na página 10, Pontes JP5 e JP6.

D e s c o n e c t a r
pontes JP5 e
JP6
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1 Bloco Interno HALO MDS DIRECT
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Da  ENTRADA GERAL
ou
do  BLOCO Anterior

Terminais
ENTRADA

Ao BLOCO seguinte
(se existir)

ACESSO 1

Ao esquema de
decoders

(*)

JP5
JP6

Desconectar
pontes JP5 e
JP6

(*) Ver na página 10,
     Conexões JP5 e JP6.
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1 Edifício Individual
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Placa HALO MDS Direct
ACESSO 1

Ao esquema de
decoders

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Te
rm

in
ai

s 
SA

ÍD
AJP5

JP6

(*)

(*) Ver na página 10, Conexões JP5 e JP6.

D e i x a r
pontes JP5 e
JP6
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Esquema de DECODERS
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$�"$�����!#����
%!����������

����������������� ���

CORTAR  PONTE
(em todos os
distribuidores menos
no do último andar -
embaixo da tampa).

DISTRIBUIDOR DE VÍDEO

DA PLACA OU DO
DECODER ANTERIOR

AO  DECODER SEGUINTE
(se houver)

•  Com Monitores CITYMAX
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CORTAR  PONTE
(em todos os
distribuidores menos
no do último andar -
embaixo da tampa).

DISTRIBUIDOR DE VÍDEO

DA PLACA OU DO
DECODER ANTERIOR

AO SEGUINTE DECODER
(se houver)

•  Com Monitores LOFT
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•  Decoder ADS

Tabelas de SECÇÕES nas Instalações  MDS e ADS

�-1-AB-

�����

�2:���;��

�C+0<�/2A30+<�,-DD2�
�E0E02A+-
�C+0<�/2A30+<�E0E02A+-�
�,-DD2
�1-A/F0/0GA�+2�+-3</
�1-A/F0/0GA�+2�+-3</
�<FHA��C+0<

����������
�����FF��-11GA

�CD
�<B<
�2I1<
'D-A,<

�
�

�.
�-



����
����+,

�

�

�

�

	���FF
	���FF

�

�
�����FF

�����FF
�����FF

�����

�2:���;�; �2J-D�+2�EK+2<
�,30E-,0GA�+2�D-�,LF-1-

����������




�0E<

����
'D-A,< �� ��FF�

� �D0F2A3-,0GA�EK+2<�����+,

�-DD- �-A3-DD-
��FF�

��FF�

�<B<
�2I1<

Mangueiras FERMAX
As mangueiras de Fermax Ref 5918 e Ref. 5919 são válidas para distâncias de até 300
metros.

Tabela de secções
Instalação MDS

���������
(2A�F231</) �����������;

M-/3-������!		 "�N�� #���MF

#���MF"�N��5�!		���-�����		

#���MF�			���-����		

�FF

�FF

���������&'()*��+,-.
"�,-.D2/����������������-1��12A-+<

"�N�" �FF

#���MF�		���-���			 "�N��5� �FF

�����-1��12A-+<�+2�	5���FF

�&'()*��-,).

����-1��12A-+<�+2�	5���FF

����-1��12A-+<�+2�	5���FF

����-1��12A-+<�+2�	5���FF

�

�

�

��
��	

�	�
��		

�		�
��		

#���MF

#���MF

#���MF

�

FF

FF

FF�5�

�5�

�

�

�

�

�

Tabela de secções
Instalação ADS

�����������

�������
�;

�2:��;��

�������
�;

�2:��;��

��

�����������
�����������

��!

'�����O

������"	;

� ����

���

��

��������

���

�3 � �
���
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�� �� � �
�

�����""� ������'���������������������
����������������������'����
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��
���

#�

� �
�

!

�

"
�
���

� �
� �

!�������

� � � �

� �

�����������

�����""�

�������
��
�������

�����"	;
A  instalação ADS

Cortar
Resistência

Da ENTRADA GERAL
ou
do BLOCO Anterior

Ao seguinte BLOCO
(se houver)

REGLETA DE
EMPALME
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Programação da Placa
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����� ���	


���������������������
���������������� ����

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City
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CONFIGURAÇÃO DA PLACA HALO

2-Configuração

1-Utilizadores

1-Idioma
2-Localização

3-Config. Placa

4-Códigos

6-Backlight

2-Cód. Prog.
3-Cód. Admin.
4-Máster Prox.

1-Permanente
2-Ao digitar

1-Ocupação
2-Compactar
3-Ordenar

1-Acrescentar
2-Borrar
3-Inicializar
4-Memória

Menú Principal

 1-Nº Dígitos

1-Nº Placa
2-Nº Bloco

1-Entr. Geral
2-Bloco Interno

5-Prog. Prox.5-Botão de saída

3-Tempos
1-T. Trinco

2-T. Hall de entrada

3-T. Conversação
4-T. Mínimo
5-T. Sensor

6-MDS City

5-Utilidades

1-Celsius
2-Fahrenheit

1-Relógio
2-Temperatura

5-Suporte Cartões

3-Copiar
4-Ident. Red

6-Instalador

4-Decoders
1-P. Individual
2-P. Sequencial
3-Troca de Código
4-P. Telefone
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CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS  DA PLACA HALO

Exemplo: Introduziremos o código do administrador (instalador) -> 24797

����� ���	


Código válido

����� ���	


Código de acesso

? ? ? ? ? ?

Teclar Código Acesso a
Programação:

Teclear: 0

Menú de  programação

����� ���	
����� ���	


. . . .

����� ���	


Cod. Programador

* * * * *

*  #  2  1  *  #

2 4 7 9 7

����� ���	


Modo Master

����� ���	


Cód. Programador:

? ? ? ? ?

Teclar Código do
Instalador:

2  4 7 9 7

Cod. Programador

* * ? ? ?

����� ���	


Procurar nome e
premir

A  funcionalidade pode ser para
Introdução de Dados

Selecção do Menú de Opções

- Introdução de Dados:
Abre a agenda de vizinhos.

Abre a agenda de vizinhos.

Tecla de confirmação. Em repouso abre o menú de ajuda.

Tecla cancelar.

Serve para chamar:

- Em estado de repouso chama à Portaria (se existir).

- Para chamar à vivenda:

- Marcando número da vivenda +

- Na “agenda de vizinhos” seleccionar a um utilizador e premir

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Teclado de marcação: funções de marcação similares as de um tele móvil

Funcionalidade das teclas

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City
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Exemplo: Seleccionar Menú de Configuração.

Tecla Seta para cima:  para se deslocar de forma ascendente pelo menú.

Tecla Seta para baixo: para se deslocar de forma descendente pelo menú.

Tecla de confirmação: premir  após seleccionar o menú desejado.

Tecla para voltar  ao Menú anterior ou cancelar

- Selecção do Menú de Opções:

Entrar na  Programação

CONFIGURAÇÃO  INICIAL
Aconselhamos realizar a configuração inicial conforme os seguintes passos:

•  Sair da Programação ou de qualquer outro Menú

Programação de Decoders ou Terminais da Vivenda

Configuração de parâmetros de Placas

MDS City

•  Configuração
•  Tempos
•  Utilidades

•  Eleição do Número de Dígitos do sistema - Códigos Gerais

Configuração de Placas segundo o  seu funcionamento no sistema
•  Placas de Entrada Geral
•  Placas de Bloco Interno

•  Selecção do Idioma

����� ���	
 ����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

����� ���	


2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Utilizadores
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(previamente programado)

Pode-se  entrar na Programação
por código

por cartão master

Entrar na Programação ����� ���	


Procure o
nome e prima

Mostrar o Cartão Master Menú de  programação

- Pelo Cartão Master (previamente programado, ver capítulo correspondente, opção: 2.4.4 Master Prox.)

Bip bip bip bip

����� ���	
����� ���	


Procure o
nome e prima

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

- Por Código:
1. Premir: 0

Código Administrador (Instalador)(1): 24797 (permite o acesso a todas as opções do menú).
Código Programação Utilizadores(1): 19025 (permite Acrescentar, Apagar, Modificar e Orde-
nar  cartões de utilizadores).
(1) Se pode modificar, ver capítulo correspondente (opção: 2.4.Códigos)

2. Após esta operação a placa nos solicitará um código

•  Selecção do Idioma

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

* 2.1.1 Espanol
2.1.2 Inglês
2.1.3 Francês
2.1.4 Alemão

O  símbolo * indica o idioma seleccionado

2. 1 Idioma
Selecção do idioma.

Por defeito Espanhol.

Seleccionar opção
( - ) e confirmar ( ).

����� ���	
 ����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

����� ���	


2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Estando no Menú de programação, seleccionar Configuração.

2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

������
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2.4. Códigos ����� ���	


2.4.1 Nº Dígitos
2.4.2 Cód.Progr.
2.4.3 Cód.Admin.
2.4.4 Master Prox.
2.4.5 Prog. Prox.

Introducir dados ( - )
e confirmar ( ).

2.4.1 Tamanho do Nº
de Dígitos

Podemos escolher o
número de dígitos que o
sistema solicitará ao
introduzir um código de
acesso (através do
teclado).Seleccionaremos
4, 5 ou 6.

Por defeito 6.

- 4 dígitos: *  #  2  1

- 5 dígitos: *  #  2  1  *

- 6 dígitos: *  #  2  1  * #

O tamanho do  primeiro código de programação*  #  2  1  *  #
pode variar em função do número de dígitos escolhidos. Conforme
a  eleição ficará da seguinte forma:

(NOTA) Independentemente do número de dígitos escolhido, o segundo código da programação
(Instalador ou Utilizador) 24797 ou 19025 será sempre de 5 dígitos.

����� ���	
 ����� ���	


Nº Dígitos

6

(4..6)

����� ���	


       Actualizado

����� ���	
����� ���	
����� ���	


Cod. Programador:

      19025     Modo Programação

Este código somente  permite acceder  às opções do  menú de Utilizadores de Acrescentar, Apagar,
Modificar e Ordenar. (Ver capítulo correspondente, opção: 1. Utilizadores).:

(Ver capítulo correspondiente, opción: 1. Usuarios).
����� ���	


Modo programação

����� ���	


Cod. Programador:

      19025

Introduzir dados ( - )
e confirmar ( ).

2.4.2 Código de
Programação
de Utilizador

Pode-se modificar.

Por defeito 19025.

����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

����� ���	


2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

2.4.1 Nº Dígitos
2.4.2 Cód.Progr.
2.4.3 Cód.Admin.
2.4.4 Master Prox.
2.4.5 Prog. Prox.

2.4.1 Nº Dígitos
2.4.2 Cód.Progr.
2.4.3 Cód.Admin.
2.4.4 Master Prox.
2.4.5 Prog. Prox.

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar

����� ���	


1.Utilizadores

•  Eleição do Número de Dígitos do sistema - Códigos Gerais
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Este código permite o acesso a todas as opções do menú: (Ver capítulos correspondentes).

����� ���	


Cod. Administrador:

       24797

����� ���	


    Modo Programação

����� ���	


����� ���	


Introduzir dados ( - )
e confirmar ( ).

2.4.3 Código do
Administrador
(Instalador)

Pode ser alterado.

Por defeito, é 24797.

����� ���	


Cod. Administrador:

       24797

����� ���	


    Modo Programação

2.4.4 Master de Proximidade
Opção para cadastrar o Cartão Master. Estando nesta opção o cartão que apresentemos ao leitor se
convertirá no Cartão Master do sistema.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


      Master...     Cartão Master
   0000227590

�������

�������

����� ���	


   Actualizado

������� = ������
Notas:

O cartão  apresentado não deve ser um cartão que já esteja regsitrado como cartão
pessoal de utilizador.
A cada Utilizador se pode atribuir um código de abertura personalizado de forma que cada
um dos utilizadores dispõe do seu próprio código de cartão ou teclado. A capacidade deste
sistema é de 350 códigos (soma de cód. cartões +  cód. teclado).
A distância para a leitura do cartão é de aproximadamente 30mm.
Se se quer trocar o Cartão Master, repetir a operação anterior mostrando o novo cartão que
queremos que seja agora o Cartão Master actual e se apagará automáticamente o  anterior
(operação irreversível).

O Cartão  Master servirá para aceder directamente às diferentes opções do Menú de Programação.

Mostrar o Cartão Master

Bip bip bip bip

Menú da  programação

����� ���	
����� ���	


Procure o
nome e prima

������

2.4.1 Nº Dígitos
2.4.2 Cód.Progr.
2.4.3 Cód.Admin.
2.4.4 Master Prox.
2.4.5 Prog. Prox.

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

2.4.1 Nº Dígitos
2.4.2 Cód.Progr.
2.4.3 Cód.Admin.
2.4.4 Master Prox.
2.4.5 Prog. Prox.

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Código 000022759

Exemplo:
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2.4.5 Cartão de Programação do Utilizador
Opção para cadastrar o cartão de Programação do Utilizador. Estando nesta opção o cartão que
apresentemos ao leitor se convertirá no Cartão de Programação do Utilizador  do sistema.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


      Master...    Cartão Master
   0000447580

�������

������� Código 000044758

Exemplo:

����� ���	


   Actualizado

������� = ������

Notas:
Este Cartão de Programação de Utilizador será cadastrado no sistema pelo instalador .
O cartão  apresentado não deve ser um cartão que já esteja regsitrado como cartão
pessoal de utilizador.
A distância para a leitura do cartão é de aproximadamente 30mm.
Se se quer trocar o Cartão Master, repetir a operação anterior mostrando o novo cartão que
queremos que seja agora o Cartão Master actual e se apagará automáticamente o  anterior
(operação irreversível).

O Cartão de Programação de Utilizador somente permite aceder  às opções do menú de Utilizadores
de Acrescentar, Apagar, Modificar e Ordenar. (Ver capítulo correspondente, opção: 1. Utilizadores).:

2.4.1 Nº Dígitos
2.4.2 Cód.Progr.
2.4.3 Cód.Admin.
2.4.4 Master Prox.
2.4.5 Prog. Prox.

Mostrar o Cartão de
Programação do
Utilizador

Bip bip bip bip

Menú do Utilizador

����� ���	


Procure o
nome e prima

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar

����� ���	


1.Utilizadores

	
��
��

•  Sair da Programação ou de qualquer outro Menú

Tecla cancelar.

Para sair do  Modo Programação, do menú Principal ou dos diferentes Menús Secundários, premir a
tecla cancelar, tantas vezes seja necessário.
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����� ���	
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Configuração de Placas conforme o seu funcionamento no sistema

•  Placas de Entrada Geral

A configuração das placas dependerá do funcionamento que se  realizará no sistema.

São as que se instalam nas Entradas Gerais de um Condomínio. Desde estas pode-se chamar a
todas as vivendas da instalação.

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Estando no Menú de programação, seleccionar Configuração.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

* 2.2.1 Entr.Geral
2.2.2 Bloco Interno

O símbolo * indica a opção seleccionada

2. 2 Localização
Configuração como placa
de Entrada Geral.

Seleccionar opção
( - ) e confirmar ( ).

2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

2. 3 Configuração da Placa
No caso em que o condomínio tenha mais de uma Entrada Geral (várias placas), será necessário
escolher  um número de placa à cada uma delas, realizando os passos que a continuação se detalhan.
Estos pasos se repetirán por cada una de ls diferentes placas de Entrada General.

NOTAS  IMPORTANTES:
- Se na instalação existe Entrada/s Geral/ais e Portaria MDS Direct, a Placa/s de Entrada
Geral/ais deve estar programada desde o número 1 em diante. NUNCA DEVEN ESTAR
PROGRAMADAS COM O VALOR 0.

- Deve-se ter em conta o mesmo, se se combinam as Placas MDS Direct com Placas MDS
Digital ou MDS City, (não programar-las com valor 0).

- NUNCA deve-se repetir o mesmo número em diferentes placas de Entrada Geral.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

2.3.1 Nº Placa
2.3.2 Nº Bloco

2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

����� ���	


Nº Placa

01

(0..5)

programação
por defeito

Escolha do Número de placa de Entrada Geral

Configuração como placa de Entrada Geral
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•  Placas de Bloco Interno
São as que se instalam na entrada de cada um dos Blocos que compõem um Condomínio. Desde
estas somente se pode chamar às vivendas do próprio bloco.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Estando no Menú de programação, seleccionar Configuração.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

2.2.1 Entr.Geral
*2.2.2 Bloco Interno

O símbolo * indica a opção seleccionada

2. 2 Localização
Configuração como placa
do Bloco Interno.

Seleccionar opção
( - ) e confirmar
( ).

2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

Configuração como placa do Bloco Interno

2. 3 Configuração Placa
Estas placas devem ser programadas com o  seu número de BLOCO correspondente.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

2.3.1 Nº Placa
2.3.2 Nº Bloco

2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

����� ���	


Nº Bloco

01

(0..99)

programação
por defeito

Atribuição à placa de Número do Bloco

2. 3 Configuração da  Placa
Se dentro do mesmo bloco há varias placas, deve-se programar o número de cada uma destas
placas.

����� ���	
 ����� ���	
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    Actualizado

2.3.1 Nº Placa
2.3.2 Nº Bloco

2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

����� ���	


Nº Placa

01

(0..9)

programação
por defeito

Atribuição do Número da placa do Bloco Interno
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NOTA:
- Desde a Placa MDS Direct, NÃO SE PODEM PROGRAMAR Decoder de Relés, nem Decoder
de Sensores, nem Decoder de Placas.

Programação de Decoders ou Terminais da Vivenda
Os Decoders deverão ser programados com um código de 4 dígitos que vá desde 0001 ao 9999, que
identificam a cada uma das vivendas do condomínio.

Destes 4 dígitos os 2 primeiros  correspondem ao Número do Bloco onde está instalado o decoder e os
2 últimos ao Número de Vivenda.

NOTA:
- Os 2 primeiros dígitos correspondentes aos telefones conectados a qualquer placa de
um bloco deven coincidir com esse número de bloco.

Chamadas desde a ENTRADA GERAL

- Chamada 51 do Bloco 99

Premir: Nº Bloco: 99 - Nº Vivenda: 51 � � � �

����� ���	
����� ���	
����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

4.1 P. Individual
4.2 P. Sequencial
4.3 Troca de Código
4.4 P. Telefone

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Estando no Menú de programação, seleccionar Decoders.

����� ���	
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BLOCO 1 BLOCO 2 BLOCO 99

ENTRADA
GERAL

� �

Chamada 27
� �

Chamada 60
� �

Chamada 51
Chamadas desde o
BLOCO INTERNO

- Chamada 27 do Bloco 1

Premir: Nº Bloco: 01 - Nº Vivenda: 27 � � �
(el 0 inicial no se marca)

- Chamada 60 do Bloco 2

Premir: Nº Bloco: 02 - Nº Vivenda: 60 � � �
(o 0 inicial não se marca)
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����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 1:
0101

* = Apagar

Tipo de decoder:
- ISO
- ÁUDIO4
- ÁUDIO8

Dado solicitado
Código a introduzir Confirmar

Apaga o código: 0101 a FFFF

Exemplo: 0101

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 2:
0102

* = Apagar

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 3:
0103

* = Apagar

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 4:
0104

* = Apagar

Exemplo: 0102 Exemplo: 0103 Exemplo: 0104

Nota:
Uma vez confirmado este
dado, o sistema nos
solicitará o código para o
seguinte telefone/monitor.

Nota:
Se tentamos programar um código de telefone/monitor já
atribuído à outro decoder, o sistema não aceitará, e indicará
«Código já existente».

����� ���	


Código já existente

Notas:
Não é necessário atribuir código a  todas as saídas, portanto, podemos deixar sem
programar as saídas de decoders nas quais, por exemplo, não se deseja  conectar
nenhum telefone. No entanto, A SAÍDA 1 SIM QUE DEVERÁ PROGRAMAR-SE SEMPRE.

Podemos atribuir a cada uma das saídas do decoder o código que desejamos,
tendo a precaução de não atribuir o mesmo código a mais de uma saída.

����� ���	


 Prima botão de
programação

do decoder desejado

4. 1 Programação
Individual

Para programar cada
saída de um decoder
individualmente.

����� ���	


4.1 P. Individual
4.2 P. Sequencial
4.3 Troca de Código
4.4 P. Telefone

Seleccionar opção
( - ) e confirmar
( ).

2 6

D1 D2

BUS

PGM

TELEFONOS / TELEPHONES

1

DECODER Nº:

REF. 2424

FERMAX

DECODER DE AUDIO 4

AUDIO DECODER 4

MADE IN SPAIN

2

3

- V

•  Opção 4.1 com Sistema MDS-MDS
Entradas Gerais MDS e Blocos Internos MDS
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 DECODER ÁUDIO4

Telefone 1:
0101

* = Apagar

Ao premir o PGM do
Decoder ADS  mostra:
DECODER ÁUDIO4

Dado solicitado
Código a introduzir Confirmar

Apaga o código:  FFFF

Uma vez introduzido o
código

����� ���	


 Prima o botão de
programação

do decoder desejado

4. 1 Programação
Individual

Para programar o
Decoder ADS.

����� ���	


4.1 P. Individual
4.2 P. Sequencial
4.3 Troca de Código
4.4 P. Telefone

Seleccionar opção
( - ) e confirmar
( ).

•  Opção 4.1 com Sistema MDS-ADS
Entradas Gerais MDS e Blocos Internos ADS

��

����������������������

��!
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Premir o botão de
programação PGM do
Decoder ADS
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 DECODER ÁUDIO4

Telefone 1:
0101

* = Apagar

•  DECODER ÁUDIO4
 Telefone 1:

_ _ _ _
DIRECÇÃO INICIAL
Número doPRIMEIRO terminal conectado ao decoder desse bloco.

•  DECODER ÁUDIO4
 Telefone 2:

_ _ _ _
DIRECÇÃO FINAL
Número do ÚLTIMO terminal conectado ao decoder desse bloco.

•  DECODER ÁUDIO4
 Telefone 3:

_ _ _ _

0000: Se se vão programar os terminais de vivenda (telefones/monitores) desde a
placa ADS do BLOCO  INTERNO.
FFFF: Se se vão programar os terminais de vivenda (telefones/monitores) desde a
placa MDS Direct  da ENTRADA GERAL. Ver Opção 4.4 Programação Telefone com
Sistema MDS-ADS.

•  DECODER ÁUDIO4
 Telefone 4:

_ _ _ _
Sempre programado com  FFFF.

Exemplo: Instalação de 3  Blocos Internos e 2 Chalets.
Bloco 1 com 35 Vivendas. (Se programam as vivendas desde a ENTRADA GERAL).
Bloco 2 com 35 Vivendas. (Se programam as vivendas desde a ENTRADA GERAL).
Bloco 3 com 128 Vivendas. (Se programam as vivendas desde a Placa  ADS do BLOCO INTERNO).
2 Chalé (1 Vivenda cada umo). (Se programam as vivendas desde a Placa ADS do CHALÉ).

· Telefone 1: Direcção Inicial = 0101
Bloco: 01
Vivenda INICIAL: 01

· Telefone 2: Direcção Final = 0135
Bloco: 01
Vivenda FINAL: 35

· Telefone 3: FFFF (prog. vivendas desde EG).

· Telefone 4: FFFF (sempre).

Análise BLOCO 1 - Programação do Decoder ADS deste Bloco

Confirmar

Uma vez introduzido
o código

Exemplo: 0101
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 DECODER ÁUDIO4

Telefone 2:
0135

* = Apagar

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 3:
FFFF

* = Apagar

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 4:
FFFF

* = Apagar

Exemplo: 0135 Exemplo: FFFF Exemplo: FFFF
Pressionar = FFFF

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 1:
0201

* = Apagar

· Telefone 1: Direcção Inicial = 0201
Bloco: 02
Vivenda INICIAL: 01

· Telefone 2: Direcção Final = 0235
Bloco: 01
Vivenda FINAL: 35

· Telefone 3: FFFF (prog. vivendas desde EG).

· Telefone 4: FFFF (sempre).

Análise BLOCO 2 - Programação do Decoder ADS deste Bloco

Confirmar

Uma vez introduzido
código

Exemplo: 0201

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 2:
0235

* = Apagar

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 3:
FFFF

* = Apagar

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 4:
FFFF

* = Apagar

Exemplo: 0235 Exemplo: FFFF Exemplo: FFFF
Pressionar = FFFF
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����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 1:
3001

* = Apagar

· Telefone 1: Direcão Inicial = 3001
Bloco: 3
Vivenda INICIAL: 001

· Telefone 2: Direcção Final = 3128
Bloco: 3
Vivenda FINAL: 128

· Telefone 3: 0000 (prog. vivendas desde BI).

· Telefone 4: FFFF (sempre).

Análise BLOCO 3 - Programação do Decoder ADS deste Bloco.

Confirmar

Uma vez introduzido o
código

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 2:
3128

* = Apagar

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 3:
0000

* = Apagar

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 4:
FFFF

* = Apagar

Exemplo: 3128 Exemplo: 0000 Exemplo: FFFFPressionar = FFFF

Exemplo: 3001

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 1:
0001

* = Apagar

· Telefone 1: Direcção Inicial = 0001
Bloco:
Vivenda INICIAL: 0001

· Telefone 2: Direcção Final = 0001
Bloco:
Vivenda FINAL: 0001

· Telefone 3: 0000 (prog. vivenda desde Chalé)

· Telefone 4: FFFF (sempre).

Análise CHALÉ 1 - Programação do Decoder ADS deste Chalé.

Confirmar

Uma vez introduzido
o código

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 2:
0001

* = Apagar

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 3:
0000

* = Apagar

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 4:
FFFF

* = Apagar

Exemplo: 0001 Exemplo: 0000 Exemplo: FFFFPressionar = FFFF

Exemplo: 0001
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Nota:
Se tentamos programar um código já atribuído a outro
decoder, o sistema não aceitará, e indicará «Código já
existente».

����� ���	


Código já existente

Notas:
A instalação se realiza utilizando un Decoder ADS por Bloque ou Chalet.

Um decoder ADS permite gestionar até un máximo de 199 vivendas por Blocoe com
uma distancia máxima de até 200 metros.

O decoder ADS responde a un rango de teléfonos/monitores que deve ser
programado mediante um valor inicial e um valor final.

Não se deve repetir o mesmo endereço em dois decoders diferentes.

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 1:
0002

* = Apagar

· Telefone 1: Direcção Inicial = 0002
Bloco:
Vivenda INICIAL: 0002

· Telefone 2: Direcção Final = 0002
Bloco:
Vivenda FINAL: 0002

· Telefone 3: 0000 (prog. vivenda desde Chalé)

· Telefone 4: FFFF (sempre).

Análise CHALÉ 2 - Programação do Decoder ADS deste Chalé.

Confirmar

Uma vez introduzido
o código

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 2:
0002

* = Apagar

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 3:
0000

* = Apagar

����� ���	


 DECODER ÁUDIO4

Telefone 4:
FFFF

* = Apagar

Exemplo: 0002 Exemplo: 0000 Exemplo: FFFFPressionar = FFFF

Exemplo: 0002
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2 6

D1 D2

BUS

PGM

TELEFONOS / TELEPHONES

1

DECODER Nº:

REF. 2424

FERMAX

DECODER DE AUDIO 4

AUDIO DECODER 4

MADE IN SPAIN

2

3

- V

Exemplo: 0801

Primeiro decoder do
grupo

2 6

D1 D2

BUS

PGM

TELEFONOS / TELEPHONES

1

DECODER Nº:

REF. 2424

FERMAX

DECODER DE AUDIO 4

AUDIO DECODER 4

MADE IN SPAIN

2

3

- V

Segundo decoder do grupo

Último decoder do grupo

����� ���	


 Processando ...

����� ���	


 Actualizado

����� ���	


 Prima o botão de
programação

do decoder desejado

����� ���	


 Processando ...

����� ���	


 Actualizado

����� ���	


 Prima o botão de
programação

do decoder desejado

2 6

D1 D2

BUS

PGM

TELEFONOS / TELEPHONES

1

DECODER Nº:

REF. 2424

FERMAX

DECODER DE AUDIO 4

AUDIO DECODER 4

MADE IN SPAIN

2

3

- V

����� ���	


 Processando ...

����� ���	


 Actualizado

����� ���	


 Prima o botão de
programação

do decoder desejado

Tecla cancelar. Para sair do menú.

Nota:
Se tentamos programar um código de telefone/monitor já atribuído em outro decoder,
o sistema não  aceitará, e indicará «Código já existente».

Não esqueça de anotar o número de decoder e o código atribuído  à cada umo deles,
no próprio decoder.

4. 2 Programação
Sequencial

Os códigos são atribuídos
aos decoders de forma
correlativa, começando
por um número de
telefone inicial

Seleccionar opção
( - ) e confirmar
( ).

ConfirmarDepois iremos decoder  por decoder, premindo
seu botão de programação, de forma que o
sistema irá atribuindo automáticamente
números consecutivos aos telefones.

����� ���	


 Introduzir o código
inicial

0000

����� ���	


4.1 P. Individual
4.2 P. Sequencial
4.3 Trocar o
Código
4.4 P. Telefone

����� ���	


 Prima o botão de
programação

do decoder desejado
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4. 3 Troca de código
Permite trocar um determinado
código programado num decoder.

Não é necessário acceder ao
decoder para realizar esta
operação.

Seleccionar opção       ( - )
e confirmar ( ).

Exemplo: troca de código 0809 (já existente no sistema) por 1001

����� ���	


    Actualizado

����� ���	


4.1 P. Individual
4.2 P. Sequencial
4.3 Troca de Código
4.4 P. Telefone

Exemplo: 0809 Exemplo: 1001

Nota:
Se o CÓDIGO
ORIGINAL não existe
no sistema,
seremos avisados.

Teremos  que
começar  de novo.

����� ���	


 Código original:

0415

����� ���	


 Código inexistente

����� ���	
 ����� ���	


 Código original:

0809

 Código novo:

1001

Exemplo: Código original 0415
(NÃO existe no sistema)

Nota:
Se o CÓDIGO NOVO
que tentamos
introduzir já existe
no sistema,
seremos avisados.

Teremos que
começar de nuevo
com um código que
não exista no
sistema.

����� ���	
 ����� ���	


 Código original:

0809

 Código novo:

0810

����� ���	


 Código já existente

Exemplo: Código novo 0810
(JÁ existe no sistema)
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����� ���	
 ����� ���	

4.4 ProgramaçãoTelefone
Permite realizar a
programação dos
decoders através dos
próprios telefones
conectados aos mesmos.

Seleccionar opção
( - ) e confirmar
( ).

4.1 P. Individual
4.2 P. Sequencial
4.3 Troca  Código
4.4 P. Telefone

4.4.1 Manual
4.4.2 Automático
4.4 P. Teléfono

Nota:
Os códigos são atribuídos aos DECODERS  através do próprio telefone  ou monitor
conectado à saída do mesmo, pressionando o botão de trinco correspondente,
quando o sistema  solicite.

Não esqueça de anotar o número de decoder e o código atribuído a cada um deles,
no próprio decoder.

����� ���	


����� ���	


4.4.1 Manual
É necessário introduzir
um por um os códigos a
serem atribuidos a cada
telefone.
Seleccionar opção
( - ) e confirmar
( ).

•  Opção 4.4 com Sistema MDS-MDS
Entradas Gerais MDS e Blocos Internos MDS

Nota:
Se necessitam  duas pessoas, uma percorrendo a instalação telefone por telefone
e a outra na placa atribuindo os números.

Prima o botão de
abertura no
telefone

Original:
FFFF
Novo:
0000

Exemplo: 0101

����� ���	


Original:
FFFF
Novo:
0101

����� ���	


    Actualizado

����� ���	


4.4.1 Manual
4.4.2 Automático

����� ���	


4.4.1 Manual
4.4.2 Automático
4.4 P. Teléfono

Premir tecla de Abertura do
trinco

Iniciar novamente a
sequencia para  os
seguintes telefones/
monitores.
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����� ���	
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4.4.2 Automático
Os códigos vão sendo
atribuídos de forma co-
relativa conforme vamos
premindo o botão do
trinco de cada um dos
telefones.

Seleccionar opção
( - ) e confirmar
( ).

Introduza o código
inicial

0000

4.4.1 Manual
4.4.2 Automático
4.4 P. Teléfono

Exemplo: 0101

����� ���	


Introduza o código
inicial

0101

����� ���	


Prima o botão de
abertura no
telefone

Premir tecla de Trinco

����� ���	


    Actualizado

Segundo o exemplo: 101

����� ���	


Prima o botão de
abertura no
telefone

Premir  tecla de Trinco

����� ���	


    Actualizado

Segundo o exemplo: 102

����� ���	


Prima o botão de
abertura no
telefone

Premir tecla de Trinco

����� ���	


    Actualizado

Segundo o exemplo: 138

. . . . . . . . . . . . .

Tecla cancelar. Para
sair do menú.

ota:
Se necessita uma pessoa, que irá percorrendo a instalação primindo a tecla de
Trinco de cada um dos telefones.
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����� ���	


����� ���	
 ����� ���	

4.4 Programação Telefone

Permite realizar a
programação dos
telefones/monitores ADS.

Seleccionar opção
( - ) e confirmar
( ).

4.1 P. Individual
4.2 P. Sequencial
4.3 Troca Código
4.4 P. Telefone

4.4.1 Manual
4.4.2 Automático
4.4 P. Teléfono

Nota:
Se realizará a programação trocando o interruptor / botão de programação / ponte
de programação no monitor/telefone (conforme modelo), mesmo que no display
da placa apareça a mensagem «Prima o botão de abertura no telefone».
Lembre-se que antes de realizar a programação dos telefones/monitores ADS, terá
que haver realizado a programação do Decoder ADS anteriormente tal e como se
explica em: 4.1 Programação Individual.

•  Opção 4.4 com Sistema MDS-ADS
Entradas Gerais MDS e Blocos Internos ADS

����� ���	
4.4.1 Manual
É necessário introduzir
um por um os códigos a
serem atribuídos a cada
telefone.
Seleccionar opção
( - ) e confirmar
( ).

4.4.1 Manual
4.4.2 Automático

realmente deve-se  trocar o interruptor/ponte/
botão de programação no Monitor/Telefone
(conforme modelo).

Telefones ADSMonitores ADS

Interruptor J1

Botão de Programação

P�������

������������

���
�>>>> ��%

�////

Monitores / Telefones ADS.

Ponte J1

Botão de Programaçãon

Botón de Programación

               Prima o botão
              de abertura
              no telefone
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����� ���	


����� ���	


Original:
FFFF
Novo:
0000

Exemplo: 0101

����� ���	


Original:
FFFF
Novo:
0101

����� ���	


    Actualizado

����� ���	


4.4.1 Manual
4.4.2 Automático
4.4 P. Teléfono

Iniciar novamente a
sequencia para  os
seguintes telefones/
monitores.

Nota:
Se necessitam  duas pessoas, uma percorrendo a instalação telefone por telefone
e a outra na placa atribuindo os números.

����� ���	
 ����� ���	
4.4.2 Automático
Os códigos irão sendo
atribuídos de forma co-
relativa conforme vamos
trocando o interruptor/
botão/ponte  de
programação (conforme
modelo), de cada um dos
monitores/telefones a
programar.

Seleccionar opção
( - ) e confirmar
( ).

Introduza o código
inicial

0000

4.4.1 Manual
4.4.2 Automático
4.4 P. Teléfono

Introduza o código
inicial

0101

Interruptor J1

Botão de Programação

P�������

������������

���
�>>>> ��%

�////

Monitores / Telefones ADS.

Ponte J1

Botão de Programação

Botão de Programação
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Nota:
Necessita-se uma pessoa, que irá percorrendo a instalação primindo a tecla do
trinco de cada um dos telefones.

����� ���	


Prima o botão de
abertura no
telefone

Premir o botão de programação

����� ���	


    Actualizado

Segundo o exemplo: 101

realmente deve-se trocar o interruptor/ponte/
botão de programação no  Monitor/Telefone
(conforme modelo, ver página anterior).

P

Por exemplo: Monitor LOFT

����� ���	


Prima o botão de
abertura no
telefone

Premir o botão de programação

����� ���	


    Actualizado

Segundo o exemplo: 102

realmente deve-se trocar o interruptor/ponte/
botão de programação no Monitor/Telefone
(conforme modelo, ver página anterior).

P

����� ���	


Prima o botão de
abertura no
telefone

Premir botão de programação

����� ���	


    Actualizado

Segundo o exemplo: 138

realmente deve-se trocar o interruptor/ponte/
botão de programação no Monitor/Telefone
(conforme modelo, ver página anterior).

P
Tecla cancelar. Para
sair do menú.

. . . . . . . .
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Configuração dos parâmetros das Placas

•  Configuração

����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

����� ���	


2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

2. Configuração

2. 6 Backlight ����� ���	
����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

* 2.6.1 Permanente
2.6.2 Ao teclar

Iluminação do display.

Por defeito, a luz de
fundo vem programada
como Permanente.

Permanente: a luz de fundo do display e dos teclados está
permanentemente acesa.

Ao digitar: a luz de fundo está apagada (em repouso) e é activada
premindo qualquer tecla. Passados 15 segundos sem actividade, volta
a apagar-se.

Seleccionar opção
( - ) e confirmar
( ).

 Tecla para voltar ao Menú
anterior .

2. 5 Botão de saída

    Actualizado

O botão instalado para a
abertura pode ser
activado ou desactivado
a partir do interior da
vivenda.

2.1 Idioma
2.2 Localização
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

Introduzir dados ( - )
e confirmar ( ).

O símbolo * indica o  parâmetro seleccionado

    Desactivar?

Tecla de confirmação.

Tecla cancelar.
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•  Tempos

����� ���	
 ����� ���	
����� ���	


3. Tempos ����� ���	
 ����� ���	


3.1 T. Trinco
3.2 T. Hall entrada
3.3 T. Conversação
3.4 T. Mínimo
3.5 T. Sensor

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Nas opções pormenorizadas
seguidamente, introduzir dados
( - ) e confirmar ( ).

Seleccionar a opção       ( - )
e confirmar ( ).

3. 5  T.  Sensor
Representa o tempo após o
qual a placa emitirá uns “bips”
e será visualizado um aviso
de texto no ecrã enquanto a
porta permanecer aberta.
Regulável de 0 a 99
segundos. É necessário um
sensor magnético de porta.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


     Actualizado

(0..99)

3.1 T. Trinco
3.2 T. Hall entrada
3.3 T. Conversação
3.4 T. Mínimo
3.5 T. Sensor

T. Sensor

00

(0..99)

programação
por defeito

3. 1  T.  Trinco
Para programar o tempo
que o trinco estará
activado quando a
abertura se realizar a
partir da vivenda.
Regulável de 1 a 99
segundos.

    Actualizado

(1..99)

3.1 T.Trinco
3.2 T. Hall entrada
3.3 T. Conversação
3.4 T. Mínimo
3.5 T. Sensor

T. Trinco

05

(1..99)

programação
por defeito

3. 2  T.  Hall de entrada
Para programar o tempo
que o trinco estará
activado quando a
abertura se realizar a
partir  “Botão de saída”
(ver opção 2.5).
Regulável de 1 a 99
segundos.

����� ���	
����� ���	


3.1 T. Trinco
3.2 T. Hall entrada
3.3 T. Conversação
3.4 T. Mínimo
3.5 T. Sensor

T. Hall Entrada

08

(1..99)

����� ���	


     Actualizado

(1..99)

programação
por defeito

3. 3  T.  Conversação
Estabelece o tempo
máximo que pode durar
uma conversação.

Regulável de 10 a 250
segundos.

����� ���	
����� ���	
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     Actualizado

(10..250)

3.1 T. Trinco
3.2 T. Hall entrada
3.3 T. Conversação
3.4 T. Mínimo
3.5 T. Sensor

T. Conversação

90

(10..250)

3. 4  T.  Mínimo
Não se pode realizar a
chamada à vivenda a
partir de  outra placa, (se
existir), enquanto não
decorrer esse tempo.
Regulável de 10 a 60
segundos. A Entrada
Geral não respeita a
temporização.

����� ���	
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     Actualizado

(10..60)

3.1 T. Trinco
3.2 T. Hall entrada
3.3 T. Conversação
3.4 T. Mínimo
3.5 T. Sensor

T. Mínimo

90

(10..60)

programação
por defeito

programação
por defeito

0: Desactivado.
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•  Utilidades

5. 1 Relógio ����� ���	


Hora:

18/11/05  -  10:54

dd/mm/aa  -  hh:mm

����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

dd/mm/aa  -  hh:mm

Configurar a data e a hora.
Introduzir dados ( - )
e confirmar ( ).

5.1 Relógio
5.2 Temperatura
5.3 Copiar
5.4 Ident. Red
5.5 Cartão
5.6 Instalador

5. Utilidades ����� ���	


5.1 Relógio
5.2 Temperatura
5.3 Copiar
5.4 Ident. Red
5.5 Porta Cartões
5.6 Instalador

����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Nas opções pormenorizadas
seguidamente, introduzir dados
( - ) e confirmar ( ).

Seleccionar a opção       ( - )
e confirmar ( ).

O símbolo * indica o  parâmetro seleccionado

����� ���	


5.1 Relógio
5.2 Temperatura
5.3 Copiar
5.4 Ident. Red
5.5 Porta Cartões
5.6 Instalador

����� ���	
5. 2  Temperatura
Escolha da temperatura
em graus Celsius ou
Fahrenheit.

* 5.2.1 Celsius
5.2.2 Fahrenheit

Por defeito, sai
programado em graus
Celsius.

����� ���	


    Actualizado

5. 3  Copiar
Para copiar os
utilizadores de uma placa
à outra (se existir).

����� ���	


5.1 Relógio
5.2 Temperatura
5.3 Copiar
5.4 Ident. Red
5.5 Porta Cartões
5.6 Instalador

����� ���	


Copiar

002

(1..127)
Introduzir o número da
placa de destino onde se
copiarão os utilizadores
da placa actual.

O número de placa para
copiar ou placa de
destino define-se na
seguinte opção: 5.4
Identificador de RED.

As placas devem
conectar-se por meio de
CN2.

CN2

����� ���	


    Actualizado

����� ���	


   Apagando ...
Placa 2

Por exemplo copiar os valores que temos
na placa com Identificador= 01 à que temos
com Identificador= 02

����� ���	


    Copiando:3/3
3 Utilizadores

copiados

����� ���	


5.1 Relógio
5.2 Temperatura
5.3 Copiar
5.4 Ident. Red
5.5 Porta Cartões
5.6 Instalador
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5. 4  Identificador de red

Cada placa deve ter seu
número de identificador
para poder realizar a
operação copiar e  este
número não deve estar
repetido.

����� ���	


5.1 Relógio
5.2 Temperatura
5.3 Copiar
5.4 Ident. Red
5.5 Suporte cartões
5.6 Instalador

����� ���	


Ident. Red

002

(1..127)

����� ���	


    Actualizado

5. 5  Suporte de cartões
Edição da mensagem do
suporte de cartões.

Por defeito, vem
programado como: TOP
PERFORMANCE PANEL.

����� ���	


Suporte:

TOP PERFORMANCE
PANEL

5. 6  Instalador
Edição de uma
mensagem em que o
instalador pode colocar
os seus dados: número
de telefone, endereço ...
etc.

����� ���	


Suporte:

www.fermax.com

Nota:
Para a introdução de dados nas opções 5.4 e 5.5: Ver Funcionalidade das Teclas.

����� ���	


5.1 Relógio
5.2 Temperatura
5.3 Copiar
5.4 Ident. Red
5.5 Suporte cartões
5.6 Instalador

����� ���	

5.1 Relógio
5.2 Temperatura
5.3 Copiar
5.4 Ident. Red
5.5 Suporte cartões
5.6 Instalador

MDS City
Nos casos em que os Blocos Internos tenham este tipo de placas. esta opção do Menú Principal dá
acesso ao modo de Programação de Placas MDS CITY.

Este Menú estabelece os parâmetros operativos utilizados pela placa:

- Número da placa (1 .. 9)

- Número do Bloco (0 ..99)

- Tempo de abertura da porta (0 .. 9)

- Tempo de conversação (1 .. 3).

Nota:
Consulte o manual de Placas MDS City para mais informação.
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����� ���	
6.1 MDS City
Seleccionar a opção
( - ) e confirmar
( ).

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

����� ���	


6.1 Programar

Premir o botão de programação
P do Digitalizador da placa MDS
CITY

�

����� ���	


Prima o botão de
programação
da placa

����� ���	


Número da placa

03

(0..9)

Exemplo:Nº da placa 3

����� ���	


    Actualizado

����� ���	


Número do bloco

01

(0..99)

Exemplo: Nº do bloco 1

����� ���	


    Actualizado

����� ���	


T. Trinco

02

(0..9)

Exemplo: 2 segundos

����� ���	


T. Conversação: 01
 Opção  Máx.  Mín.
   01    1´   16s.
   02    2´   32s.
   03    3´   48s.

Exemplo: opção 02
Tempo de conversação:
- máximo = 2 minutos.
- mínimo = 32 segundos

programação
por defeito

O Digitalizador da placa Mds
City SAI  da programação

����� ���	


6.1 Programar

Nota:
Repetir estes passos
com cada uma das
placas MDS CITY da
instalação.

O Digitalizador da pla-
ca Mds City ENTRA em
programação ->  PS
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����� ���	
1. Utilizadores ����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Inicializar
1.5 MemóriaNas opções pormenorizadas

seguidamente, introduzir dados
( - ) e confirmar ( ).

Seleccionar a opção       ( - )
e confirmar ( ).

1. 1  Acrescentar
Permite registrar os utilizadores.

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Inicializar
1.5 Memória

����� ���	


Nome:

ABC

Teclado de marcação: funções de marcação
similares ao  de um telefone móvil

Premir sequencialmente para:
seleccionar Maiúsculas (ABC)
seleccionar Minúsculas (abc) o
seleccionar Números (123)

����� ���	


Nome:
Javier Rodriguez

ABC

����� ���	


Linha 2:
Clínica Dental

ABC

Nome: 16 caracteres. Aparecem na primeira linha do
display. Se se introduze * não se mostrará esta informação.

Linha 2: 16 caracteres. Aparecem na segunda linha do display. Válido para visualizar mais de um
utilizador por vivenda ou indicar o tipo de negócio.

����� ���	


Código:

123

Chamada: Código de 0001 a 9999 que deve ser marcado pelo visitante para chamar a esse utilizador.

Código: Código de abertura da porta. Pode ser de teclado ou cartão.

����� ���	


Código:

123

- Código de TECLADO
Introduzir SEMPRE OS 6 DÍGITOS. Se se utilizam menos, serão utilizados  os 4 ou 5 primeiros,
descartando os da direita.

����� ���	


Código:
112233

123

Código 112233

Exemplo:

. . . . . .

����� ���	


    Guardando ...

123

NÃO SE PODEM REPETIR CÓDIGOS (se escutará
um som de erro e não se guardará o Utilizador).

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Tempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

����� ���	


Chamada(0001-9999):
0001

123

Utilizadores
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1. 4  Inicializar
Apaga todos os
utilizadores do sistema.

O Cartão Master não se
apaga.

É uma acção
IRREVERSÍVEL.

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Inicializar
1.5 Memória

����� ���	


Apagar?

����� ���	


Processando

����� ���	
����� ���	


������� Código 016643861

Exemplo:

Nota:
Repetir estes passos com cada um dos Utilizadores que se queiram acrescentar ao sistema.

- Código de CARTÃO

����� ���	


Código:

123

Código:

Cartão:
0166438610

123�������

Código:

Cartão:
0166438610

123

����� ���	


    Guardando ...

123

NÃO SE PODEM REPETIR
CARTÕES (se escutará um som
de erro e não se guardará o
Utilizador).

1. 3  Modificar
Permite modificar qualquer  dado de um utilizador.

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Inicializar
1.5 Memória

����� ���	


Javier Martinez
Marco Castro
Juan Soler

Enrique Albalat

����� ���	


Nome:

ABC

Nota:
Repetir estes passos com cada um dos Utilizadores que se queiram modificar no
sistema.

Ver  todos os dados a modificar
em  1.1 Acrescentar
(página anterior).  A forma de
modificar é idêntica à de introduzir
dados, com a diferença de que se
mostram os valores actuais do
utilizador, em lugar dos valores
por defeito.
- Nome:
- Linha 2:
- Chamada:
- Código:

1. 2  Apagar

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Inicializar
1.5 Memória

����� ���	


Javier Martinez
Marco Castro
Juan Soler

Enrique Albalat

Permite descadastrar aos  utilizadores desejados.

����� ���	


Apagado

Nota:
Repetir estes passos com cada um dos Utilizadores que se queiram apagar no sistema.

����� ���	


Se não se desejar apagar o utilizador,
premindo a tecla de cancelamento   volta-
se ao Menú anterior

Apagar?
Marco Castro
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1. 5  Memória
����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Inicializar
1.5 Memória

����� ���	


1.5.1 Ocupação
1.5.2 Compactar
1.5.3 Ordenar

Seleccionar a opção       ( - ) e
confirmar ( ).

Esta opção  informa-nos
sobre  o estado da
memória de utilizadores.

1. 5. 1  Ocupação ����� ���	


1.5.1 Ocupação
1.5.2 Compactar
1.5.3 Ordenar

����� ���	


Ocupação: 3

Indica que há 3
utilizadores registrados
no sistema

Apaga definitivamente os
vazios, deixando espaço
livre para a memória de
utilizadores.

1. 5. 2  Compactar ����� ���	


1.5.1 Ocupação
1.5.2 Compactar
1.5.3 Ordenar

����� ���	


Processando...

����� ���	


Compactar?

����� ���	


1.5.1 Ocupación
1.5.2 Compactar
1.5.3 Ordenar

����� ���	


Processando...

����� ���	


Ordenar?

Ordena os utilizadores
alfabéticamente e em
orden crescente,
segundo seu campo
“Nome”. De este modo, ao
realizar a procura pela
ecrã (“agenda de
vizinhos  -

) os nomes
aparecerão em ordem
alfabético tornando mais
simples a sua
localização.

É uma acção
IRREVERSÍVEL.

1. 5. 3  Ordenar
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����� ���	


Procure o
nome e prima

Em repouso, abre a agenda
de vizinhos.
Aplicando a Opção 1.4.3 Ordenar

����� ���	


Ana Lambies
Antonio Vera

Enrique Albalat
Javier Martinez

����� ���	


Ana Lambies
Antonio Vera

Enrique Albalat
Javier Martinez

����� ���	


Juan Soler
Luis Fernandez
Marco Castro
Monica Jover

Busque nombre

y pulse

����� ���	


Javier Martinez
Marco Castro
Juan Soler

Enrique Albalat

����� ���	


Procurar o
nome e premir

����� ���	


Javier Martinezz
Marco Castro
Juan Soler

Enrique Albalat
����� ���	


���������������������
���������������� ����

Exemplo: Agenda de vizinhos ordenada

����� ���	


Monica Jover
Luis Fernandez
Antonio Vera
Ana Lambies

Se escolhemos a Opção 1.4.3 Ordenar os
utilizadores se ordenarão alfabéticamente, segundo
seu campo “Nome”. De este modo, ao realizar a
procura pela ecrã (“agenda de vizinhos  -

) os nomes aparecerão em orden alfabético
tornando mais simples a sua localização.

Em repouso, abre a
agenda de vizinhos.
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RESET

Nota: O reset é uma operação irreversível.

Reset dos parâmetros
É possível que, em dado momento, deseje recuperar a configuração original do
leitor. Para facilitar esta tarefa, inclui-se um Código de Reset que dá origem  um reset
do:

- Código de Programação do Utilizador
- Código de Admnistrador (Instalador)
- Cartão Master de Proximidade.

1. Desligar a alimentação da placa.

2. Mantendo premida a tecla # e fornecendo alimentação à  placa, ouvir-se-á um
apito.

3. Soltar a tecla #.  Se visualiza a ecrã em repouso. Dispõe de 1 minuto para
realizar os passos de 4 a 7.

4. Marcar: 0

5. Se visualizará na ecrã “Código de acesso: ??????”.

6. Introduzir o Código de Acesso à Programação:  *  #  2 1 *  #.

7. Introduzir o Código de Reset: 11090.

Piiiiiiiiiiiiiiiiii

Uma vez efectuado o reset,  os Códigos de Utilizador e Administrador voltam à sua
configuração predefinida e o Cartão Master é apagado.

Os passos para efectuar o reset de parâmetros são:

1

����� ���	


���������������������
���������������� ����

2 3
����� ���	


Procure o
nome e prima



����������	
������������	
��

Pag 57

����� ���	


Código válido

����� ���	


Código de acesso

? ? ? ? ? ?

Teclar Código Acesso à
Programação:

Teclar: 0

����� ���	


. . . .

����� ���	


Cód. Programador

* * * * *

*  #  2  1  *  #

1 1 0 9 0

����� ���	


����� ���	


Cód. Programador:

? ? ? ? ?

Teclar Código de Reset:

1 1 0 9 0

Cód. Programador

* * ? ? ?

����� ���	


Procure o
nome e prima

A placa reseta  a alimentação
e já tem actualizados os
códigos por defeito.

4

Reset Códigos

5 6 7y
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Secção II - Manual do Utilizador
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DESCRIPÇÃO  E FUNCIONAMENTO DO MONITOR LOFT

- Botão de TRINCO. (Premir para abrir a porta).

- Funções Adicionaiss. (Atribuídas pelo instalador).

BOTÕES

��

- Ligação Automática e Selecção da Câmara Principal/Secundária
 (função disponível consoante o tipo de instalação)

��y

Ajuste
Cor

Ajuste
Contraste

Ajuste
Brilho

Apagado Ligado com
Volume Médio

Ligado com
Volume Alto

Led Indicador
monitor aceso

LED

LED

��

��
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FUNCIONAMENTO - Vídeo-porteiro

Chamada:
- Desde Entrada Geral

� &0����
�)1�2�)3�2�)4�

� �

�����

���	


Atender a Chamada

����� ���	


Conversación

� &0������)1�2�)3�2�)4�

.D-�.D-

.D-����

�����

���	


.D-�.D-

.D-����

����� ���	


���������������������
���������������� ����

•  Chamada à vivenda 51 do Bloco 99

Premir: Nº Bloco: 99 - Nº Vivenda: 51 � � � �

����� ���	
����� ���	


Chamando à Vivenda ... Conversação

����� ���	


Procure o nome e

prima 

•  Chamada à vivenda 27 do Bloco 1

Premir: Nº Bloco: 01 - Nº Vivenda: 27 � � �
(el 0 inicial no se marca)

- Desde o próprio Bloco Interno

� �•  Chamada 27

� �•  Chamada 51

����� ���	


���������������������
���������������� ����
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Chamada ao Porteiro (se existe)
- Desde a placa:

�����

���	


'-5�'-5
'-5�'-5

'-5�'-5
'-5�'-5

- Desde a vivenda:

����� ���	


Llamando a conserje

����� ���	


Conversación

Abrir a porta ao visitante

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Porta aberta, por
favor fechar depois
de entrar

����� ���	


PUERTA  ABIERTA

����� ���	


���������������������
���������������� ����
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FUNCIONAMENTO - Menús de Ajuda da Placa Halo

Em repouso: Abre a agenda de vizinhos.

Em repouso: Abre a agenda de vizinhos.

Em repouso: Abre o menú de ajuda.

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Agenda de vizinhos

����� ���	


Procure o
nome e prima

����� ���	


Ana Lambies
Antonio Vera

Enrique Albalat
Javier Martinez

����� ���	


Ana Lambies
Antonio Vera

Enrique Albalat
Javier Martinez

����� ���	


Juan Soler
Luis Fernandez
Marco Castro
Monica Jover

Menú de Ajuda

����� ���	


Procure o
nome e prima

����� ���	


 :CHAMADA

Prima o nº da
vivenda e a tecla
sino

Suporte:
www.fermax.com

����� ���	


 : DIRECTÓRIO
Procure o nome e Chame

com OK ou sino

Suporte:
www.fermax.com

SEQUENCIAL

����� ���	


Procure o
nome e prima
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FUNCIONAMENTO - Control de Acessos de Utilizador

����� ���	


����� ���	


Abrir a porta  com cartão de utilizador
(previamente programado).

PORTA ABERTA

Abrir a porta

CÓDIGO INVÁLIDO

Nota: Se o cartão não estiver registrado no sistema, não
se abrirá a porta e veremos no ecrã «CÓDIGO INVÁLIDO»
além de se escutar um som de erro (bop bop).

����� ���	


���������������������
���������������� ����

�����

���	


Porta aberta, por
favor feche depois de
entrar

���
���

�

����� ���	


Procure o nome e
prima

���
���

�

����� ���	


Procure o nome e
prima

���
���

�

Programação
Pode-se Acrescentar, Apagar, Modificar e Ordenar utilizadores. Para aceder a estas
opções: “Entrar en Programación”

Entrar na Programação
1. Premir: 0

3. Introduzir o Código de Programação de Utilizador que por defeito é 19025. (Consulte ao seu
instalador para saber se o alterou).

����� ���	


Procure o
nome e prima

����� ���	


Modo Programação

����� ���	


Cód. Programador:

? ? ? ? ?

2. Introduzir o Código de Acesso a Programação que por defeito é *  #  2  1  *  # .

����� ���	


Código válido

����� ���	


Código de acesso

? ? ? ? ? ?

����� ���	


. . . .

����� ���	


Cód. Programador

* * * * *

1 9 0 2 5

Cód. Programador

* * ? ? ?

Menú Utilizadores

����� ���	


1.Utilizadores

����� ���	


Código de acesso

* * ? ? ? ?. . . .
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Tecla Seta para cima:  para se deslocar de forma ascendente pelo menú.

Tecla Seta para baixo: para se deslocar de forma descendente pelo menú.

Tecla de confirmação: premir após seleccionar o menú desejado.

Tecla para voltar ao Menú anterior ou cancelar

- Selecção do Menú de Opções:

����� ���	
1. Utilizadores
1.Utilizadores

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar

A continuação se explica
a funcionalidade das
teclas da placa, para
introduzir todos os dados.

A funcionalidade pode ser para
Introdução de Dados

Selecção do Menú de Opções

- Introdução de Dados:
Abre a agenda de vizinhos.

Abre a agenda de vizinhos.

Tecla de confirmação. Em repouso abre o menú de ajuda.

Tecla cancelar.

Serve para chamar:

- Em estado de repouso chama à Portaria (se existir).

- Para chamar à vivenda:

- Marcando número de vivenda +

- Em “agenda de vizinhos” seleccionar a um utilizador e premir

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Teclado de marcação: funções de marcação similares a  de um tele-móvil

Funcionalidade das teclas
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1. 1  Acrescentar
Permite registrar os utilizadores.

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar

����� ���	


Nome:

ABC

Teclado de marcação: funções de marcação
similares a de um tele-móvil

Premir sequencialmente para:
seleccionar Maiúsculas (ABC)
seleccionar Minúsculas (abc) o
seleccionar Números (123)

����� ���	


Nome:
Javier Rodriguez

ABC

Nome: 16 caracteres. Aparecem na primera linha
do display. Se se introduze * não se mostrará esta
informação.

Linha 2: 16 caracteres. Aparecem na segunda linha do display. Válida para colocar mais de um
utilizador por vivenda ou indicar o tipo de negócio.

Chamada: Código de 0001 a 9999 que deve ser marcado pelo visitante para chamar a esse utilizador.
Código: Código de abertura de porta. Pode ser de teclado ou cartão.

����� ���	


Código:

123

- Código de TECLADO
Introduzir SEMPRE OS 6 DÍGITOS. Se se utilizam menos, se utilizarão os 4 ou 5 primeros, descartando os da direita.

����� ���	


Código:
112233

123

Código 112233

Exemplo:

. . . . . .

����� ���	


    Guardando ...

123

NÃO SE PODEM REPETIR CÓDIGOS (se escutará
um som de erro e não se guardará o Utilizador).

����� ���	


Linha 2:
Clínica Dental

ABC

����� ���	


Chamada(0001-9999):
0001

123

����� ���	


Código:

123
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����� ���	
����� ���	


�������
Código 016643861
Exemplo:

Nota:
Repetir estes passos com cada um dos Utilizadores que se queiram acrescentar no
sistema.

- Código de CARTÃO

����� ���	


Código:

123

Código:

Cartão:
0166438610

123�������

Código:

Cartão:
0166438610

123

����� ���	


    Guardando ...

123

NÃO SE PODEM REPETIR
CARTÕES (se escutará um som
de erro e não se guardará o
Utilizador).

1. 2  Apagar

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar

����� ���	


Javier Martinez
Marco Castro
Juan Soler

Enrique Albalat

Permite descadastrar os  utilizadores desejados.

����� ���	


Apagado

Nota:
Repetir estes passos com cada um dos Utilizadores que se queiram apagar do sistema.

����� ���	


Se  não se desejar apagar  o utilizador,  premir
a tecla de cancelar  e se voltará ao Menú
anterior

Apagar?
Marco Castro

1. 3  Modificar
Permite modificar qualquer  dado de um utilizador.

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar

����� ���	


Javier Martinez
Marco Castro
Juan Soler

Enrique Albalat

����� ���	


Nome:

ABC

Nota:
Repetir estes passos com cada um dos Utilizadores que se queiram modificar no sistema.

Ver todos os datos a modificar em
1.1 Acrescentar  (página
anterior). A forma de modificar é
idêntica a  de introduzir dados,
com a diferença de que aparecem
os valores actuais do utilizador,
em lugar dos valores por defeito.

- Nome:
- Linha 2:
- Chamada:
- Código:

����� ���	
 ����� ���	


Processando...

����� ���	


Ordenar?

Ordena os utilizadores
alfabéticamente e em ordem
crescente, segundo seu
campo “Nome”. Deste modo,
ao realizar a procura pela ecrã
(“agenda de vizinhos 
- ) os nomes
aparecerão em ordem
alfabético tornando mais fácil
a sua localização.

1. 4  Ordenar

Nota:
É uma acção IRREVERSÍVEL.

1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar


