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Utilize este guia para consulta rápida de 
informações. Para mais detalhes consulte seu 
manual de Operação do Equipamento.

Total de Zonas

Características Técnicas do 
seu Equipamento:

Zonas Expansíveis

Máximo de Usuários

Máximo de Partições
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Tel. Administrativo: (55 11) 3644-3880

Central de Monitoramento Dettecta: (55 11) 3644-8330
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6 + 1 Emergência

Não

14 + 1 Coação

1

O que Fazer ?

01. Ocorrência de Disparo Falso:
R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento, 
para avisar a ocorrência.

02. Alteração de Horário de Arme e Desarme do 
Sistema:
R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento 
para comunicar a mudança com antecedência.

03. O teclado sinaliza problema com o sistema:
R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento 
ou Depto. Técnico para diagnosticar a falha e efetuar um 
teste.

04. Detecção de falha de comunicação:
R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento 
para efetuar um teste.

Central de Monitoramento Dettecta:

011 3644-8330 

Para obter mais informações consulte nosso site: 
www.dettecta.com.br

(Teclado em inglês)



Informações  Gerais

Energia Elétrica – Quando o painel estiver alimentado com 
a energia AC, o led AC/LB está aceso constantemente.

Falha de comunicação – O led armado em vermelho estará 
piscando.

Teclas para Alarme Silencioso – O Painel possui três 
teclas de atalho, identificadas como “Auxilio médico e 
Incêndio”.  Para o funcionamento dessas funções consulte 
o seu instalador para a programação.  Para acionar o 
alarme silencioso utilize a tecla asterisco e cerquilha 
simultaneamente. [*] & [#].

Limpeza de memória – Após um disparo de alarme 
para voltar o sistema ao seu estado original, depois de 
desarmado, digitar novamente a senha de quatro dígitos.

Modo Chime (teste do sistema) – Quando ativado tem 
a função de verificar o funcionamento dos sensores. 
Quando houver detecção de movimento ou a abertura de 
determinadas zonas o teclado emitirá um bip. Indicado 
para testar periodicamente a funcionalidade do sistema.  
(Somente se habilitado na programação do instalador).
Pressione a tecla # e o número 6. 
Ex: [#] + [6]

Utilização Normal do Equipamento

As funções apresentadas a seguir podem ser usadas para operação normal de seu equipamento de Alarme
Para o arme do sistema certifique-se que todos os setores estão fechados incluindo a porta de saída.

 Função Descrição Ação

 ARMAR Para ativar seu sistema de alarme e desocupar o local [Senha de 4 dígitos]

 DESARMAR Para desativar seu sistema de alarme [Senha de 4 dígitos]

 ARME INTERIOR Para ativar o sistema de alarme com as zonas [STAY] + [Senha de 4 dígitos]
  classificadas como internas anuladas 

 ARME INSTANTÂNEO Para ativar o sistema de alarme com o atraso das [INSTANT] + [Senha de 4 dígitos]  
  zonas temporizadas anulado 

 ARME INTERIOR Para ativar o sistema de alarme com as zonas [STAY] + [INSTANT]
 INSTANTÂNEO classificadas como internas anuladas e eliminando + [Senha de 4 dígitos]
  o atraso das zonas temporizadas 

 DESARME COM ALARME Para retornar a condição normal após disparo de alarme [Senha de 4 dígitos] 

 INCLUIR USUÁRIO Para cadastrar novos usuários no sistema de alarme [CODE] + [Senha do Usuário Mestre] +
   [Nº do usuário] + [Senha do novo usuário] 

 EXCLUIR USUÁRIO Para excluir usuários no sistema de alarme [CODE] + [Senha do Usuário Mestre]
   + [Nº do usuário] + [#]   

 CADASTRAR SENHA Para casos de assalto, o cliente conseguirá desarmar o [CODE] + [Senha do Usuário Mestre] + 
 DE COAÇÃO sistema com essa Senha, mas a Central receberá um [15] + [Senha de coação com 4 dígitos]
  aviso de que o usuário foi coagido

 EXCLUIR ZONA Para anular uma zona do sistema de alarme [BYPASS] + [Senha de 4 dígitos] +
   [Nº da zona] 

 RECUPERAR ZONA Para recuperar zona anulada do sistema de alarme [BYPASS] + [Senha de 4 dígitos] +
   [Nº da zona] 
   

Você pode diagnosticar a operação do seu equipamento, observando os LEDs (indicadores luminosos) e o visor.
A tabela a seguir apresenta as condições informadas por estes dispositivos.

 Função Estado Descrição Condição Ação

 LED AC/LB ACESO Indica que o painel esta com energia elétrica Normal Nenhuma

 LED AC/LB PISCANTE Indica que a bateria de emergência do painel está  Falha Solicite assistência Técnica
   sem carga ou com defeito  

 LED READY ACESO Indica que o sistema está pronto para ser armado Normal Nenhuma

 LED ARM PISCANTE Falha de comunicação com a Central de Falha Solicite assistência técnica
  LENTO monitoramento

 LED STAY ACESO Indica que as zonas perimetrais (externas) armadas Normal Nenhuma 
   e as zonas internas estão anuladas

 LED ACESO Indica a eliminação do atraso nas zonas temporizadas Normal Nenhuma
 INSTANT 

 LEDs READY,    Entre no local com cautela
 INSTANT, PISCANDO Indica que houve disparo do sistema durante o Alarme e verifique o setor que  
 ARM e RAPIDAMENTE último período armado  disparou. Para desligar o
 ZONA n°...    aviso, digite sua senha
     

Seu equipamento informa a Central em algumas situações especiais 
como alarme silencioso.
Procure memorizar esta programação para poder utilizá-las em 
caso de necessidade.

Diagnosticar o seu Equipamento

   Alarme Silencioso: 

 Descrição Ação
 Envia alarme silencioso sem gerar Tecle [*] & [#]
 nenhum alarde no local Simultaneamente
 

Situações Especiais

   Alarme de Coação: 

 Descrição Ação
 Envia alarme de coação quando 
 a senha é digitada para desarmar Digitar senha do
 o sistema sem gerar nenhum usuário 15 (Coação)
 alarde no local 
 


