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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.

Central de Monitoramento Dettecta:

011 3644-8330 

Até 75

Até 8

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



Armando o sistema 
Para o arme do sistema certifique-se que todos os setores estão fechados incluindo a porta de saída. Tecle [*] para ver setores abertos.

 Função Descrição Ação

 ARMAR TOTAL Para ativar seu sistema de alarme e desocupar o local [Senha de 4 dígitos] + [2]

 ARME  Para ativar o sistema de alarme ficando no local [Senha de 4 dígitos] + [3]  
 INTERNO (Modo dentro de casa). Zonas internas anuladas

 ARME Para ativar o sistema anulando o tempo de entrada [Senha de 4 dígitos] + [7]
 INSTANTÂNEO das zonas temporizadas. Zonas internas anuladas 

 ARME  Para ativar o sistema anulando o tempo de entrada [Senha de 4 dígitos] + [4]
 MÁXIMO das zonas temporizadas. Todas as zonas armadas 

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

 Função Descrição Ação

 Alarme Silencioso Envia um sinal de alarme ao monitoramento sem causar Pressione as teclas [*] & [#]
  alarde pelo local 

 Alarme de coação Quando se utiliza a senha de coação é enviado um sinal Digite a senha pré-estabelecida para coação
  ao monitoramento informando que o usuário está em qualquer situação onde se utiliza a senha
  sendo coagido, sem causar alarde pelo local normal. (Desarme do sistema por exemplo)

Situações Especiais

 Função Descrição Ação

 DESARMAR Para desativar seu sistema de alarme [Senha de 4 dígitos] + [1]

 DESARME COM ALARME Para retornar a condição normal após disparo de alarme [Senha de 4 dígitos] + [1]

 ANULAR ZONA Para anular uma zona do sistema de alarme. (Usar com cautela) [Senha de 4 dígitos] + [6] +
   [nº. da zona c/ 2 dígitos]

 RESTAURAR ZONA Para recuperar zona anulada do sistema de alarme [Senha de 4 dígitos] + [1]
 (ANULADAS OU EM ALARME) ou restaurar zona quando houver alarme 

 ATIVAR AVISO DE ZONAS Faz com que o teclado emita um bip a cada zona aberta.  [Senha de 4 dígitos] + [9]
  Utilize o mesmo comando para desativar esta função 

 MUDAR A PARTIÇÃO Permite mudar a partição do teclado temporariamente [Senha de 4 dígitos] + [*] +
 DO TECLADO  [N° da partição]

Desarmando e outras funções do teclado

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

Visualizando informações no teclado

	 	 	 	 	STATUS:	

 ARMED (AWAY, Significa que o sistema está armado e irá
 MAXIMUM, STAY disparar caso qualquer área sensorizada
 ou INSTANT) seja invadida

 READY TO ARM Todos os sensores e zonas do sistema estão
  fechados e/ou anulados. O sistema está pronto
  para ser armado

 NOT READY Existem setores abertos no sistema. Tecle [*]
  para ver ou, caso nenhum setor for exibido,
  poderá haver alguma zona em alarme, digite
  [Senha] + [1] para limpar a memória

    ALIMENTAÇÃO

 AC LOSS Não há energia elétrica no painel de alarme. Ainda
  será possível armar o sistema com a bateria,
  porém, se não existe falha de energia pelo local, é
  recomendável acionar a assistência técnica

	 	 	 	 BATERIA

 LO BAT Existe problema com a bateria do painel de alarme
  ou de algum sensor sem fio. Solicite assistência 
  técnica.

	 	 	 	 AVISO	DE	ZONAS

 CHIME MODE ON Mostra no display quando o recurso “AVISO DE
 CHIME MODE OFF ZONAS” está ativado. Digite [Senha] + [9]
  para ativar/desativar este recurso

	 	 	 	 ZONAS	ABERTAS

 FAULT Ao apertar [*] o sistema exibe no display todos os
 (N° Zona) setores abertos alternadamente

	 	 	 	 ALARME

 ALARM É exibido, após o desarme do sistema, se houve
 ZONE 01 disparo no último período armado e também o
  número do setor. Para limpar a memória de alarme
  tecle [Senha] + [1]

Usuários com acesso a duas ou 
mais partições
ARM ALL? (Armar Tudo?)
[0]=NO                    [1]=YES

Se sua escolha for: [0] =NO, Então:
ARM P1? (Arma Partição 1?)
[0] =NO                  [1] =YES

Assinale sucessivamente cada 
partição listada.

Este é o procedimento padrão para cadastro de usuário na partição do teclado. Para cadastro avançado e acesso a múltiplas partições, 
consulte o manual de usuário ou o suporte técnico.

Cadastro de usuários

 ADD NEW USER? ENTER AUTH. LEVEL RF BUTTON? MULTI ACCESS? PART 1 TWHSE

 [1] = YES [1] = Mestre ; [3] = Usuário ; [6] = Coação [0] = NO [0] = NO Informativo (Cadastro bem sucedido)

Inclusão de usuário:
Digite [Senha Mestre] + [8] + [N° usuário c/ 2 dígitos] + [Senha usuário] >> (Menu usuário)

 OK TO DELETE? USER CODE DELETED

 [1] = YES Informativo (Usuário excluído)

Exclusão de usuário:
Digite [Senha Mestre] + [8] + [N° usuário c/ 2 dígitos] 
+ [Senha Mestre Novamente] >> (Menu usuário)

 ADD NEW USER? USER (N°) CHANGED SUCCESSFULLY

 [0] = NO Informativo (Alteração bem sucedida)

Alteração de senha:
Digite [Senha Mestre] + [8] + [N° usuário c/ 2 dígitos] 
+ [Nova senha do usuário] >> (Menu usuário)

	 	 	 	 ANULAÇÃO	DE	ZONAS

 ZONE Existem setores anulados pelo usuário e que não
 BYPASSED atuarão com o sistema armado. Para restaurar os
 ou BYPASS setores anulados digite [Senha] + [1]
 


