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Usar os Controlos da MAG 2/4/8 

 

Indicações: 
 
NORMAL: O Led verde ao lado do ‘AC/Alimentação/Rede’ estará aceso. 
 
FOGO: 
 
Dois led’s vermelhos de incêndio, bem como o led da zona correspondente acendem-se em conjunto 
à recepção de uma condição de fogo e voltam ao normal após ser pressionado o botão de Silenciar 
Alarme. 
 

• Tocará um buzzer interno até ser silenciado. 
• As Sirenes tocarão. 
• O Relé de Fogo irá actuar. 

 
•Identifique o motivo do alarme e tome as acções necessárias. 
 
Pressione a tecla SILENCIO 
 
Na eventualidade de um falso alarme ou um teste, areje o espaço onde foi detectado fumo/pó ou 
rearme a Botoneira. 
Quando tiver a certeza que pode retomar o funcionamento normal, pressione RESET 
 
O Sistema retoma o funcionamento normal. 
 
 
 



FALHA: O led amarelo de Falha Geral irá acender juntamente com o LED de identificação. 
 

• Tocará um buzzer interno. 
• O relé de Falha irá actuar. 

 
As falhar poderão ser identificadas : 
 

• Falha de zona – aberta ou curto . O detector foi removido. 

• Falha sonoros – Circuito aberto ou em curto. 

• Perda de bateria 

• Bateria fraca 

• Falha do processador 

• Falha da alimentação auxiliar 

• Curto-circuito com terra 

 
Para Desactivar uma zona: 
 

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR 
O led HABILITAR/DESABILITAR acender-se-á e o led da zona também. 

Seleccione a zona do seguinte modo: 

Pressione o botão TEST / AVANÇAR até alcançar a zona que pretende desactivar. 

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR e o led da zona deverá fixar-se. 

Pressione o botão RESET. Neste ponto a zona está inactiva. 

 
Para Activar uma zona: 
 

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR: 
Ambos os led deverão piscar.O Led da zona deverá manter-se igual. 

Pressione o botão TEST / AVANÇAR até alcançar a zona que pretende activar. 

Pressione o botão HABILITAR/DESABILITAR e o led da zona deverá começar a piscar. 

Pressione o botão RESET. 

Todos os led vão-se iluminar, espere que o sistema assuma o estado normal. 

(Múltiplas zonas podem ser desactivadas repetindo o processo quando se efectua a busca da zona pretendida). 

ZONAS 

Nº ZONA DESCRIÇÃO 
1  
2  
3  
4  
5  

6  
7  
8  

 


