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Manual de Utilizador Sistema Grau 3  

Premier Elite 

 

 

 

 

 

 

O sistema de Alarme que possui tem um funcionamento bastante intuitivo, sendo, no entanto, imprescindível a 

leitura deste manual para uma correcta operação do sistema. 

 

Sempre que é introduzido um codigo válido no sistema, ser-lhe-ão apresentadas as opções no mostrador LCD. 

Para interagir com o alarme, deverá usar habitualmente as teclas YES                ou NO                   , consoante a 

opção pretendida. 

 

 

 

Bloqueio do Teclado: 

 

 

Elite
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Ligar o Alarme: 

O sistema está TOTALMENTE Armado quando TODAS as zonas estão LIGADAS (não omitidas). 
 
1. Certifique-se de que os locais estão seguros (todas as portas e janelas fechadas, etc.) e que a luz "Ready" 
(Pronto) está 
ligada 

2. Introduza um código de utilizador válido  

3. Pressione  para activar. O som de saída será emitido durante 45 segundos. 
 
4. Abandone os locais Quando o sistema estiver activado o som de saída parará 
 
 

       Desligar o Alarme durante a entrada: 
 

1. Introduza um código de utilizador válido  O som de entrada parará.  
 

 
       Desligar o Alarme sem ser na entrada: 
 

1. Introduza um código de utilizador válido  

2. Pressione  
 
 

       Apresentar falhas ou eventos de alarme (alertas do sistema): 

1. Introduza um código de utilizador válido  
 
2. Serão apresentados os eventos no LCD. 
 
 

         Limpar memorias de alarme / falhas do sistema: 
 

1. Introduza um código de utilizador válido  

2. Pressione a tecla  RESET 
 
            

       Ligar o avisador sonono ( CHIME ): 
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            Omitir Zonas: 
Poderá precisar de excluir uma ou mais zonas do alarme, podendo ligar as restantes, para tal: 
 

1. Introduza um código de utilizador válido  e pressione a tecla  
 

2. Introduza o numero da zona  ( sempre 3 digitos, por exemplo: zona 2 = 002 ) 
 

3. Pressione a tecla  para omitir a zona seleccionada. Repita os passos para outras zonas, se necessário. 
 

4. Pressione a tecla  (Menu) quando concluido e arme o alarme como habitualmente. 
 
      

            Alterar o código de Utilizador: 
 

 
 

           Acertar Data/Hora do Alarme: 
 

1. Introduza um código de utilizador válido  
 

2. Pressione a tecla  (Menu) 
 

3. Pressione a tecla  
 

4. Pressione a tecla  
 

5. Pressione a tecla  
 

6. Introduza a Hora correcta , confirme com  e pressione 2 vezes  
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