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Guia do Usuário 
DS3MX Painel de Alarme 
 

Armando o sistema: [Senha]+ tecla [ON] 
 
Entre com a senha Master ou uma das senhas 
de usuário seguida pela tecla  [ON] (Se a senha 
estiver correta o indicador vermelho de Armado 
irá piscar enquanto o sistema estiver armado.) 
 
Se o sistema foi configurado para uma zona de 
saída com atraso, o teclado emitirá um ‘Bip’ 
durante o tempo de saída.  O Bip de saída 
mudará a cadência dos bips durante os últimos 
20 segundos do tempo programado como 
saída.. 
 
Após o tempo de saída expirar, o indicador 
vermelho de Armado ficará constantemente 
aceso. No caso de violação de qualquer zona 
(exceto as zonas programadas com tempo de 
retardo) será ativado o alarme do sistema 
imediatamente. 

 
Desarmando o Sistema: [Senha]+ tecla [OFF] 
 
Entre a senha Master ou uma das senhas de 
usuário seguida pela tecla  [OFF].  (se uma 
zona com retardo é primeiramente acionada, a 
senha tem que ser digitada antes de expirar o 
tempo de retardo programado). 
O indicador vermelho de Armado sairá da 
condição de piscar e apagará, indicando que o 
sistema está desarmado. 

 
Arme Rápido: Pressione a tecla [ON]  por 3 
segundos 
 
Se o sistema foi programado pelo instalador 
para permitir o arme rápido, segurando a tecla  
[ON] por 3 segundos, será iniciado o processo 
de arme.  Para desarmar, o sistema sempre irá 
requerer o código do usuário seguido da tecla 
[OFF]. 

 
Cancelamento de Alarme: [Senha]+ tecla 
[OFF] 
 
Entre a senha Master ou uma senha de usuário 
seguida de tecla [OFF] para reconhecer um 
alarme e silenciar a sirene imediatamente. 

 
Tecla de Pânico: [*]+[#] 
 
Nota: Seu sistema deve ser programado na 
hora da instalação para se poder fazer uso 
desta função. 

 
Em uma emergência, pressionando a tecla [*] e 
[#] simultaneamente por 3 segundos ativará um 
alarme.  Entrando um código de usuário haverá 
uma restauração à condição normal, saindo da 
condição de pânico. 

 

Limpeza do histórico de alarme : Pressione a 
tecla [#] por 3 segundos 
 
Pressione a tecla [#] por 3 segundos enquanto 
no modo Desarmado para cancelar todos os 
indicadores de histórico de alarmes.  
 
Se um alarme ocorre enquanto o sistema está 
armado, o indicador da zona que causou o 
alarme acenderá continuamente. Quando o 
sistema for desarmado, o indicador da zona que 
causou o alarme ficará piscando.  Pressionando 
a tecla [#] por 3 segundos enquanto o sistema 
estiver desarmado irá apagar os indicadores. 

 
 

Desabilitar uma Zona: 
[Senha]+tecla [Bypass]+[Número da Zona 
]+tecla [ON] 
 
Uma zona programada no momento da 
instalação com opção de dasabilitar, poderá ser 
desabilitada na hora do Arme do sistema.  O 
desabilitar de uma zona é permitido com a zona 
normal ou em falha.  Para desabilitar uma zona, 
entre a senha Master ou a de um usuário, 
pressione a tecla [Bypass] seguida do numero 
da zona que se deseja desabilitar (Zona 1, Zona 
2, Zona 3), ou alguma combinação de zonas 
1,2&3)( ex. Zona 1 pressione a tecla 1) então 
pressione  a tecla [ON]  para iniciar um ciclo de 
Arme e tempo de saída se programado. Todas 
as zonas que foram desabilitadas serão 
restauradas ao modo normal  quando o sistema 
for desarmado. 
Uma vez que a zona foi desabilitada, o 
indicador da zona ficará piscando rapidamente 
2 vezes por segundo para indicar o estado da 
zona. 

 
Restabelecimento  de Alarme de incêndio : 
[Senha]+tecla [Reset] 
 
A função de restabelecimento de alarme de 
incêndio é fornecida para permitir a interrupção 
da alimentação dos detectores de fumaça 
fazendo o seu restabelecimento à condição 
normal.  Esta função deve ser habilitada 
durante o processo de instalação.  Somente é 
permitido a ao usuário com o código Master, 
execução dessa função. 
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Nome Estado Descrição 

Zona 1 Acesa Zona 1 
Alarmada/Violada 

 Apagada Zona 1 normal 

 Piscando (0.5 seg. Ligada, 0.5 seg. 
desligada) 

Zona 1 Histórico de 
alarme 

 Piscando rapidamente 2 vezes a 
cada 2 segundos 

Zone 1 Desabilitada 

Zona 2 Acesa Zona 2 
Alarmada/Violada 

 Apagada Zona 2 normal 

 Piscando (0.5 seg. Ligada, 0.5 seg. 
desligada) 

Zona 2 Histórico de 
alarme 

 Piscando rapidamente 2 vezes a 
cada 2 segundos 

Zona 2 Desabilitada 

Zona 3 Acesa Zona 3 
Alarmada/Violada 

 Apagado Zona 3 normal 

 Piscando (0.5 seg. Ligada, 0.5 seg. 
desligada) 

Zona 3 Histórico de 
alarme 

 Piscando rapidamente 2 vezes a 
cada 2 segundos 

Zona 3 Desabilitada 

Armada Piscando (0.5 seg. Ligada, 0.5 seg. 
desligada) 

Atraso de saída 

 Aceso Sistema Armado 
 Apagado Sistema Desarmado 

Energia Aceso Alimentação OK 
 Apagado Sem alimentação 

 
Destravando Portas : [Senha] + tecla [*] 

Se habilitado, entrando a senha do usuário para 
destravar a porta, seguida da tecla [*] , ativará a 
função Requisição-de-Saída, destravando 
alguma trava elétrica conectada ao sistema. 


