
Magellan All-in-one Wireless Security System

Armar o Sistema

Existem 3 modos diferentes de armar o sistema: modo normal, modo ficar e modo dormir.

A escolha do modo de armar depende se vai sair da instalação, se vai ficar ou se vai passar a noite (dormir).

Modo Normal
Este modo é usado para o dia-a-dia quando sai da instalação protegida. Todas as zonas do sistema deverão estar fechadas para 
o sistema armar.
Para armar o sistema em modo Normal:

1. Pressione a tecla

2. Introduza o seu código (fábrica: 1234). O  LED da tecla      vai ficar vermelho indicando que o sistema ficou armado.

Modo Ficar
Este modo irá armar o sistema parcialmente para permitir que permaneça na sua instalação, armando as zonas perimétricas (ex. 
portas e janelas) e ignorando zonas interiores (ex. detetores de movimento). Todas as zonas definidas deverão estar fechadas para 
se armar o sistema.
Para armar o sistema em modo Ficar:

1. Pressione a tecla

2. Introduza o seu código (fábrica: 1234). O  LED da tecla         vai ficar verde indicando que o sistema ficou armado em 

modo FICAR.
3. Se tiver acesso às duas partições: Pressione a tecla da partição desejada (1 ou 2). Para as duas partições pressione a outra

tecla após o bip de confirmação.

Modo Dormir
Similar ao modo Ficar, o modo Dormir acrescenta um nível de segurança. Por exemplo, numa instalação com dois pisos com 
quartos no piso superior permite que o perímetro esteja protegido bem como o piso inferior, deixando o piso superior livre para 
se movimentar. As zonas classificadas como zonas de dormir serão omitidas quando o sistema for armado neste modo. Por 
exemplo, se for dormir, todas as zonas estarão armadas, excepto o seu quarto/quartos. Assim qualquer zona armada em que haja 
deteção dará um alarme imediatamente.
Para armar o sistema em modo Dormir:
1. Pressione a tecla
2. Introduza o seu código (fábrica: 1234). O  LED da tecla             vai ficar laranja indicando que o sistema ficou armado em 
modo Dormir
3. Se tiver aceso à duas partições: Pressione a tecla da partição desejada (1 ou 2). Para as duas partições pressione a outra
tecla após o bip de confirmação.

Desarmar um Sistema Armado
Quando entrar por um ponto de entrada, pela porta da frente por exemplo, a central produzirá um som indicando que o 
sistema iniciou o tempo de entrada. Se um código de utilizador válido for introduzido antes de expirar o tempo de entrada, o 
sistema será desarmado e não gerará alarme.
1.  Entrar por um ponto de entrada.
2. Introduzir o seu código de utilizador (fábrica: 1234). Uma vez introduzido um código válido, o the LED ficará laranja 
indicando que o sistema foi desarmado.

Desarmar um sistema em alarme
1.  Pressionar a tecla 
2.  Introduzir o seu código de utilizador (fábrica: 1234). Uma vez introduzido um código válido, o the LED ficará laranja 
indicando que o sistema foi desarmado. Após o sistema ter estado em alarme o símbolo       irá aparecer no mostrador.
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