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Manual Básico do Utilizador 
 

 

 

• Ligar o sistema completo 

o Tecla “Arm” 

o Código + “Enter” 

 

• Desligar o sistema completo 

o Código + “Enter” 

 

• Ligar parte do sistema (previamente programado pelo instalador) 

o Tecla “Stay” + “Enter” 

 

• Desligar parte do sistema 

o Código + “Enter” 

 

• Anular zonas 

o Tecla “Bypass” + nº de zonas a anular + “Enter” 

o Tecla “Arm” (liga o sistema completo Excepto zonas anuladas) 

o Desligando o sistema (código + “Enter”) todas as zonas anuladas 

voltaram a ser activadas automaticamente 

 

• Alteração do código 

o “Prog” + código actual + “Enter” (entra em modo cliente) 

o “Prog” + “1” + “Enter” (mostra código actual) 

o Código novo + “Enter” (confirma o novo código) 

o “Prog” + “Enter” (sai do modo cliente) 

 

• Visualizar memória 

o Para iniciar a visualização da memória pressione a tecla “Mem”, os 

eventos serão exibidos do mais recente para o mais antigo 

o Os eventos automaticamente serão exibidos a cada 2.5 segundos. 

Pode pressionar a tecla “Stay” para voltar a trás. Pressionando estas 

teclas o teclado suspende a exibição automática por alguns 

segundos e continua a exibição após algum tempo sem pressionar 

as teclas. 

o Pressione a tecla “Enter” para terminar a visualização da memória. 
 



 

POWER WAVE 8 
MANUAL DO USUÁRIO 

 

* Sobre sua central 

 

Obrigado por ter escolhido a protecção da Power Wave 8, você acaba de investir na 

mais avançada e versátil central do mercado. 

A medida que você se familiariza com a operação da central, pergunte ao seu instalador 

sobre as opções adicionais de expansão para seu sistema, como por exemplo a placa de 

RF para que você possa, com o mesmo controle remoto, accionar até 3 equipamentos 

diferentes (Ex: lâmpadas, motores, portões automáticos, arme/desarme da própria 

central etc....) 

 

A Power Wave 8 é capaz de enviar eventos rapidamente para uma empresa de 

monitoramento ou para telefones domésticos e celulares, notificando também o 

proprietário em caso de disparo do seu sistema. 

 

* O Teclado 

 

Sua central Power Wave foi projectada para lhe oferecer o máximo de praticidade e 

conforto. O teclado possui teclas que se iluminam sempre que estiver sendo utilizado e 

botões de funções que possibilitam uma operação fácil, onde não é necessário decorar 

sequências complicadas. 

A seguir a descrição das funções de cada tecla: 

 

* A Tecla <ARM> 

 

Pressione esta tecla para armar seu sistema. O Led “Armed” acenderá. A central 

começará então a fazer beeps durante o tempo de saída que foi programado. Durante 

este tempo de saída, pressionando novamente a tecla <ARM> o armamento será 

cancelado. 

Para desarmar, digite seu código (1 a 6 dígitos pré-programados) seguido pela tecla 

<ENTER>, ou utilize os controles remotos, caso estejam programados em seu sistema. 

 

* A Tecla <PANIC> 

 

Esta tecla especial deve ser programada, pelo seu instalador, para ser usada em uma 

situação de emergência, onde se faz necessário accionar a empresa de monitoramento 

sem disparar a sirene. Para evitar disparos acidentais, este “pânico” vem programado de 

fábrica com um tempo de accionamento de 2 segundos. Seu instalador poderá deixar 

este disparo instantâneo. Obs.: Um “pânico” também pode ser feito através de uma 

chave (push-botton) ou um controle remoto já programado para tal função. 

 

 

 

 

 

* A Tecla < CONTROL  



 

Esta tecla pode ser programada para controlar duas funções: 

 

1 – Activar/desactivar o anunciador de presença (Day Zone) 

O modo “anunciador de presença” pode accionar o buzzer do teclado e/ou um outro 

equipamento externo quando houver uma activação em uma zona definida como 

anunciadora, durante o período em que a central estiver desarmada. 

 

Pressione a tecla <CONTROL> 

(O Led “Program” e “System” irão se acender) 

Pressione a tecla <PROGRAM> 

(O Led “Program” ficará piscando, indicando que o modo “anunciador” está 

desactivado. 

Para habilitar este modo novamente: 

Pressione <CONTROL> e <PROGRAM> novamente. 

Obs.: Quando o sistema estiver armado, as zonas anunciadoras se transformam em 

zonas comuns. 

 

2 – Activação de saídas 

Você pode programar sua central, para que através de suas saídas, você possa 

ligar/desligar lâmpadas, accionar trincos de portas ou portões, ligar/desligar 

aquecedores etc... 

Pressione a tecla <CONTROL> 

(Os Led’s “Program” e “System” ficarão acessos) 
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