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Este guia descreve as principais operações do usuário. Para o manu al completo do usuário, consulte 
nosso site: www.riscogroup.com 

 

Ativação Ausente (Completa)  

 

�  Modo rápido: Pressione  .  

�  Modo de alta segurança: Pressione 

, depois digite o código  ou use a 
tag de proximidade . 

 
Pressione   

 

�  Modo rápido: Pressione .   
�  Modo de alta segurança: Pressione 

, depois digite o código  ou use a 
tag de proximidade . 

 

�  Modo rápido: Pressione 

. 
�  Modo de alta segurança: 

Pressione  e digite o 
código . 

 
[Aplicativo da Web]:  Clique em  Full 
Arm (Arm. compl.).  

[SMS]:  Digite o código + A   

Exemplo: 1234A  

 Pressione   [App]: Pressione .  

 

- A MARCA DA SEGURANÇA -

MANUAL DE UTILIZADOR

- SISTEMA DE SEGURANÇA INTELIGENTE -
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Ativação Presente (Casa) 

 

Modo rápido: Pressione . 
Modo de alta segurança: Pressione 

, depois digite o código ou use 
a tag de proximidade. 

Pressione  

 

Modo rápido: Pressione .  
Modo de alta segurança: Pressione 

, depois digite o código ou use 
a tag de proximidade. 

 

Modo rápido: Pressione . 
Modo de alta segurança: 

Pressione  e digite o código. 

 

[Aplicativo da Web]: Clique em Part 
Arm. (Arm.Parc.) 

[SMS]: Digite o código + H 
Exemplo: 1234H. 

 
Pressione  [App Pressione . 

Ativação de partição 

 

Modo rápido: Pressione o número 
da partição (de 1 a 3) e, em 
seguida, pressione 

AtivaçãoAtivação total ( ) ou 

Ativação parcial ( ). 
Modo de alta segurança: Pressione o 
número da partição (1–3), pressione 

Ativação ausente ( ) ou Ativação 

presente ( ), depois digite o 
código ou use a tag de proximidade. 

 

Modo de alta segurança: Pressione 
o número da partição (1–3), 

pressione Ativação ausente ( ) 

ou Ativação presente ( ), depois 
digite o código. 
Modo rápido: Pressione o número 
da partição (1–3), depois pressione 

Ativação ausente ( ) ou 

Ativação presente ( ). 

 

Modo rápido: Pressione o número 
da partição (1–3), depois pressione 

Ativação ausente ( ) ou 

Ativação presente ( ). 
Modo de alta segurança: Pressione 
o número da partição (1–3), 

pressione Ativação ausente ( ) 

ou Ativação Presente ( ), depois 
digite o código ou use a tag de 
proximidade. 

[SMS]: Digite o código + A (Ausente) 
ou H (C) (Casa/Presente). Digite 
agora o número da partição (1–3).  
Exemplo: 1234H3. 

 

Ativação de partição (Ausente ou 
Presente) pela app do Smartphone. 
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Desvio rápido de zona (Bypass) 

 

Pressione  e digite o código, no Menu de 

atividades pressione , em Bypass Zone 

(Zona de desvio) pressione , avançe até a 

zona a desviar e pressione . 

 

Desvio rápido de zona 
pela app 
doSmartphone. 

 

Pressione  e digite o código, no Menu de 

Atividades pressione , em Bypass Zone 

(Zona de desvio) pressione , avançe até a 
zona a desviar e, para cada zona, defina Y/N 

(S/N) usando  > pressione  para salvar. 

 

[SMS]: Digite o  
Código + B + núm. da 
zona. 

Desarme do sistema 

 

Pressione , depois digite o código ou use a 
tag de proximidade. 

 

Modo rápido: 

Pressione . 
Modo de alta 
segurança: Pressione 

 e digite o 
código.  

Pressione , depois digite o código ou 
use a tag de proximidade. 

 Pressione . 

 
Pressione  

 

[SMS]: Digite o  
código + D  
Exemplo: 1234D. 

 

[Aplicação Web]: Digite o código de usuário e 
clique em Desarme. [App Pressione . 
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Desarme de partição

 

Pressione o núm. da partição (1–3) e pressione 

. Digite o código ou use a tag de proximidade. 

 

 Modo rápido: 
Pressione o núm. 
da partição (1–3) e 

pressione . 

 Modo de alta 
segurança: 
Pressione o núm. da 
partição (1–3), 

pressione  e 
digite o código. 

 

Pressione o núm. da partição (1–3) e pressione 

. Digite o código ou use a tag de 
proximidade. 

 Pressione  (para todas partições designadas) 

 

Pressione  (para todas partições designadas) 

 

Desarme de uma partição atrvés da App. 

 

[SMS]: Digite o 
código + D + núm. da 
partição (1–3).  
Exemplo: 1234D2 

Ver / ouvir o status do sistema

 

NOTA: Dê um toque curto para exibir o LCD ou 
um toque longo para exibir + aviso. 

Modo rápido: Pressione  

Modo de alta segurança: Pressione , 
depois digite o código ou use a tag de 
proximidade. 

 

Ver o status pela App 
do Smartphone. 

 

NOTA: Dê um toque curto para exibir o LCD ou 
um toque longo para exibir + aviso. 

Modo rápido: Pressione  

Modo de alta segurança: Pressione , depois 
digite o código ou use a tag de proximidade. 

 

[SMS]: Digite o 
código + ST 

Ver o último alarme

 

Pressione  por 2 segundos.  

 

Ver último alarme do 
log de eventos 
através da App 
Smartphone. 

 
Pressione  por 2 segundos.

[SMS]: Digite o 
código + AL 
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Alarme de pânico  

 

Pressione  e  simultaneamente. 

 
Pressione  e  
simultaneamente. 

 

Pressione  e  simultaneamente.

 

Pressione  e  
simultaneamente. 

 
Pressione o botão pequeno (se definido pelo 
instalador). 

Operações adicionais no teclado LCD  
Desarme de coação 

Pressione e digite o código de coação. 
Alarme de incêndio 

Pressione  e  (teclado LCD) simultaneamente 

por 2 segundos / Pressione  e  (teclado Panda) 
simultaneamente por 2 segundos. 

Alarme de Emergência/Médico Pressione  e  (teclado LCD)  simultaneamente 

por 2 segundos / Pressione  e  (teclado Panda) 
simultaneamente por 2 segundos. 

Ligar/desligar toque do sistema 
Pressione  por 2 segundos. 

Controlo  de saída 
Pressione ,  ou  (definido pelo instalador) 
por 2 segundos. 

Ativar teclado 
Pressione . 

Volume do alti-falante do painel 
principal 

Pressione  por 2 segundos.  

Selecione o nível de volume (0–4) e pressione . 

Alterar idioma do teclado e do 
painel 

Pressione  e  simultaneamente por  
2 segundos.  

Avançe para selecionar o idioma e pressione . 

Comandos SMS adicionais 
Desfazer desvio de zona: código + UB + núm. da zona  
Ativar saída: código + UOON + núm. UO  
Desativar saída: código + UOOFF + núm. UO 
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Notificações de evento de telefone / Comando  

Quando receber uma chamada: 

1. Atenda o telefone e diga “Alô” ou pressione 
#. Você ouvirá uma mensagem de aviso de 
evento. 

2. Confirme o evento (consulte o Menu de 
confirmação). 

Menu de confirmação 
Mensagem de confirmação: Pressione 1.
Confirmar e parar todas as discagens: 
Pressione 2 + código + # 
Acessar o Menu de operações:  
Pressione 3 + código + # 
Ouvir e falar: Pressione 6. 
Repetir mensagem de evento:  
Pressione # 
Repetir o Menu de confirmação: Pressione * 

Indicadores de som 
Alarme de intrusão: Bipe rápido e contínuo.
Alarme de incêndio: Bipe rápido e progressivo. 
Atraso de saída: Bipe lento da campainha até que o período de tempo de atraso de 

saída termine. 
Atraso de entrada: Bipe lento da campainha até que o período de tempo de atraso de 

entrada termine. 
Confirmar operação: Tom de 1 segundo.
Rejeitar operação: Três bipes rápidos de erro. 
Tom de 
Armar/Desarmar: 

1 tom da sirene = sistema armado  
2 tons da sirene = sistema desarmado 
4 tons da sirene = sistema desarmado após um alarme 

Indicadores LED (teclado Agility sem fio RW132KP)

 LED de energia (verde) 
ON (ligado): Energia OK. 
Piscando rápido: Problema de CA. 
Piscando lentamente: Problema de 
bateria fraca. 

 LED de alarme/Ativação 
(vermelho) 
ON (ligado): Sistema 
completamente armado.  
Piscando rápido: Alarme. 
Piscando lentamente: Sistema 
em atraso de saída. 

LED pronto (verde) 
ON (ligado): Sistema 
pronto. 
Desligado: Zonas abertas. 
Piscando lentamente: 
Pronto para armar com 
zona de entrada/saída 
aberta. 

 LED de problema (laranja) 
Piscando rápido: Problema. 
Desligado: Sem problema. 

Modo aprender [TODOS OS 
LEDS]: todos os LEDs piscam, 
um após o outro. 

 LED presente (vermelho)  
ON (ligado): Sistema 
parcialmente armado 
(Presente). 
Desligado: Sistema 
desarmado. 

Não disponível durante o modo cloud a não ser que um módulo de comunicação Multi-Socket 
esteja instalado. 



7 

Indicadores LED (teclado Panda sem fio RW332KP)

 LED de cloud 
ON (ligado): Sistema conectado à 
cloud.  
Piscando lentamente: Problema de 
conectividade da cloud. 
Desligado: Cloud sem 
conectividade 

 LED de alarme/Ativação 
ON (ligado): Sistema armado.  
Piscando rápido: Alarme. 
Piscando lentamente: Sistema 
em atraso de saída. 
Desligado: Desarmar 

LED pronto 
ON (ligado): Sistema 
pronto. 
Desligado: Zonas abertas. 
Piscando lentamente: 
Pronto para armar com 
zona de entrada/saída 
aberta. 

LED de problema 
ON (ligado): Problema. 
Desligado: Sem problema. 

 LED de violação 
ON (ligado): Ocorreu violação 
em zona/teclado/módulo 
externo. 
Desligado: Operação normal. 

 LED presente 
(vermelho)  
ON (ligado): Sistema 
parcialmente armado 
(Presente) ou zonas de 
desvio. 
Desligado: Sem zonas de 
desvio. 

Designar e editar usuários (códigos de 
usuário) 

Designar tags de proximidade

1. Pressione  e digite o código. 
2. Avançe até Codes/Tags (Códigos/Tags) e 

pressione . 
3. Avançe até User Codes (Códigos de usuário) 

e pressione . 
4. Avançe até New/Change (Novo/Alterar) e 

pressione . 

5. Avançe para selecionar o número de índice  
(para designar a um usuário do sistema) e 

pressione . 

6. Digite (ou redigite) o novo código. 

7. Redigite o novo código. O sistema bipa e 
exibe “Accepted” (Aceito). 

8. Repita os passos acima para códigos 
adicionais. 

1. Pressione  e digite o código. 
2. Avançe até Codes/Tags (Códigos/Tags) e 

pressione . 
3. Avançe até Proximity Tags (Tags de 

proximidade) e pressione . 
4. Avançe até New/Change (Novo/Alterar) e 

pressione . 
5. Avançe para selecionar o número de índice 

(para designar a usuário da tag de proximidade) 

e pressione . 

6. Dentro de 10 segundos, posicione a tag de 
proximidade a 1–2 cm dos botões do teclado 
(teclado LCD) ou no lado direito do visor LCD 
(teclado Panda). Um bipe longo indica que a tag 
foi registrada.  
NOTA: Se a tag já estiver registada, serão 
emitidos 3 bipes e uma mensagem será exibida.  
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Registo RISCO Cloud 

1. Acesse www.riscocloud.com/register 

2. Insira o seu nome e apelido. 
3. Digite seu endereço de e-mail como o Nome de Login (requerido para a primeira ativação). 
4. Defina a senha (ela deve conter, no mínimo, oito caracteres, pelo menos uma letra maiúscula e 

uma minúscula, pelo menos um número e pelo menos um símbolo especial) e confirme. 
5. Insira a identificação do painel contendo 15 dígitos, como mostrada no cartão postal que 

acompanha o painel ou foi fornecido pelo instalador (também disponível no menu do teclado, 
conforme descrito abaixo). 

6. Preencha o formulário de registo e clique em Registar. 
7. Para finalizar o registo, abra a mensagem recebida na conta de e-mail que você definiu como o 

nome para login. 

Fazer login na  RISCO  Cloud/ Aceder à aplicação de usuário da Web 
1. Aceda www.riscocloud.com 
2. Insira o nome de usuário e a senha (os mesmos que foram fornecidos durante o registo). 
3. Insira o código de acesso/PIN (código do usuário do Agility 4). 
4. Clique em Digite. 

App  iRISCO 
Descarregue a App  iRISCO da Apple  na App Store ou  Android da Play Store. 
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