
 

Supéria 4000 
 

Modelos D2 D3 D4 D6 D8 
 

Guia do Usuário 
 

 
 
 
Armar / desarmar total com senha:    digite a senha para armar total 

Armar / desarmar a partição A com senha:    digite a senha para armar a partição A 

Armar / desarmar a partição B com senha:    digite a senha para armar a partição B 

Limpar a memória de alarme:     digite a tecla Limpa 

 
 
 
 

 
Anular zonas 

 
 
 

Senha        obrigatória caso tenha sido habilitada previamente pelo instalador 

Número das zonas    Selecione as zonas a serem anuladas digitando o número da zona correspondente 
Uma zona está selecionada quando o LED correspondente está aceso 

  Ao finalizar esta função, o LED vermelho da zona(s) selecionada(s) permanece piscando lento 

 
Controlar o bip na sirene 

 

Bip na sirene quando arma e desarma 
 

Controlar o chime 

 
 
 

Número das zonas    Selecione as zonas com chime, digitando o número da zona correspondente 
Uma zona está selecionada quando o LED correspondente está aceso 

 
Programar um número telefônico  

 
 
 

Memória 1 a 5       Selecione a memória na qual o número será armazenado 

Número telefônico   Digite o número telefônico que será armazenado na memória escolhida 
Digite até 16 dígitos 

 Para apagar um número telefônico 

 
 
 Apaga o número telefônico existente naquela posição de memória 
 

Testar um número telefônico 

 
 
 

Memória 1 a 5  Selecione a memória na qual deseja testar o número telefônico armazenado 
Durante o teste do número telefônico, qualquer tecla digitada anula o teste 

 

Tecle: Entra 1 Senha (opcional) Número das zonas Entra 

Tecle: Entra 2 Senha (opcional) Entra 

Tecle: Entra 3 Senha (opcional) número das zonas Entra 

Tecle: Entra 4 Senha (opcional) Memória 1 a 5 Número telefônico Entra 

Tecle: Entra 4 Senha (opcional) Memória 1 a 5 Entra 

Tecle: Entra 5 Senha (opcional) Memória 1 a 5 Entra 

Observação: A tecla Limpa pode ser utilizada a qualquer instante para anular uma função 

Operações básicas 

Funções 

Ao finalizar a função ouve-se um sinal sonoro 
3 bips curtos  o bip da sirene esta ativado 
1 bip longo     o bip da sirene esta desativado 

 



Programar o número de ciclos de discagem  

 
 
 

Número de ciclos 1 a 3   número de vezes que a central de alarme disca os números de telefones 
armazenados 

 

Programar o número do PABX 

 
 
 

PABX 0 a 99   Digite o número do PABX para acessar a linha externa 
Para apagar um número PABX 

 
  

 

  Apaga o número PABX existente 
 

Visualizar a bateria baixa dos sensores sem fio 

 
 
 

Visualiza quais zonas tem sensores sem fio com a bateria baixa 
se algum LED de zona esta aceso, indica a zona com sensor sem fio com bateria baixa 
 

Habilitar o monitoramento de bateria baixa dos sensores sem fio 

 
 
 

Habilita (ou desabilita) o monitoramento de bateria baixa dos sensores sem fio (inverte o estado) 
ao digitar [Entra] [9]: LEDs acesos = habilitado, LEDs apagados = desabilitado 

 

Sinalização 
 

 O LED verde indica que a Supéria está armada 
 Os LEDs vermelhos indicam o estado das zonas 

- apagado: normal, aceso: aberta, piscando lento: anulada, piscando rápido: em alarme 
 Quando a Supéria esta armada os LEDs das zonas que estão armadas piscam em flash a cada 3 segundos aproximadamente 
 Durante o momento da discagem telefônica os LEDs das zonas permanecem acesos, sem indicar o estado das zonas 
 O LED amarelo liga quando algum sensor sem fio está com bateria baixa 

Quando a Supéria está com a bateria baixa o LED amarelo pisca lentamente (tem preferência), 
e a  cada 2 minutos a Supéria emite um bip longo de erro 
- pressionando qualquer tecla suspende o bip longo de sinalização de bateria baixa, até um próximo teste 

- o bip longo de sinalização de bateria baixa pode ser desabilitado pelo instalador na programação. 
-Sinalizações diferenciadas na sirene( bips): 
Total ou partição “A”: arme [1 bip], desarme [2 bips], e desarme após alarme [5bips]); 
Partição “B” arme [1 bip longo], desarme [1 bip longo e 1 bip curto ], e desarme após alarme [5 bips]). 

   

Certificado de Garantia 

1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que 
porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota 
fiscal do produto. 

2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que efetuou a instalação ou serviço 
autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo 
de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado. 

3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes de 
serviços, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam por conta e risco do consumidor. 

4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber maus tratos ou sofrer danos 
decorrentes de acidentes, quedas, agentes da natureza (raios, inundações), variações de tensão elétrica, 
sobrecarga acima do especificado e instalação em desacordo com o manual. 

Fabricado por: CNPJ 78.323.094/0004-70. 
A Khronos reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio. 
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Tecle: Entra 6 Senha (opcional) Número de ciclos 1 a 3 Entra 

Tecle: Entra 7 Senha (opcional) PABX 0 a 99 Entra 

Tecle: Entra 7 Senha (opcional) Entra 

Tecle: Entra 8 Visualiza por 10 segundos Entra 

Tecle: Entra 9 Entra 

Informações e suporte técnico do produto: 
www.cs.ind.br      suporte@cs.ind.br 

 

CS COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA 

Fone: +55 (48) 3246-8563 

A CS Comunicação e Segurança fornece este documento no estado 
em que se encontra, não oferecendo nenhuma garantia quanto à 
precisão das informações fornecidas e se exime de qualquer 

responsabilidade por danos e prejuízos resultantes do seu uso. 

http://www.cs.ind.br/
mailto:suporte@cs.ind.br

