
Supéria 4000 Júnior 
 

Modelos D2 e D4 
 

Guia do Usuário 
 
 
 
 
Armar - desarmar total:            pressione o botão de arme total no controle remoto 

Armar parcialmente:                             pressione o botão de arme parcial no controle remoto 

Armar com senha:                             digite a senha de 4 dígitos 

Ativar a função pânico silencioso:           pressione o botão de pânico no controle remoto 

Limpar a memória de alarme:            digite qualquer tecla na Supéria 

Limpar um pânico silencioso:                                                 pressione qualquer botão de armar - desarmar 

Notas: O pânico silencioso só aciona a discadora, não ocasionando um disparo na sirene. 
Se armar com senha os sensores ficam anulador durante 30 segundos, após, ao 
violar qualquer zona, a Supéria espera 30 segundos para gerar o alarme. 

 

 
 
Anular zonas 

 
 
 

Zonas anuladas � O LED da zona que foi anulada pisca lentamente,  
a zona anulada volta ao estado de zona ativa após desarmar a Supéria. 

Obs.: esta função é temporária, pois a zona volta ao estado de ativa após desarmar a Supéria. 
 
 
Gravar um número telefônico 

 

 
 

 
 
Apagar um número telefônico 

 
 
 

 
 
Testar um número telefônico 

 
 
 

Obs.: durante o teste telefônico o LED Prog pisca rapidamente até o término do teste. Caso não exista um número na posição 
escolhida para o teste os  LEDs das zonas acendem por 3 segundos indicando que a memória escolhida está vazia.  
Digite qualquer tecla para anular o teste 

 
 
Programar o número do PABX 

 
 
 

 
 
Apagar o número do PABX  

 
 
 
 

Tecle: Entra 0 e o número da zona 

Tecle: Entra 1, 2, 3 ou 4 e o número telefônico (máximo de 16 dígitos) Entra 

Tecle: Entra 1, 2, 3 ou 4  Limpa 

Tecle: Entra 5 1, 2, 3 ou 4 

Tecle: Entra 6 e o número do PABX (0 a 9)  

Tecle: Entra 6 Limpa 

Operações básicas 

Funções 



Programar o tempo de espera pelo tom de linha 
 

 
 
 

O digito “0” equivale a 10 segundos 
Valor de fábrica = 2 segundos  

 

Tentativas de discagem 
 

 
 

 
O digito “0” equivale a 10 tentativas 
Valor de fábrica = 3 tentativas 

 

Sinalização 
 

���� O LED verde aceso indica que a Supéria está armada 
���� O LED verde piscando indica que a Supéria está em programação 
���� Os LEDs vermelhos indicam o estado das zonas: 

- apagado:           normal,  
- aceso:               aberta,  
- piscando lento:  anulada,  
- piscando rápido: em alarme. 

 
Notas: 
- Digitando a tecla [Entra] o LED verde pisca lentamente, esperando o número da função. 
- Selecionando o número da função, o LED verde pisca rapidamente esperando o parâmetro. 
- Digitando parâmetros errados em uma função, eles são desprezados e a Supéria 
abandona a programação, sem alterar a função. 

- Para a programação dos números telefônicos (Entra 1/2/3/4) ao digitar o número da função o LED verde apaga; ao entrar com o 
número telefônico, o LED verde pisca 1 vez a cada tecla pressionada, confirmando a digitação. Ao final os LEDs das zonas 
acendem durante 1 segundo. 

- Se ficar 20 segundos sem completar a programação de uma função, a Supéria abandona a programação. 
 

  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. 

LOCAL: _________________________________________________ 

REVENDA: _______________________________________________ 

DATA: __________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
02.009.009.002.02 
 

Tecle: Entra 7 e o tempo (0 a 9 segundos) 

Tecle: Entra 8 E o número de tentativas (0 a 9) 

Após digitar toda a seqüência de 
teclas de uma função, os LEDs das 
zonas acendem durante 1 segundo 
indicando a finalização da função.  

Esta sinalização acontece mesmo que 
haja erro na digitação. 

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. 


