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O sistema de segurança
O equipamento de segurança DSC foi projetado para oferecer a máxima
flexibilidade e conveniência possíveis. Leia este manual cuidadosamente e
solicite ao instalador informações sobre a operação do equipamento e sobre
funções especiais adicionadas ao seu sistema. Todos os usuários deste
sistema devem ser instruídos quanto ao uso.Preencha o formulário da página
1 (informação sobre o sistema) e guarde este manual em lugar seguro para
consulta futura.

Controle de incêndio
Este equipamento é capaz de monitorar dispositivos de detecção de
incêndio, tais como detectores de fumaça, e acionar o alarme. Um bom
controle de incêndio depende da existência de um número suficiente de
detectores colocados nos locais adequados. Este equipamento deve ser
instalado de acordo com os padrões e códigos aplicáveis. Examine
cuidadosamente o guia do plano de escape da família neste manual.
Nota: o instalador deve programar a parte de detecção de incêndio deste
equipamento para que ela se torne funcional.

Teste
Para ter certeza que seu equipamento está funcionando adequadamente, é
importante que você faça um teste toda semana.Veja o procedimento para
teste na página 10 deste manual. Se o seu sistema não funciona
adequadamente, chame a companhia instaladora.

Sistema geral de operação
O sistema de segurança foi feito com um painel de controle DSC PC 1500 ou PC
1550, um ou mais teclados de comando e vários sensores e detectores. O painel
de controle deve ser instalado em um local reservado, como um closet, um
armário, etc... O gabinete de metal é composto de um sistema eletrônico, fusíveis
e bateria de emergência.Normalmente não há motivos para que outras pessoas,
além do instalador e do técnico, tenham acesso ao painel de controle. Os
teclados do PC 1500RK tem um indicador audível (“bip”), um conjunto de LEDs
de zonas e de LEDs indicadores do estado do sistema e teclas de entrada de
comandos. O teclado é usado para enviar comandos e indicar o estado do
sistema. A estação de segurança será montada em local convencional dentro do
imóvel, próxima da zona temporizada.
O sistema de segurança tem várias zonas de proteção de área e cada uma
destas zonas terá um ou mais sensores (detectores de movimentos,
detectores de quebra de vidro, sensores de portas, etc.) Quando um sensor é
ativado, a zona do alarme é indicada no PC 1500RK (LEDs de zona de 1 a 6)
Aviso importante
Um sistema de segurança não é capaz de evitar que ocorram situações de
emergência. Ele está projetado apenas para alertar você, e à central de
monitoramento (se tiver) caso aconteça uma emergência. Sistemas de segurança
, em geral, são muito confiáveis; mas não são infalíveis e não devem ser usados
como substituto para as práticas prudentes de segurança ou para o seguro de
vida e de imóvel. Seu sistema de segurança deve ser instalado e mantido por
profissionais de segurança qualificados que vão instruí-lo a respeito do nível de
proteção oferecido e do sistema de operações.
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Código mestre
O código mestre de quatro dígitos é usado para armar e desarmar o sistema,
para programar códigos auxiliares de segurança e para executar outras
funções do sistema. O instalador informará qual é o código mestre. Todas as
entradas de dados através do teclado serão feitas pressionando-se uma tecla
de cada vez. (Veja a seção de códigos auxiliares)

Armação do sistema
Cheque os itens seguintes antes de armar o sistema:
LED “inibição”
Se o LED “inibição” estiver acesso, antes de armar o sistema, confirme se as
zonas de inibição foram programadas intencionalmente. (Veja seção Zona
de inibição)
LED “problema”
Se o LED “problema” estiver aceso, cheque para ver qual é o problema e
chame a assistência técnica. (Veja a seção Identificação de problemas)
LED “pronto”
Se o LED “pronto” estiver apagado, cheque para ver se todas as portas e
janelas estão fechadas e se não há movimentos nas áreas cobertas por
detectores de movimento. O sistema não pode ser ativado se o LED “pronto”
não estiver aceso, indicando que todas as zonas estão fechadas.
Nota: O sistema pode ser armado com zonas inibidas e até mesmo com
problemas, mas sua segurança será reduzida.

Para armar o sistema
Registre os 4 dígitos do código de acesso. À medida que cada dígito é
registrado, o teclado emite um “bip”. Se o código correto for digitado, o bip
do teclado irá tocar rapidamente e o LED “armado “ vai acender.
Se o código de acesso for digitado incorretamente, ou o LED “pronto” se
acender, o bip do teclado vai tocar insistentemente por 2 segundos. Se isto
acontecer, pressione a tecla [#] e registre novamente o código.
Quando o código de acesso correto for digitado e o LED “armado” estiver aceso,
deixe o imóvel pela porta indicada pelo instalador como zona temporizada.
No fim do período programado para saída, todos os LEDs, exceto o “armado”,
serão desligados e o sistema estará ativado. O tempo programado para
saída pode ser mudado pelo instalador.

Opção de auto-inibição
Esta função, se programada pelo seu instalador, permitirá a você armar o sistema
com qualquer código e o sistema automaticamente irá programar as zonas
internas como zonas inibidas. O LED “inibição” vai acender. Se você sair do
imóvel dentro do período estipulado, o sistema vai ativar automaticamente as
zonas interiores e o LED “inibição” vai se apagar. Esta função existe para que o
usuário não precise programar manualmente as zonas interiores cada vez que
ele quiser armar o sistema e continuar em casa.
Quando usado em residências, onde o sistema é ativado e as zonas internas são
automaticamente programadas como zonas inibidas, as zonas internas podem ser
protegidas através de um teclado que está fora da área de proteção da zona interna.
Para reativar as zonas internas, pressione [✱] [1] e o LED “inibição” vai apagar.
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Ativação sem temporização
Se você deseja armar o sistema e eliminar o tempo de entrada, registre [✱] [9]
antes do código de acesso. O LED “armado” vai piscar avisando que o
sistema está ativado sem o tempo de entrada. Qualquer violação da zona
temporizada vai acionar o alarme.
Para armar o sistema sem tempo de entrada, pressione [✱] [9] [código
mestre ou auxiliar].

Desarme do sistema
Entre no imóvel somente pela zona temporizada. Se você entrar por qualquer
outra porta, o alarme será acionado. Assim que a porta de entrada for aberta
o teclado vai emitir um “bip” para indicar que o sistema deve ser desativado.
Vá até o teclado e registre o código de acesso de quatro dígitos. Se você
errar na hora de registrar o código, pressione a tecla [#] e registre o código
novamente. Assim que o código correto for registrado, o LED “armado” vai se
apagar e o “bip” será silenciado.
O código de acesso correto deve ser registrado antes que o tempo de
entrada termine. O tempo de entrada pode ser mudado pelo instalador. Se o
alarme for acionado enquanto o sistema estiver ativado, o LED “memória” e o
LED referente à zona que causou o alarme vão acender por dois minutos.
Após este período, o LED “memória”, e o LED da zona vão se apagar e o
painel retornará ao estado “pronto”. Se você pressionar a tecla [#] durante o
período de dois minutos, o indicador de memória do alarme será cancelado.
Se houver algum problema quando o painel for desativado, o LED “problema”
vai se acender (Veja a seção Identificação de problemas para determinar a
origem do problema). Observe que os problemas não serão indicados
enquanto o sistema estiver no modo indicador de memória de alarme.
Se você chegar em casa e descobrir que o alarme tocou enquanto você
esteve ausente, é possível que um intruso ainda esteja no imóvel. Vá até a
casa de um vizinho e peça à polícia local para investigar.

Armação rápida.
Quando a função armação rápida estiver acionada, o sistema pode ser armado
simplesmente pressionando-se [✱] [0] ao invés do código de acesso de quatro
dígitos. Esta função permite armar o sistema, mas não serve para desarmar.
Registre [✱] [6] [código mestre] [4] para ligar (ON) ou desligar (OFF) a função
de armação rápida.Quando o comando for registrado, o teclado vai emitir um
“bip” 3 vezes, se a armação rápida foi ativada; e um bip longo, se ela foi
desativada.
Pressione [#] para retornar ao “pronto”

Função bip de porta
A função bip de porta é usada, enquanto o painel está desativado, para emitir um
“bip” cada vez que a porta ou janela for aberta ou fechada. As portas e janelas
incluídas neste programa devem ter sido selecionadas pelo instalador.
Registre [✱] [6] [código mestre] [6] para ligar (ON) ou desligar (OFF) a função
bip de porta. Quando o comando for registrado, o teclado vai emitir um “bip”
3 vezes, se a função foi ativada; ou um “bip” longo se a função foi desativada.
Pressione [#] para retornar ao “pronto”.
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Teste de alarme
Registre [✱] [6] [código mestre] [8] para um teste de dois segundos dos
LEDs e “bip” do teclado, bateria e alarme/sirene.
Pressione [#] para retornar ao “pronto”.

Programação de códigos de segurança
O código mestre
Registre [✱] [5] [código mestre atual] [1] [novo código mestre]
Pressione [#] para retornar ao “pronto”.
Anote o novo código mestre na página de informação do sistema neste
manual.
Códigos auxiliares
Podem ser programados até 5 códigos auxiliares (de 2 a 6). O sexto código
de acesso pode ser selecionado pelo instalador como um código para uso
em apenas uma ocasião.
Para programar um novo código:
Registre [✱] [5] [código mestre] [número do código] [novo código auxiliar].
O [número do código] é um número de 2 a 6.
Pressione # para retornar ao “pronto”
Se já existe um código de acesso, ele será substituído pelo novo número.
Anote o seu novo código na página de informação do sistema deste manual.
Para eliminar um código
Registre [✱] [5] [código mestre] [número do código] [✱✱✱✱]
O [número do código] é um número de 2 a 6 .
Pressione [#] para retornar ao “pronto”.
Não elimine o código mestre (código número 1)
Nota: Recomenda-se que o código mestre programado na fábrica [1234]
não seja usado.

Código “one time”
O código “one time” foi feito para entrada e saída do imóvel em uma só ocasião .
O painel tem que estar programado pelo instalador para que esta opção esteja
disponível. O código “one time” corresponde ao sexto código de acesso.
Para usar este código, registre o seu código “one time” como sexto código
de acesso usando os comandos anteriormente descritos. Quando você deixar
o imóvel, arme o sistema através do código mestre ou de algum código
auxiliar. O código “one time” pode ser dado para uma pessoa (por exemplo,
uma empregada) que vai entrar no imóvel quando o sistema estiver ativado e
você estiver fora.
O usuário do código “one time” entra no imóvel e desarma o sistema usando
o código. Após sair, o mesmo código é usado para armar o sistema. Assim
que o sistema for ativado, o código “one time” é apagado e não poderá ser
usado para entrar novamente no imóvel. Um código diferente pode ser usado
cada vez que for necessário.
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Pronto - LED pronto aceso - o sistema está pronto
para ser ativado. LED “pronto” apagado - o sistema
tem alguma zona aberta, que precisa ser fechada ou
programada como zona de inibição antes do sistema
ser ativado

Armado - LED “armado” aceso - o sistema está
ativado. Para armar, confirme se o LED “pronto”
está aceso e registre o código de 4 dígitos

Memória- LED “memória” aceso significa que o
alarme foi acionado. Pressione [✱] depois [3]. O
LED de alguma zona irá se acender para indicar
em qual zona se originou o alarme.

Inibição- o LED “inibição” se acende quando
você inibe uma zona. Para inibir, pressione [✱] [1]
e então a zona que você escolheu será
programada. Registre 1 para zona 1...6 para zona
6. Pressione [#] para retornar ao “pronto”.

F - pressione [F] por 2 segundos para ativar
a transmissão de alarme de incêndio.

A - pressione [A] por 2 segundos para
ativar a transmissão do alarme auxiliar.

P - pressione [P] por 2 segundos para
ativar a transmissão do alarme de pânico.

Estas teclas só funcionarão se
estiverem programados pelo
instalador.
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#- pressione [#] ...
Quando você errar ao
registrar um código. Em
seguida, registre o código
novamente.
Para voltar ao “pronto” após
usar comandos [✱].

Problema - o LED “problema” se acende
quando tem alguma falha no sistema. Pressione
qualquer tecla para silenciar o “bip” do teclado.
Pressione [✱] depois [2] para conferir o tipo de
problema.
LED zona tipo de problema
1
bateria fraca
2
falta de tensão AC
3
fusível aberto
4
problema de comunicação com a
central de monitoramento
5
problema no circuito de incêndio
6
atraso no relógio

LEDs de zona - quando estiver aceso com o
sistema desativado, indica que existe uma zona
aberta (ex. porta ou janela aberta). Consulte as
informações sobre as zonas no quadro de zonas
na tampa do teclado.
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Indicador da memória de alarme
Se o LED “memória” estiver aceso, o alarme foi acionado durante o último
período em que o sistema esteve armado. A memória de alarme será
automaticamente indicada quando o sistema for desativado (Veja Desarme do
sistema)
Pressione [✱], depois [3] para conferir a zona em que o alarme se originou.
Pressione [#] para retornar ao “pronto”.
Nota: a memória de alarme é apagada cada vez que o painel é ativado.
Assim, qualquer sinal de alarme mostrado se refere a alarmes que foram
acionados somente durante o último período de funcionamento.

Se um alarme disparar
Alarme de incêndio
Se o sistema foi instalado com detector de incêndio e o alarme é acionado
com um “bip” intermitente, siga imediatamente o plano de escape
emergencial. Veja o guia para escape da família neste manual.
Alarme de invasão
Se um alarme de invasão tocar( “bip”de sirene/campainha contínuo), você
deve silenciar o alarme usando o código de acesso. Se na verdade não
houve nehuma invasão, entre em contato com a autoridade local para evitar
um atendimento desnecessário.
Você pode determinar a origem do alarme seguindo as instruções na seção
“Identificação do alarme” deste manual. Assim que o motivo do disparo do
alarme for corrigido, o painel voltará ao “pronto”.

Inibição de zonas
Use a inibição de zona quando for necessário acesso em alguma parte da
área protegida enquanto o sistema estiver armado. As zonas inibidas não
acionarão o alarme quando violadas. Zonas que estão temporariamente
desativadas por causa de problemas na instalação ou sensores, podem ser
inibidas para permitir que o sistema seja armado (proteção parcial) até que os
reparos possam ser feitos. Você não pode inibir zonas depois que o sistema
estiver armado.
Para programar inibição de zonas:
Registre [✱] [1] [número(s) da(s) zona(s) a serem inibidas]
À medida que cada zona for programada o LED correspondente irá acender.
Se você programou uma zona errada, pressione esta zona novamente e o
LED correspondente vai se apagar, indicando que a zona não está inibida.
Pressione [#] para retornar ao “pronto”.
Para reprogramar o último grupo das zonas inibidas, registre [✱] [1] [9]
Os LEDs correspondentes às zonas inibidas vão acender. Se você deseja
acrescentar ou eliminar alguma zona deste grupo, pressione [#] para sair e
depois proceda como explicado acima.
Pressione [#] para retornar ao “pronto”.
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Por razões de segurança, o instalador pode impedir que o comando para
inibição de zonas funcione para certas zonas. O LED “inibição” fica aceso
sempre que uma ou mais zonas estiverem programadas. Confirme sempre se
as zonas inibidas foram programadas intencionalmente.
As zonas inibidas são canceladas toda vez que o sistema é desativado e
devem ser reprogramadas antes da próxima armação do sistema.

Indicador de problemas
O PC 1500/1550 monitora frequentemente uma série de situações que podem
causar problemas. Se aparecer algum problema, o painel vai emitir um “bip”
duas vezes a cada 10 segundos e o LED “problema” vai acender. Se você
pressionar qualquer tecla do painel, o “bip” será silenciado mas o LED
“problema” continuará aceso até que o problema seja resolvido . Se você não
puder determinar a causa do problema, entre em contato com o instalador.
Pressione [✱] [2] para conferir qual é o problema. O LED da zona
correspondente ao problema vai acender.
Pressione [#] para voltar ao “pronto”.
LED tipo de problema
1 bateria fraca
2 falta de tensão AC (o LED “problema” vai acender mas o “bip” não vai tocar)
3 fusível aberto (fusível da campainha ou da sirene)
4 problema de comunicação com a central de monitoramento
5 problema no circuito de incêndio
6 atraso no relógio

Teclas de emergência
Existem três teclas com os nomes: [F] incêndio, [A] auxiliar e [P] pânico. Elas
funcionam apenas quando programadas pelo instalador. O instalador deve
indicar qual destas teclas está funcionando colocando uma etiqueta colorida
próxima ao símbolo da tecla.
[F] Incêndio
Ao apertar esta tecla por 2 segundos, o alarme de incêndio vai soar. O alarme
tem um “bip” intermitente. O teclado vai emitir 3 bips se o alarme estiver
programado. Um dispositivo de aviso auxiliar também será ativado se o
instalador ligou-o ao sistema. Para silenciar o alarme, registre um dos
códigos de acesso.
[A] Auxiliar
Ao apertar esta tecla por 2 segundos, a função será ativada, desde que o
instalador a tenha programado. Não existe nenhum alarme audível e nenhum
LED será aceso no teclado. Quando o painel aceitar o alarme, o teclado vai
emitir uma série de bips. O dispositivo de aviso auxiliar será ativado se foi
ligado ao sistema pelo instalador.
[P] Pânico
Ao apertar esta tecla por 2 segundos, um “bip” constante de sirene ou
campainha vai tocar (se a função foi programada pelo instalador como audível).
Um dispositivo de aviso auxiliar também será ativado se o instalador o conectou
ao sistema. Registre um dos códigos de acesso para silenciar o alarme.
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Operações do alarme de incêndio
Alarme
Num alarme de incêndio, a campainha/sirene vai tocar um “bip” intermitente.
A transmissão por comunicador digital só será enviada à central de
monitoramento 30 segundos após o disparo da alarme.
Silêncio
Para desligar a sirene/campainha, pressione a tecla [#]. Se o alarme for
desligado e o detector de fumaça não for religado, o alarme vai tocar
novamente por 90 segundos.
Reprogramação
Para reprogramar o(s) detector(es) de fumaça, pressione [✱] [7]. Se o
detector ainda tem fumaça, o alarme vai tocar novamente e a sequência
descrita acima se repetirá. Se o detector não tem mais fumaça, o sistema
voltará ao normal.
Nota: se você suspeitar que o comunicador transmitiu o alarme e, na
verdade, não há incêndio, chame a central de monitoramento para evitar
um atendimento desnecessário. Se o incêndio é evidente, siga
imediatamente o plano de escape. Se o alarme tocar durante a noite,
ponha imediatamente em ação o plano de escape.

Teste do sistema
Recomendamos que você teste o sistema toda semana.
Nota: faça o teste do sistema nas horas de pouco movimento, pela
manhã ou à noite.
1. Informe à central de monitoramento que você vai fazer um teste
2. Desarme o sistema (LED “pronto” aceso)
3. Faça um teste da campainha/bateria pressionando [✱] [6] [código mestre]
[8]. O sinal vai tocar por aproximadamente 2 segundos. Se acontecer algum
problema depois do teste, pressione [✱] [2] para saber qual é o problema.
4. Ative cada sensor de uma vez (ex. janela e porta abertas ou movimentos
nas áreas com detectores de movimento). Observe se o LED da zona
correspondente fica aceso quando a zona é ativada. O LED da zona vai
apagar quando o sistema voltar ao normal (ex. porta ou janela fechada)
5. Se estiverem programadas para operação, pressione as teclas [F] [A] [P]
sucessivamente. A tecla [F] vai tocar uma campainha/sirene com som
intermitente. Registre o código de acesso para parar o alarme. A tecla [A]
não tem alarme. A tecla [P] pode ser programada com alarme silencioso ou
audível. Se o alarme tocar, registre o código de acesso para silenciá-lo.
6. Se o painel tem uma zona programada para detecção de incêndio, quando
ela for ativada o alarme vai soar de forma intermitente.
CUIDADO: Não use uma chama ou materiais em chamas para testar o
detector de fumaça. Pergunte ao instalador quais são os métodos seguros
para fazer o teste.
7. Se o sistema apresentar algum problema, chame a assistência técnica.
8. Avise à central de monitoramento quando terminar de fazer o teste..
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Manutenção
Dentro das condições normais de uso, o sistema precisa de uma manutenção
mínima. Observe os seguintes pontos:
1. Não limpe o teclado com pano molhado. Limpe levemente com um pano
apenas úmido para remover as acumulações normais de poeira.
2. O teste da bateria/campainha é feito para determinar as condições da
bateria. No entanto, recomendamos a troca da bateria de emergência a
cada três anos.
3. Consulte o livreto do fabricante para se informar sobre a manutenção de
outros dispositivos do sistema, como os detectores de movimentos com
ultrasom, infra-vermelho passivo e microondas; detectores de quebra de
vidros e detectores de fumaça.

Segurança contra incêndio
Muitos incêndios acontecem em residências e, para minimizar este perigo,
recomendamos que o usuário se informe sobre as condições de segurança e
sobre o plano de escape.

Exame das condições de segurança em residências
1. Toda a fiação elétrica e tomadas estão em boas condições? Cheque fios
desgastados, sobrecarga nos circuitos, etc...Se você tiver dúvidas a
respeito das boas condições das instalações elétricas, chame um técnico
para fazer uma avaliação.
2. Todos os líquidos inflamáveis estão guardados de forma segura em
recipientes fechados em área fresca e bem ventilada? Evite fazer limpeza
com produtos inflamáveis.
3. Os materiais que podem gerar fogo, como fósforos, estão fora do alcance
de crianças?
4. Fornos e equipamentos à lenha estão instalados corretamente, limpos e em
boas condições de funcionamento?

Plano de escape para a família
Em geral, o tempo entre a detecção de um incêndio e o momento em que ele
se torna fatal é pequeno.
Portanto, é importante que seja estabelecido um plano de fuga .
1. Todos os membros da família devem participar no desenvolvimento do
plano de fuga.
2. Estudem todas as rotas de fuga possíveis dentro da casa. Como a maioria
dos incêndios acontecem à noite, dê atenção especial a rotas que saiam
dos quartos.
3. É essencial que seja possível sair dos quartos sem abrir a porta que dá
para o interior da casa. Quando for elaborar o seu plano de fuga, considere
o seguinte:
• As janelas e portas que dão para fora devem ser fáceis de abrir. Elas não
devem ter excesso de travas e seus mecanismos de fechaduras devem
operar suavemente.
• Se a abertura ou o acesso às saídas é difícil para crianças, velhos ou
deficientes, elabore planos de resgate. Quem for fazer o resgate tem que
ouvir o alarme no momento em que começar a tocar.
• Se a saída fica acima do andar térreo, você deve ter uma escada ou
corda e deve treinar o uso delas.
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• Mantenha as saídas do andar térreo desimpedidas. Não deixe móveis e
equipamentos fora da casa impedindo a saída.
• A família deve marcar um ponto para encontro (ex. do outro lado da rua
ou na casa de um vizinho) para conferir se todos conseguiram escapar.
• Assim que todos estiverem fora de casa, chame os bombeiros.
• Um bom plano põe ênfase em sair de casa. Não tente apagar o fogo ou
descobrir qual foi a causa. Não tente salvar pertences ou animais de
estimação pois isto despende um tempo valioso. Depois de sair, não
retorne à casa. Chame os bombeiros.
• Escreva e repasse o plano frequentemente. Assim, quando surgir uma
emergência, todos saberão o que fazer. Revise o plano toda vez que as
condições se alterarem. Por exemplo: quando aumentar ou diminuir o
número de pessoas na residência ou se acontecerem mudanças na casa.
• Teste semanalmente o sistema de alarme de incêndio de acordo com as
instruções deste manual para ter certeza de que tudo está funcionando
bem .Se você tiver dúvidas, chame a assistência técnica da companhia
instaladora.
• Recomendamos que você consulte o corpo de bombeiros para obter
maiores informações sobre segurança contra incêndio em residências e
plano de escape. Se possível, peça uma inspeção preventiva.

Garantia limitada
A Digital Security Controls Ltd. garante que por um período de um ano a partir
da data da compra, este produto estará livre de defeitos de materiais e/ou de
fabricação desde que seja usado em condições normais e de acordo com os
itens desta garantia. Caberá à Digital Security Controls Ltd. decidir pelo
conserto ou pela substitução do equipamento defeituoso para que possa ser
consertado na fábrica.
Esta garantia se aplica apenas ao material e fabricação e não aos danos em
consequência do transporte ou manuseio, ou danos causados por razões
além do controle da Digital Security Controls Ltd. como relâmpagos, voltagem
excessiva, choque mecânico, estragos causados por água, ou avarias
resultantes de abuso, lteração ou aplicação imprópria do equipamento.
A garantia se aplica apenas ao comprador original e está isenta de qualquer
outras obrigações ou responsbilidades que não estejam aqui expressas.
Todos os termos da garantia estão completamente registrados aqui.
A Digital Security Controls Ltda não assume nem autoriza qualquer outra
pessoa a agir em seu nome para alterar ou modificar os termos desta
garantia, ou para assumir qualquer outra garantia ou responsabilidade
referente a este produto.
Em nenhum evento poderá a Digital Security Controls Ltd. ser
responsabilizada por qualquer estrago direto, indireto ou consequencial,
perda de ganhos antecipados, perda de tempo ou qualquer outra perda que
sofra o comprador em consequência da compra, instalação , operação ou
falha deste produto.
Aviso:
a Digital Security Controls Ltd. recomenda que o sistema inteiro seja testado de
forma regular. No entanto, apesar do teste frequente, é possível que este produto
não funcione como esperado por causa de adulteração criminal, interrupção de
fornecimento de energia ou outros fatores.
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This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

