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Manual do
Usuário

 SEC-CARE 

Parabéns,
Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no
Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual mostra todas as
funções do equipamento.

   Para la versión en español, haga CLIC AQUÍ

https://jflalarmes.com.br/es/wp-content/uploads/2018/10/Manual-Sec-Care-Rev00-ESP-SITE-1.pdf
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1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

. Frequência: 868MHz;

. Bateria: CR-2032 ¹;

. Consumo em repouso: 1uA;

. Consumo em acionamento: 70mA

. Alcance de comunicação: 100 metros sem obstáculos.

. Proteção: IP-64 ²

. Peso: 45g
1- Recomendável a utilização de baterias Panasonic.
2- Resistente a respingos de água. Não recomendável utilização durante o banho.

2 COMPATIBILIDADE

Para a utilização do Dispositivo de pânico Sec Care é necessário a instalação da central de
alarme Active-32 Duo versão 5.1 ou superior.:

3 PROGRAMAÇÃO

O dispositivo  de  pânico  Sec  Care  deve  ser  cadastrado na  central  de  alarme através  do
número de série ou via transmissão do sinal de radiofrequência.
Para isso, conecte a bateria no dispositivo e inicie a captura do sinal na central de alarme. Ao
conectar a bateria o led indicador começa a piscar.

Para mais informações, consulte o manual da central de alarme Active-32 Duo na seção 
“Programação dos dispositivos sem fio”.
Cada dispositivo de pânico cadastrado, é associado a um usuário da central de alarme e a 
função do dispositivo é associada a função do botão 1 do controle remoto do usuário. Isto 
permite configurar o dispositivo de pânico para executar funções como: arme/desarme, 
acionamento de PGM ou acionamento de pânico (Polícia ou emergência médica ou incêndio).
Ao configurar o modo de funcionamento como arme/desarme ou PGM, a potência de 
transmissão é reduzida para estender a vida útil da bateria.
No modo de funcionamento como pânico, o dispositivo transmite em máxima potência. Evite 
acionamentos desnecessários neste modo, pois há alto consumo de bateria.
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4 INSTALAÇÃO

Para garantir o funcionamento do dispositivo de pânico, certifique-se que a central de alarme
está instalada de maneira adequada. Consulte o manual da central Active-32 Duo, seção
“Cuidados na instalação de dispositivos sem fio”.

IMPORTANTE: Certifique-se que o acionamento da pulseira de pânico funciona em todos os
cômodos do local onde a central está instalada. Em caso de falhas no acionamento, utilize
módulos repetidores de sinal MRP-01.

5 UTILIZAÇÃO

Para  acionar  o  dispositivo  de  pânico,  mantenha  o  botão  SOS  pressionado  por
aproximadamente 2 segundos.

O led do botão SOS pisca por aproximadamente 5 segundos para indicar que o acionamento
foi efetuado com sucesso. Em caso de falha de comunicação com a central de alarme, o led
permanece apagado.
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GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 1 (um) 
ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das 
características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá 
reparar (ou trocar a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:
- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as 
despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja 
reparado.

JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG
Fone: (35) 3473-3550
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