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Central NAPCO XP400 e XP600 

 

Para Ligar o Alarme 

 Certifique-se que o LED VERDE  esteja aceso, se 

não estiver, verifique se todas as portas e janelas com 

sensores estejam fechadas e que os movimentos tenham 

cessados nas áreas que possuem Infra Vermelhos. Caso 

algum setor esteja aberto irá constar aceso em vermelho no 

teclado o led correspondente ao setor em aberto; 

 Digitar a senha do usuário. O LED VERDE   se 

apaga e acende o LED VERMELHO  . 

 

Para desligar o alarme 

 Digitar a senha do usuário, o LED VERMELHO  irá 

se apagar. 

 

 

Para anular o setor manualmente 

 Digitar  seguido do número do setor a ser pulado 

(ex:  + 2); o indicador correspondente ao setor irá 

piscar lentamente para indicar que o setor foi pulado. 

 Digitar a senha 

 Ao desativar o sistema, os setores voltarão ao normal. 

 

Para criar senha de usuário 

 Digitar  seguido do número 8 e senha mestre; os leds 

 e  irão piscar, e o teclado dará um 

beep quatro vezes;  

 Insira a o número do usuário que você deseja criar; insira a 

nova senha de quatro dígitos; 

 Pressione  para sair. 

 Exemplificando como se fossemos cadastrar um usuário 2:  

 + 8 + senha mestre + 2 + nova senha +  . 
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Para apagar uma senha de usuário 

 

 Os passos são parecidos porém exemplificando será desta 

forma, pois ao invés da senha iremos digitar  : 

  + 8 + senha mestre + 2 +  +  

 

Pânico no teclado 

 Digital as duas teclas P simultaneamente até que haja uma 

indicação sonora (aproximadamente 3 segundos). 

 

Para exibir a memória do alarme 

 Quando houver um disparo o led correspondente ao setor 

violado estará aceso piscando; 

 Para limpar a memória do teclado digitar a tecla . 

 

 

 

 

 

Identificando um problema 

 Quando o led  estiver aceso (luz amarela), o 

sistema está informando ao usuário que existe um possível 

defeito, (também emite um beep); 

 pressione a tecla  por 3 segundos, o teclado emitirá 

um beep e acenderá uma luz correspondente ao problema, 

conforme tabela abaixo: 

 

1 – FALTA DE AC 

2 – FALTA DE BATERIA 

3 – FALHA DE COMUNICAÇÃO 
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Manual de Usuário 

NAPCO XP400 / XP600 

 

 

 

 

 

 

 


