
- sirene auto alimentada
- sirene12v

KIT - BASIC

KIT - OURO

PRODUTO E ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)

CONHECENDO O ALARME

CONHECENDO O ALARME

SENSOR MAGNÉTICO SEM FIO - SM1 - RF INSTALAÇÃO

SIRENE COM OU SEM FIO - RF - SSF.RF

SENSOR DE PRESENÇA SEM FIO SP2P.RF
SIRENE RF 
(SEM FIO)

CONTROLE
REMOTO

SENSOR DUPLO
PIR SEM FI

(SEMI-EXTERNO)

SENSOR
MAGNÉTICO

SEM FIO

BATERIA 9V
(OPCIONAL)

GRADE DE
PROTEÇÃO

KIT - LUXO

FRENTE
1. LED de cadastramento
2. Visor de Alerta
(Obs.: Não abrir. Risco
de quebra do LED Interno)

12. LED de transmissão
13. Ímã interno (aciona através
do afastamento)

Botão A 
- Ligar o alarme
- Função Pânico
Com o alarme ligado:
Pressione o botão A por +- 3
segundos e a sirene irá disparar.

Botão B 
- Desligar o alarme
- Desligar a Função Pânico

2 a 2,5m
de altura

90°

BASE INTERNA/EXTERNA

1. Suporte da bateria
Bateria 9v (opcional)
2. Cortar para passar o
fio da fonte 12v

INTERIOR
3. Sirene Interna
4. Conexão de bateria 9v
5. Entrada da fonte 12v
6. Chave de Cadastramento
“PROG.”
7.Jumpe: Ajuste de tempo
de disparo

KIT - PRATA

10. Painel de Alerta
11. Jumper: Ajuste a sensibilidade

ATENÇÃO:
Este produto não pode ser instalado em locais
úmidos, sujeito a chuvas.
Produto para instalação semi-externa, sempre
protegido. 

Defina a fixação do aparelho em um local 

protegido das chuvas ou mesmo uma porta. 

Recomenda-se fixá-lo a um ângulo de 90 

graus e a 2,0/2,5 metros de altura, para evitar 

a detecção de animais estimação. Ligue a 

fonte de alimentação que acompanha o 

produto no conector padrão dentro do 

aparelho e depois a uma tomada.(127 ou 

220v -Bivolt). O Led frontal começa a piscar. 

Deixe o sensor de presença se estabilizar(+- 

5 segundos). E estará pronto para o disparo.

Observação importante - O sensor de 

presença é do tipo PET-, foi elaborado para 

evitar a detecção de animais de estimação, 

principalmente cachorros.  Por isso recomen-

da-se a instalação e ajuste dos sensores um 

pouco mais elevados para evitar falsos 

disparos. Caso precise melhorar ou diminuir a 

sensibilidade do sensor de presença, remova 

a parte frontal do mesmo e reposicione o 

jumper para a posição “1” ( + sensível) ou “3” 

(- sensível). O sensor sai de fábrica na 

posição “2” (média).

1-Precione  a tecla “A” para ligar a sirene emite 1 
bip. E a tecla B para desligar com 2 bips.
2-Ligado: O Led frontal emite piscadas rápidas. 
Desligado: piscadas lentas.
3-Ligado: o Sensor de presença precisa +- 5 
segundos para estabilizar.
4-Ligado:Disparo/Alerta/Alarme: Ao detectar 
movimento, o RUALERTA aciona a sirene por 2 
minutos(programação de fábrica), este tempo 
pode ser extendido por até 5 minutos. Neste 
caso, remova a parte frontal da central RUALER-
TA e posicione esse jumper no tempo desejado.
5-Ligado: Função Pânico/Espanta Ladrão: Com o 
RUALERTA ligado, precione a tecla “A” por +- 3 
segundos e a sirene irá disparar, para desligar 
apertar a tecla “B”.

Gravação das teclas Ligar/Desligar: O RUALER-
TA sai de fábrica com controles remotos 
gravados. Caso necessite gravar novos controles, 
remova a parte frontal do produto e localize a 
CHAVE PROG na placa da Central. Precione a 
CHAVE PROG uma vez e solte. O Led piscará 
uma vez e se acenderá. 
Precione a tecla “A” do controle para ligar o 
alarme, em seguida o Led piscará 3 vezes, 
seguidos de um bip na sirene confirmando a 
gravação da tecla “A”.
A seguir, pressione a CHAVE PROG duas vezes 
seguidas e solte. O Led piscará duas vezes e se 
acenderá. Pressione a tecla “B” para desligar o 
alarme,  o Led piscará 3 vezes, seguidos de um 
bip na sirene confirmando a gravação da 
tecla”B”. Repita o procedimento para cada 
controle remoto que for utilizar.

MAGNÉTICO SEM FIO(SM1) E SENSOR DUPLO 
PIR SEMI EXTERNO, SEM FIO(SP2P.RF):
Seguindo o mesmo princípio de gravação de 
controles remotos, pressione a CHAVE PROG por 
3 vezes seguidas e solte. O led piscará 3 vezes e 
se acenderá. Neste momento, acione o sensor 
magnético(afastando o imã do sensor) ou no 
sensor de presença (movimente a mão na frente 
da lente)e o LED piscará 3 vezes, seguidos de um 
bip na sirene confirmando a gravação. Repita o 
mesmo procedimento para cada sensor que for 
utilizar.

Seguindo o mesmo princípio de gravação DOS 
SENSORES SEM FIO, pressione a CHAVE PROG 
na central RUALERTA por 4 vezes seguidas e 
solte. O led piscará 4 vezes e se acenderá. Neste 
momento, COM A SIRENE SEM FIO ABERTA e 
com a fonte ligada na tomada, pressione a 
CHAVE PROG na sirene, UMA VEZ e o Led ficará 
aceso por 3 segundos emitindo sinal. Na central 
RUALERTA , o Led piscará 4 vezes, seguidos de 
um bip na sirene confirmando o cadastramento.

- Pressione a CHAVE PROG uma vez e solte. O 
Led pisca uma vez e acende. Pressione 
novamente a CHAVE PROG constantemente até 
o Led apagar. Apagando as Teclas “A” dos 
controles cadastrados. Após, pressione a CHAVE 
PROG por duas vezes seguidas e solte. O Led 
pisca duas vezes e acende. Pressione novamente 
a CHAVE PROG constatemente até o Led apagar. 
Apagando as teclas “B” de todos os controles 
cadastrados

OBS.: Feito esse procedimento, todos os 
controles remotos serão apagados da memória 
do RUALERTA. Para cadastrar  novos controles 
remotos, siga os passos indicados no Cadastra-
mento de Controles.

Pressione a CHAVE PROG por 3 vezes seguidas e 
solte. O Led pisca 3 vezes e acende. Pressione 
novamente a CHAVE PROG constantemente até 
o LED apagar. OBS.: Feito esse procedimento, 
todos os sensores sem fio(MAGNÉTICOS E 
SENSORES DE PRESENÇA) serão apagados da 
memória do RUALERTA.

-Pressione a CHAVE PROG  na central RUALERTA 
por 4 vezes seguidas e solte. O Led pisca 4 vezes 
e acende. Pressione novamente a CHAVE PROG 
constantemente até o LED apagar. DESCADAS-
TRANDO A SIRENE SEM FIO.

1- Pressione 1vez- A CHAVE PROG-Cadastra tecla 
“A” do Controle remoto.
2- Pressione 2 vezes-Cadastra tecla “B” do 
Controle Remoto.
3- Pressione 3 vezes-Cadastra os Sensores sem 
fio- Magnético e Presença.
4- Pressione 4 vezes-Cadastra a Sirene sem fio.
Observação-Siga os paços nos descritivos acima.



Defina a fixação do aparelho em um local 

protegido das chuvas ou mesmo uma porta. 

Recomenda-se fixá-lo a um ângulo de 90 

graus e a 2,0/2,5 metros de altura, para evitar 

a detecção de animais estimação. Ligue a 

fonte de alimentação que acompanha o 

produto no conector padrão dentro do 

aparelho e depois a uma tomada.(127 ou 

220v -Bivolt). O Led frontal começa a piscar. 

Deixe o sensor de presença se estabilizar(+- 

5 segundos). E estará pronto para o disparo.

Observação importante - O sensor de 

presença é do tipo PET-, foi elaborado para 

evitar a detecção de animais de estimação, 

principalmente cachorros.  Por isso recomen-

da-se a instalação e ajuste dos sensores um 

pouco mais elevados para evitar falsos 

disparos. Caso precise melhorar ou diminuir a 

sensibilidade do sensor de presença, remova 

a parte frontal do mesmo e reposicione o 

jumper para a posição “1” ( + sensível) ou “3” 

(- sensível). O sensor sai de fábrica na 

posição “2” (média).

CADASTRANDO SENSORES SEM FIO:

CADASTRANDO SIRENE SEM FIO-SSF.RF:

DESCADASTRANDO CONTROLES REMOTOS:

DESCADASTRANDO SENSORES SEM FIO: SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

DESCADASTRANDO SIRENE SEM FIO:SSF.RF

CERTIFICADO DE GARANTIA:

CHAVE PROG-FUNÇÕES CADASTRAR E
DESCADASTRAR

CADASTRANDO CONTROLES REMOTOS:

1-Precione  a tecla “A” para ligar a sirene emite 1 
bip. E a tecla B para desligar com 2 bips.
2-Ligado: O Led frontal emite piscadas rápidas. 
Desligado: piscadas lentas.
3-Ligado: o Sensor de presença precisa +- 5 
segundos para estabilizar.
4-Ligado:Disparo/Alerta/Alarme: Ao detectar 
movimento, o RUALERTA aciona a sirene por 2 
minutos(programação de fábrica), este tempo 
pode ser extendido por até 5 minutos. Neste 
caso, remova a parte frontal da central RUALER-
TA e posicione esse jumper no tempo desejado.
5-Ligado: Função Pânico/Espanta Ladrão: Com o 
RUALERTA ligado, precione a tecla “A” por +- 3 
segundos e a sirene irá disparar, para desligar 
apertar a tecla “B”.

Gravação das teclas Ligar/Desligar: O RUALER-
TA sai de fábrica com controles remotos 
gravados. Caso necessite gravar novos controles, 
remova a parte frontal do produto e localize a 
CHAVE PROG na placa da Central. Precione a 
CHAVE PROG uma vez e solte. O Led piscará 
uma vez e se acenderá. 
Precione a tecla “A” do controle para ligar o 
alarme, em seguida o Led piscará 3 vezes, 
seguidos de um bip na sirene confirmando a 
gravação da tecla “A”.
A seguir, pressione a CHAVE PROG duas vezes 
seguidas e solte. O Led piscará duas vezes e se 
acenderá. Pressione a tecla “B” para desligar o 
alarme,  o Led piscará 3 vezes, seguidos de um 
bip na sirene confirmando a gravação da 
tecla”B”. Repita o procedimento para cada 
controle remoto que for utilizar.

FUNCIONAMENTO:

MAGNÉTICO SEM FIO(SM1) E SENSOR DUPLO 
PIR SEMI EXTERNO, SEM FIO(SP2P.RF):
Seguindo o mesmo princípio de gravação de 
controles remotos, pressione a CHAVE PROG por 
3 vezes seguidas e solte. O led piscará 3 vezes e 
se acenderá. Neste momento, acione o sensor 
magnético(afastando o imã do sensor) ou no 
sensor de presença (movimente a mão na frente 
da lente)e o LED piscará 3 vezes, seguidos de um 
bip na sirene confirmando a gravação. Repita o 
mesmo procedimento para cada sensor que for 
utilizar.

Seguindo o mesmo princípio de gravação DOS 
SENSORES SEM FIO, pressione a CHAVE PROG 
na central RUALERTA por 4 vezes seguidas e 
solte. O led piscará 4 vezes e se acenderá. Neste 
momento, COM A SIRENE SEM FIO ABERTA e 
com a fonte ligada na tomada, pressione a 
CHAVE PROG na sirene, UMA VEZ e o Led ficará 
aceso por 3 segundos emitindo sinal. Na central 
RUALERTA , o Led piscará 4 vezes, seguidos de 
um bip na sirene confirmando o cadastramento.

- Pressione a CHAVE PROG uma vez e solte. O 
Led pisca uma vez e acende. Pressione 
novamente a CHAVE PROG constantemente até 
o Led apagar. Apagando as Teclas “A” dos 
controles cadastrados. Após, pressione a CHAVE 
PROG por duas vezes seguidas e solte. O Led 
pisca duas vezes e acende. Pressione novamente 
a CHAVE PROG constatemente até o Led apagar. 
Apagando as teclas “B” de todos os controles 
cadastrados

OBS.: Feito esse procedimento, todos os 
controles remotos serão apagados da memória 
do RUALERTA. Para cadastrar  novos controles 
remotos, siga os passos indicados no Cadastra-
mento de Controles.

Pressione a CHAVE PROG por 3 vezes seguidas e 
solte. O Led pisca 3 vezes e acende. Pressione 
novamente a CHAVE PROG constantemente até 
o LED apagar. OBS.: Feito esse procedimento, 
todos os sensores sem fio(MAGNÉTICOS E 
SENSORES DE PRESENÇA) serão apagados da 
memória do RUALERTA.

-Pressione a CHAVE PROG  na central RUALERTA 
por 4 vezes seguidas e solte. O Led pisca 4 vezes 
e acende. Pressione novamente a CHAVE PROG 
constantemente até o LED apagar. DESCADAS-
TRANDO A SIRENE SEM FIO.

1- Pressione 1vez- A CHAVE PROG-Cadastra tecla 
“A” do Controle remoto.
2- Pressione 2 vezes-Cadastra tecla “B” do 
Controle Remoto.
3- Pressione 3 vezes-Cadastra os Sensores sem 
fio- Magnético e Presença.
4- Pressione 4 vezes-Cadastra a Sirene sem fio.
Observação-Siga os paços nos descritivos acima.

* Instale em local visível, de modo a mostrar-se
ativo para possíveis intrusos.

Poderá fazer a instalação do RuAlerta direto
na porta da garagem. 

Certifique-se de instalação em um local
portegido da chuva.

Só remova a parte frontal
do alarme se precisar
cadastrar controles e
acessórios opcionais.

Ligue a fonte de alimen-
tação em uma tomada.
Ajuste altura e sensibili-
dade dos sensores.

* Feche a central do alarme. * Teste o alarme através do
controle remoto cadastrado
de fábrica
Ativar:
pressione a tecla”A”(1 bip)
Desativar:
Pressione a tecla”B” (2 bips)

Consumidor: 

Nome:  .....................................................................................

Telefone: .................................................................................

Cidade: ....................................................................................

Estado: ....................................................................................

Dados da Compra:

Note Fiscal: ............................................................................

Data da Compra:  ...... /...... /...... 

Problema Apresentado: ....................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

................................................................................................


