Módulo de Programação USB
para Centrais de Alarme
FLEX-1080 e FLEX-1085
O Mod.USB permite realizar toda a programação das centrais de alarme FLEX-1080 e FLEX-1085 através de um
computador. Utilizando uma interface simples e amigável o software FlexProg1 possui recursos que simplificam o
processo de programação das centrais, além de permitir o arquivamento e recuperação de todos os programas.
Esta é uma ferramenta indispensável ao profissional de segurança eletrônica!

PRÉ-REQUISITOS
• computador, laptop, notebook ou netbook tipo PC com uma porta USB livre (1.0 ou superior)
• sistema operacional Windows® XP, 2000, 98, Vista, Win 7
• memória RAM superior a 256Mb e 10Mb de espaço livre no HD

INSTALAÇÃO
1. antes de iniciar a instalação desligue a energia elétrica da central de alarme2
1

1

2. instale o software FlexProg e o driver USB - vide instruções detalhadas na página do produto em nosso site
3. remova o módulo que eventualmente esteja conectado 4. conecte o Mod.USB à central de alarme no mesmo
à central: módulo LT, GSM, WIFI, etc
conector em que estava ligado o módulo anterior
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5. religue a alimentação da central de alarme
6. ligue o cabo USB ao Mod.USB e ao computador - o módulo deverá ser reconhecido pelo sistema e uma porta
serial virtual deverá ser criada
7. inicie o programa FlexProg
8. acesse o menu [Opções] e clique em [Configurações da Porta Serial] - defina em qual porta serial o módulo USB
foi instalado e selecione-a
9. utilize o programa para fazer o download e upload da programação para a central de alarme

1. software FlexProg e drivers USB disponíveis para download gratuito em nosso site, na página do produto: www.tem.ind.br
2. fazer a remoção ou instalação de um módulo com a central de alarme energizada pode danificar tanto a central quanto o módulo

GARANTIA
Este equipamento passou por todos os testes exigidos pelo Controle de qualidade da TEM.

Garantia total de 1 ano contra defeitos de fabricação contados a partir da data de emissão da nota fiscal.
A garantia não cobre defeitos provocados por:
• instalações incorretas;
• descargas atmosféricas;
• violações no equipamento;
• uso indevido e/ou fora das especificações técnicas;
A garantia não inclui a retirada do produto no local, sendo o transporte de inteira responsabilidade do instalador e/ou
empresa responsável pela instalação.
fabricado por:

TEM INDÚSTRIA ELETRÔNICA
E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 06.219.211/0001-04
Todos os nomes e logotipos são de propriedade de suas respectivas empresas.
O logotipo Windows® é uma marca registrada da Microsoft® Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
As informações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

www.tem.ind.br

