
Informativo
1. Inclusão de novas funcionalidades a partir da versão 3.00 da AMT 4010 
SMART/AMT 4010 SMART NET e 2.00 do XEG 4000 SMART:

 » Envio de eventos para Guardian através das teclas 7 e 8 (acesa: habilita o envio/
apagada: desabilita o envio) endereço 830.

 » Ajuste do fuso-horário através do comando Enter + 405 + Fuso + Enter, onde 
o fuso varia de 000 (desabilitado) a 012. 002 é o fuso-horário de Fernando de 
Noronha, 003 de Brasília, 004 de Manaus e 005 de Rio Branco.

2. Conexão do AMT Mobile V3 utilizando o receptor IP
É possível conectar o AMT Mobile V3 na central utilizando o receptor IP. Para isso, 
siga os passos abaixo:

 » Aponte a central para o receptor IP.
 » Com a central online no receptor IP, vá em Configurar > Clientes e edite a conta 

desejada.
 » Na janela de Edição, na parte referente ao AMT Mobile, marque o campo Permitir 

acesso direto à central.
 » Para receber notificações Push dos eventos no celular, cadastre o token do AMT 

Mobile V3 no campo Dispositivos.
 » No AMT Mobile V3, vá em configurações e selecione a opção Receptor IP. Em 

seguida, configure o endereço IP, porta de acesso remoto do servidor, conta re-
ferente a central de alarme e senha de acesso remoto configurada na mesma.

3. Envio de SMS
As operadoras de celular do Brasil criaram filtros anti-spam que filtram as mensagens 
enviadas por SMS, não permitindo que eles cheguem ao destino, caso detectado 
certa quantidade de mensagens semelhantes. Para evitar este problema de falha 
no envio de SMS, é importante alterar as mensagens padrões de nome da central, 
nome das zonas e nome dos usuários.

Este informativo é parte integrante do Guia de instalação das 
centrais AMT 4010 SMART e AMT 4010 SMART NET. 01-19




