São José SC, 18 de dezembro de 2020

Primeiro você precisa ter o AMT Remoto V6 instalado em seu computador,
caso ainda não o possua, veja o vídeo para saber como baixar e instalar:

Em seguida se conecte na central para afazer as configurações, o que por ser
por Ethernet(Rede Local), Conexão Cloud ou por Receptor IP, caso não saiba
como fazê-lo siga um dos tutorias pelos links abaixo:
AMT Remoto V6 - Conectando à central de alarme via Cloud
AMT Remoto V6 - Conectando à central de alarme via Receptor IP
Conexão do AMT Remoto V6 com centrais Via Ethernet em redes locais

Após acessar, em Edição, no campo Geral 1, deixe Particionamento marcado:

Em seguida na aba Zonas, defina em qual das partições cada zona deve ficar

Exemplo - Zona 01 na partição A

Exemplo - Zona 02 na partição B

Vá na Aba Senhas, defina as partições que os usuários terão permissão
para ativar/desativar a central.

No exemplo acima o Usuário 01 terá permissão na partição A,
enquanto o Usuário 02 terá permissão na Partição B. Já o Usuário 03
terá permissão para ativar ambas as Partições A e B

Obs.: Algumas telas podem mudar de acordo com o modelo da
central devido principalmente a quantidade de partições, mas o
procedimento é o mesmo.

Finalizadas as configurações, clique em “Salvar Edição”, Em seguida
na opção “Enviar todas as configurações”.

Confirme o envio das informações pois as configurações do alarme
serão sobrescritas pelo AMT Remoto V6. Para isso clique em Sim.

As informações serão enviadas e (Salvas) na central, após isso e só
clicar em Desconectar

Caso você queira cadastrar controles remotos para ativar /desativar a
central, siga os tutoriais abaixo disponíveis em formato de vídeo
Tutorial e também em Documento PDF:
Tutorial PDF: Cadastro de dispositivo sem fio
Vídeo tutorial: Cadastro de Controle Remoto via AMT Remoto Mobile

Para saber mais sobre o uso do Aplicativo AMT Remoto Mobile acesse
também o seu manual pelo link abaixo:
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/download/manuais/a
mt-remote-mobile/manual-pt.html

