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Guia | Vídeo Porteiro IP da Mazi

Cableados
| Tecnologia analógica
Ref Descrição

PM07-800L Unidade interior analógica, TFT 7', sup. cascata 3 unidades

PKIT-1A Kit Vídeo porteiro analógico, unidade interior+exterior

| Tecnologia IP

Ref Descrição

PV13A-1 Vídeo porteiro IP de exterior, alumínio, 1.3MP, 1canal, I/O

PV13A-2 Vídeo porteiro IP de exterior, alumínio, 1.3MP, 2canais, I/O

PV13A-4 Vídeo porteiro IP de exterior, alumínio, 1.3MP, 4canais, I/O

PV13P-1 Vídeo porteiro IP de exterior alumínio, 1.3MP, I/O

PD13A-S Vídeo porteiro exterior alumínio, 1.3MP, teclado,TFT 3.5,I/O

PM07-1024 Estação interior IP, touch 7pol TFT LCD, PoE, 12VDC, I/O

PM07-1024WF Estação interior IP, touch 7pol TFT LCD, PoE, 12VDC, I/O,Cam

PM07-800 Estação interior IP, 7pol TFT LCD, teclas, PoE, 12VDC, I/O

PP-06L Fonte de alimentação PoE e distribuição IP, 6 portas+2 upld

PP-06 Fonte de alimentação PoE e distribuição IP, 6 portas+2 upld

PP-12 Fonte de alimentação PoE e distribuição IP,12 portas+4 upld

Via Rádio
| Tecnologia IP
Ref Descrição

PB-13VF Video porteiro IP Wi-Fi exterior,Al+ZN ,2MP, I/O,IV 5m,IP5

Histórico de Alterações

Versão Data Autor(es) Observações

V1.0 02-04-18 Ricardo Gomes Primeira versão do documento

V1.1 26-04-18 Ricardo Gomes Alteração para Switch PP-06L

V2,0 13-06-18
Ricardo Gomes
Cristiana Moreira

Correções no texto. Atualização do design 
gráfico e unificação dos documentos de 
vídeo porteiro
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Este guia foi desenvolvido com o intuito de

descrever todos os passos necessários para a

configuração de um sistema de vídeo porteiro IP da Mazi de uma

forma direta e clara, para facilitar a sua instalação.

O que pode encontrar neste guia?

Como configurar o sistema de vídeo porteiro IP Mazi?

Tutorial

Ativação dos dispositivos

Alteração de IP dos equipamentos (opcional)

Adicionar os dispositivos

Alteração do Idioma dos equipamentos

Configurar Estação Exterior

Configurar Monitor Interior

Como configurar o Acesso Remoto para aceder ao seu vídeo porteiro 
no Smartphone?

Olá!

Como configurar outra estação exterior para ligar ao mesmo monitor 
de interior?

Como ligar o monitor PM07-1024WF ao sistema de 
vídeo porteiro Mazi via Wi-Fi?

3

3

4

5

6

8

9

11

12

14

Como configurar outra estação interior para ligar à mesma campainha 
de exterior?

13

Resolução de Problemas 16
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Tutorial

Como configurar o sistema de vídeo porteiro IP Mazi?

Software necessário: VMS-A1 (disponível em: http://www.mazisecurity.com/downloads.php)

Os dispositivos conectados na rede são detetados pelo 
software VMS-A1 e surgem na janela “Dispositivos online”.1

!
Neste tutorial foram utilizados 
os seguintes equipamentos:

Ativação dos dispositivos

Para cada dispositivo, clique em “Activação” e defina qual a password para o equipamento
(sugestão: mazi12345).2

No caso de utilizar uma senha diferente da sugestão, recomenda-se
que tome nota da mesma, para evitar ter de fazer mais tarde a
recuperação de senha, uma vez que a recuperação não é imediata.

!

V1.4.71 build 170830

V1.4.71 build 170830

http://www.mazisecurity.com/downloads.php
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Como configurar o sistema de vídeo porteiro IP Mazi?

Tutorial

Para alterar o IP de um dispositivo deverá selecionar o
equipamento na janela “Dispositivos online” e fazer
clique na opção

1

Alteração de IP dos equipamentos (opcional)

Para que serve a alteração do 
IP dos equipamentos??

A alteração do IP dos equipamentos
não é obrigatória, pode usar o IP que
vem por defeito. No entanto, para
que o acesso remoto ao vídeo
porteiro no smartphone funcione,
os equipamentos deverão ter um IP
dentro da gama de IPs atribuídos
pelo router do cliente, para permitir
acesso à rede de internet.

Que endereço IP devo escolher 
para ter acesso remoto??

Para a escolha do endereço IP
deverá ter o seu PC e o switch Mazi
ligados à rede de internet, através
das portas LAN, de uma das duas
seguintes formas:

No seu PC execute a linha de
comandos, escreva o comando
“ipconfig” e verifique qual o IPv4 da
ligação ethernet do seu PC:

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : ivv

Link-local IPv6 Address . . . . . : …

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.164.157

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.164.1

De acordo com este exemplo, os
equipamentos Mazi deverão ser
configurados com um endereço de
IP do tipo: 192.168.164.x

Indique qual o endereço IP pretendido, respetivo
Gateway e a password de administrador.2

Note que os dispositivos que constituem o sistema de vídeo
porteiro deverão estar na mesma gama de IP. Por exemplo,
se a estação de exterior tem o endereço de IP 192.168.164.100,
então o monitor de interior deverá ter um endereço de IP do
tipo 192.168.164.x).

!
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Como configurar o sistema de vídeo porteiro IP Mazi?

Tutorial

Selecionar o equipamento na janela “Dispositivos online”.1

Faça clique em “+ Adicionar a cliente” e preencha os campos indicados. Coloque um visto na
opção “Exportar para grupo”, para permitir a visualização da câmara da campainha exterior
no menu “Visualizar” do software VMS-A1.

2

Adicionar os dispositivos
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Como configurar o sistema de vídeo porteiro IP Mazi?

Tutorial

Assim que forem adicionados com sucesso, os dispositivos surgem na janela “Dispositivo
para gestão”.3

Para cada dispositivo, faça clique na opção 1

Alteração do Idioma dos equipamentos

Qual a necessidade
de alterar o idioma
dos equipamentos?

?

No caso da estação de
exterior, a alteração
consiste em definir o
idioma das mensagens
de voz (“A porta está
aberta”, …), enquanto que
no monitor interior
consiste em definir o
idioma dos menus que
são apresentados no
ecrã do equipamento.



253 20 20 80
Linha de Apoio Técnico

8V2.0

Como configurar o sistema de vídeo porteiro IP Mazi?

Tutorial

Aceda a “Sistema” > “Manutenção do Sistema” > “Language” e escolha o idioma pretendido.2

Faça clique em “Save” para guardar as alterações. O equipamento irá reiniciar para que as
alterações produzam efeito.3

!

Não consegue alterar o
idioma para PT?

Consulte P1 na secção 
Resolução de Problemas

(pág. 16)
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Como configurar o sistema de vídeo porteiro IP Mazi?

Tutorial

Selecione a estação de exterior (campainha) e faça clique na opção                                         .1

Configurar Estação Exterior

Aceda ao menu “Intercomunicador” >
“Marcar” e configure a atribuição dos botões
de chamada ao(s) monitor(es) de interior,
conforme apresentado:

2
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Como configurar o sistema de vídeo porteiro IP Mazi?

Tutorial

Selecione a estação de interior (monitor de interior) e faça clique na opção 1

Configurar Monitor Interior

Aceda ao menu “Intercomunicador” > “Configuração de ID” e identifique o monitor com ID = 1, de
acordo com a atribuição feita aquando da configuração da estação de exterior.2
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Como configurar o sistema de vídeo porteiro IP Mazi?

Tutorial

O último passo desta configuração consiste em indicar o endereço IP da estação de porta.
Aceda a “Rede” > “Configuração de rede ligada” e coloque o IP da estação da porta. Por fim,
faça clique em “Guardar”.

3
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Como configurar o Acesso Remoto para aceder ao seu 
vídeo porteiro no Smartphone?

Faça download da aplicação Guarding Vision na
loja de aplicações App Store (iOS) ou Play Store
(Android) do seu smartphone.

1

Após a instalação abra a aplicação Guarding
Vision. Se é a primeira vez que está a usar esta
aplicação, faça o registo da sua conta Guarding
Vision. Terminado o registo, faça login com a sua
nova conta.

2

Na pagina inicial da aplicação prima e escolha
depois a opção Adicionar manualmente3

Introduza o n.º de série do monitor de interior4

Nota: O acesso remoto apenas é possível usando um 
monitor de interior PM07-1024 ou PM07-1024WF!

Qual o n.º de série do meu 
monitor?

?
Verifique na
parte traseira
no seu monitor

Aceda ao Menu de 
Manutenção do monitor

Introduza o código de verificação do
dispositivo. Por defeito, o código é: ABCDEF5

ou

12

O código de verificação ABCDEF
não funciona. E agora?

? Aceda ao Menu de Manutenção
do monitor e verifique o código
em “PalPa:”

A configuração foi concluída 
com sucesso✓

Abrir a porta!

Não recebe notificação
quando o telemóvel
está bloqueado?

Consulte P2 na secção
Resolução de Problemas
(pág. 16)
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Como configurar outra estação exterior para ligar ao 
mesmo monitor de interior?

IP: 192.168.164.182

IP: 192.168.164.180

IP: 192.168.164.184

3 4

Software necessário: VMS-A1 (disponível em: http://www.mazisecurity.com/downloads.php)

Garantir que todos os equipamentos do vídeo porteiro Mazi têm o endereço IP na mesma gama1

!

Aceda à opção “Config. remota” da estação de porta que foi adicionada e altere as definições, de

2
acordo com os passos seguintes:

Após esta alteração, o

equipamento irá reiniciar

Exemplo:

http://www.mazisecurity.com/downloads.php
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Como configurar outra estação interior para ligar à 
mesma campainha de exterior?

IP: 192.168.164.182

IP: 192.168.164.180

IP: 192.168.164.184

3 4

Aceda à opção “Config. remota” da estação interior que foi adicionada e altere as definições, de

acordo com os passos seguintes:

Após esta alteração, o

equipamento irá reiniciar

IP da estação
interior principal 

Software necessário: VMS-A1 (disponível em: http://www.mazisecurity.com/downloads.php)!

2

Exemplo:

Garantir que todos os equipamentos do vídeo porteiro Mazi têm o endereço IP na mesma gama1

http://www.mazisecurity.com/downloads.php
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Como ligar o monitor PM07-1024WF ao sistema de vídeo 
porteiro Mazi via Wi-Fi?

PP-06L
PV13A-1

PM07-1024WF

Fonte de 
alimentação 

(12 V)

Router de 
cliente

Fonte de 
alimentação 

(12 V)

Cabo UTP

Cabo UTP

LAN

Wi-Fi

PV13A-1

PM07-1024WF

Fonte de 
alimentação 

(12 V)

Router de 
cliente

Fonte de 
alimentação 

(12 V)

Cabo UTP

LAN

Wi-Fi

1

2

Exemplos de ligações permitidas:
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Como ligar o monitor PM07-1024WF ao sistema de vídeo 
porteiro Mazi via Wi-Fi?

PP-06L
PV13A-1

PM07-1024WF

Router de 
cliente

Fonte de alimentação 
(12 V)

Cabo UTP

Cabo UTP

Wi-Fi

PV13A-1

PM07-1024WF

Fonte de 
alimentaçã

o (12 V)

Router de 
cliente

Fonte de 
alimentação 

(12 V)

Cabo UTP

Wi-Fi

1

2

Note que o monitor PM07-1024WF apenas permite ligação de rede via cabo 
UTP ou Wi-Fi, não permitindo a utilização dos dois modos de ligação em 
simultâneo.

!

Exemplos de ligações não permitidas:
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Alterar o firmware do dispositivo:

1 ) Aceda a 
http://www.mazisecurity.com > 
Download.

2) Faça download do firmware
pretendido, de acordo com o modelo
do equipamento e o idioma pretendido
(a indicação PT significada que inclui o
idioma em Português).

3) Descompacte o ficheiro zip para
uma localização à sua escolha.

4) No VMS-A1 aceda à Config. Remota
do dispositivo e no menu de
Manutenção do Sistema faça a
atualização, usando o ficheiro que
descompactou.

5) Aguarde que o dispositivo reinicie.

Solução

O firmware do dispositivo
não permite alterar o
idioma.

Quando tento alterar o
idioma não me aparece
a opção “Português”

ou

Quando acedo ao menu
de Manutenção de
Sistema em Config.
Remota não me
aparece a opção para
alterar o idioma.

Sintoma(s) Causa(s)

P1

1) Na aplicação Guarding Vision,
aceda ao menu “Mais > Definições das
funções” e habilite a opção
“Mensagem de notificação Push”.

2) Nas definições do seu telemóvel
Android, aceda a “Aplicações >
Guarding Vision > Notificações” e
habilite todas as opções.

3) Nas definições do seu telemóvel
Android, aceda a “Aplicações >
Guarding Vision > Bateria” e habilite a
opção “Em execução após ecrã
desligar”.

As notificações para a
aplicação Guarding Vision
estão a ser bloqueadas
quando o ecrã se desliga.

Quando tocam à
campainha não recebo
notificação no
telemóvel se o ecrã
estiver desligado.

P2

Resolução de Problemas

http://www.mazisecurity.com/
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