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Guia rápido 

Este guia de início rápido destina-se aos utilizadores do distribuidor de vídeo/áudio.  

 

Aviso legal 

EM RELAÇÃO AO PRODUTO COM ACESSO À INTERNET, O USO DO PRODUTO SERÁ TOTALMENTE 

POR SUA CONTA E RISCO. A MAZI NÃO É RESPONSÁVEL PELO FUNCIONAMENTO IRREGULAR, 
VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, 
ATAQUES DE HACKERS, INSPEÇÃO DE VÍRUS OU OUTROS RISCOS RELACIONADOS À SEGURANÇA 

NA INTERNET; CONTUDO, A MAZI FORNECERÁ SUPORTE TÉCNICO EM TEMPO ÚTIL, SE 
NECESSÁRIO. 

 

A LEGISLAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA VARIA DE TERRITÓRIO PARA TERRITÓRIO. CONSULTE TODA A 
LEGISLAÇÃO RELEVANTE NA SUA JURISDIÇÃO ANTES DE USAR ESTE PRODUTO A FIM DE 

ASSEGURAR QUE A SUA UTILIZAÇÃO ESTÁ CONFORME A LEI APLICÁVEL. A MAZI NÃO SERÁ 
RESPONSÁVEL EM CASO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PARA FINS ILEGÍTIMOS. 

 

NA EVENTUALIDADE DE SURGIREM CONTRADIÇÕES ENTRE ESTE MANUAL E A LEI APLICÁVEL, 
PREVALECEM AS DISPOSIÇÕES DA ÚLTIMA. 

 

Suporte 

Caso tenha alguma dúvida, não hesite em contactar o seu revendedor local. 
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Informações regulamentares 

Informação FCC 

Por favor, tenha em atenção que mudanças ou modificações não expressamente 
aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do 
utilizador para operar o equipamento. 

Conformidade com as regras FCC: Este equipamento foi testado e está em 
conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 
15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável 
contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, 
usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo 
com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No 
entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação específica. 
Se este equipamento causar interferência prejudicial à Recepcao de rádio ou televisão, 
que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o utilizador é 
encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas: 

—Reoriente ou coloque a antena recetora num outro local. 

—Aumente a separação entre o equipamento e o recetor. 

— Conecte o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o 
recetor está conectado. 

—Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda. 

Condições das regras FCC 

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras FCC. A operação é 
submetida às duas condições que se seguem: 

1. Este dispositivo pode não causar interferência prejudicial. 

2. Este dispositivo suporta qualquer interferência recebida, inclusive interferências que 
possam provocar operações indesejadas. 

Declaração de conformidade com a UE 

Este produto e os acessórios fornecidos (quando aplicáveis) também 
são marcados com o símbolo “CE”, portanto, estão em conformidade 
com as normas europeias harmonizadas aplicáveis de acordo com a 
Diretiva EMC 2004/108/EC, Diretiva LVD 2006/95/EC e a Diretiva RoHS 

2011/65/EU.  

2012/19/EU (Diretiva REE Os produtos marcados com este símbolo não 
podem ser descartados como rejeitos municipais não classificados na 
União Europeia. Para a reciclagem adequada, retorne este produto ao 
seu fornecedor local ao comprar um novo equipamento equivalente, ou 
descarte-os em pontos de coleta designados. Para obter mais 
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informações, aceda a: www.recyclethis.info 

 2006/66/EC (diretiva para baterias): Este produto contém uma bateria 
que não pode ser descartada como um rejeito municipal não 
classificado na União Europeia. Refira-se à documentação do produto 
para informações específicas sobre baterias. A bateria é marcada com 
este símbolo, que poderá incluir letras para indicar cádmio (Cd), 
chumbo (Pb), ou mercúrio (Hg). Para a reciclagem adequada, devolva a 
bateria ao fornecedor ou encaminhe-a a um ponto de coleta designado. 

Para obter mais informações, aceda a: www.recyclethis.info 

 

Conformidade com a norma ICES-003 da indústria canadiana 

Este dispositivo cumpre com os requisitos da norma CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).  

 

http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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Instruções de segurança 
Estas instruções destinam-se a garantir que o utilizador possa usar o produto 
corretamente para evitar perigo ou perda de propriedade. 

A medida de precaução é dividida em Avisos e Precauções: 

Avisos: negligenciar qualquer advertência pode causar lesões graves ou a morte. 

Precauções: negligenciar qualquer uma das precauções pode causar ferimentos ou 
danos ao equipamento 

 

 

 

 

 

 Avisos 

• Toda a operação eletrónica deve cumprir rigorosamente as normas de segurança 
elétrica, regulamentos de prevenção contra incêndios e outros regulamentos 
relacionados com a sua localização. 

• Use o adaptador de energia, que é fornecido pelo seu revendedor. O consumo de 
energia não pode ser inferior ao valor necessário. 

• Não conecte vários dispositivos a um adaptador de energia, pois a sobrecarga do 
adaptador pode causar excesso de calor ou risco de incêndio. 

• Certifique-se de que a energia foi desconectada antes de ligar, instalar ou desmontar 
o dispositivo. 

• Quando o produto é instalado na parede ou no teto, o dispositivo deve ser 
firmemente fixado. 

• Se a fumos, odores ou o ruído se elevarem a partir do dispositivo, desligue a energia 
imediatamente e desconecte o cabo de alimentação e, em seguida, entre em 
contato com o centro de serviço. 

• Se o produto não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou 
com o centro de assistência mais próximo. Nunca tente desmontar o dispositivo. 
(Não assumiremos qualquer responsabilidade por problemas causados por reparos 
ou manutenções não autorizadas). 

 Precauções 

• Não deixe cair o dispositivo ou sujeite-o a choques físicos, e não o exponha a altas 
radiações de eletromagnetismo. Evite a instalação do equipamento em superfícies 
com vibrações ou lugares sujeitos a choques (o desconhecimento pode causar danos 
ao equipamento). 

  

Avisos: siga estas 
salvaguardas para 
evitar lesões graves 
ou a morte. 

Precauções: siga estas 
precauções para evitar 
ferimentos potenciais 
ou danos materiais. 
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• Não coloque o dispositivo em superfícies extremamente quentes (consulte a 
especificação do dispositivo para a temperatura de operação detalhada), locais frios, 
empoeirados ou húmidos e não o exponha a altas radiações eletromagnéticas. 

• A cobertura do dispositivo para uso interno deve ser mantida contra chuva e 
umidade. 

• A exposição do equipamento à luz direta do sol, baixa ventilação ou fonte de calor, 
como aquecedor ou radiador, é proibida (o desconhecimento pode causar perigo de 
incêndio). 

• Não apontar o dispositivo ao sol ou lugares extra brilhantes.  

• Use a luva fornecida quando abrir a tampa do dispositivo, evite o contato direto com 
a tampa do dispositivo, porque o suor ácido dos dedos pode danificar o 
revestimento superficial da tampa do dispositivo. 

• Use um pano macio e seco quando limpar as superfícies internas e externas da 
tampa do dispositivo, não use detergentes alcalinos. 

• Mantenha todos os invólucros depois de descompactá-los para uso futuro. Em caso 
de ocorrência de falhas, precisará de devolver o dispositivo para a fábrica com o 
invólucro original. O transporte sem o invólucro original pode resultar em danos no 
dispositivo e levar a custos adicionais. 

• O uso inadequado ou a substituição da bateria podem resultar em risco de explosão. 
Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente. Descarte as baterias usadas de 
acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante da bateria. 
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1. Visão geral 

1.1. Introdução 
O distribuidor de vídeo / áudio suporta a fonte de alimentação do cabo de rede e possui 
uma potência estabilizada para a tensão incorporada. O modelo do tipo I possui oito 
interfaces LAN 10/100M, seis das quais suportam a alimentação dos cabos de rede e o 
modelo tipo II possui dezasseis interfaces LAN 10M/100M, doze das quais suportam 
cabos de rede. O distribuidor de vídeo / áudio é adequado para conexão à internet de 
todos os videoporteiros residenciais. 

1.2. Características principais 

• Fonte de alimentação comutada de 24 V de tensão, estabilizada 

• Oito interfaces RJ-45, incluindo seis interfaces adaptáveis de LAN 10/100M que 

suportam a alimentação do cabo de rede e dois interfaces LAN em cascata 

adaptativas de 10/100M (Modeloo Tipo I) 

• Dezasseis interfaces RJ-45, incluindo doze interfaces LAN adaptativos de 10M/100M 

que suportam a alimentação do cabo de rede e quatro interfaces LAN em cascata 

adaptativas de 10M/100M (Modeloo Tipo II) 

• IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x 

• Função de armazenamento e reencaminhamento 

• Técnica VLAN 

• Mais de 1.000.000 h de tempo médio entre falhas 

• Faixa de temperatura operacional: de -30 ° C a 70 ° C 

• Adequado para montagem na parede (opcional) 
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2. Aparência 

2.1. Aparência do modelo Tipo I 
 

 
Figure 1-1 Painel Frontal 

 
Figure 1-2 Painel traseiro 

Table 1-1 Descrição 

Nº Descrição 

1 8 interfaces RJ-45 

2 Indicador de alimentação 

3 Tomada AC 220V 

2.2. Aparência do modelo Tipo II 

 

 
Figure 1-3 Painel Frontal 
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Figure 1-4 Painel traseiro  

Table 1-2 Descrição 

Nº Descrição 

1 16 interfaces RJ-45 

2 Indicador de alimentação 

3 Tomada AC 220V 
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3. Descrição das interfaces 

3.1 Interfaces do modelo do Tipo I 

 
Figure 1-5 Interfaces do modelo do Tipo I  

As interfaces B1 e B2 podem ser conectados a um distribuidor com um cabo de rede. As 
interfaces A1, A2, A3, A4, A5 e A6 são interfaces de dispositivo. Somente os dispositivos 
de intercomunicação de vídeo que suportam o cabo Power over Network podem ser 
conectados às interfaces do dispositivo. 

Somente quando a interface B1 ou B2 está conectado a um distribuidor com um cabo de 
rede, os interfaces do dispositivo podem-se conectar normalmente à rede. 

 

 Não conecte nenhum interface do dispositivo (A1, A2, A3, A4, A5 ou A6) a um distribuidor. 

 Os interfaces do dispositivo (A1, A2, A3, A4, A5, and A6) não podem ser interligados diretamente.  

3.2. Interfaces do modelo do Tipo II 

 
Figure 1-6 Interfaces do modelo do Tipo II 
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As interfaces C1, C2, D1 e D2 podem ser conectadas a um distribuidor com um cabo de 
rede. As interfaces A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5 e B6 são interfaces do 
dispositivo. Somente os dispositivos de intercomunicação de vídeo que suportam o cabo 
Power over Network podem ser conectados às interfaces do dispositivo. 

Tanto o módulo 1 como o módulo 2 são módulos independentes. Quando a interface C1 
ou C2 está conectada a um distribuidor com um cabo de rede, apenas os dispositivos 
conectados às interfaces no módulo 1 podem se conectar normalmente à rede. Quando 
a interface D1 ou D2 está conectada a um distribuidor com um cabo de rede, apenas 
dispositivos conectados às interfaces no módulo 2 podem-se conectar normalmente à 
rede. 

Se quiser usar o módulo 1 e o módulo 2 simultaneamente, pode conectar a interface C2 
ou D2 a um distribuidor e conectar diretamente a interface C1 com D1 com um cabo de 
rede. 

 

 Não conecte nenhum interface do dispositivo (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, ou B6) a um 

distribuidor.  

 Os interfaces do dispositivo (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, and B6) não podem ser 

interligados diretamente. 



  

Distribuidor de Vídeo/Áudio · Guia rápido 

6 

 

4. Aplicação típica 

Switch

Client Software

Center Master Station 
(Master Station)

Network Cable

Optical Fiber

Resident 2 Resident 1

Door Station

Resident 2 Resident 1

Resident 2 Resident 1

 Building

IPC

Video/Audio 
Distributor

 Master Station 
in Guard's Room

Outer Door Station

Estate LAN

Switch

Indoor 
Extension 1

Indoor 
Extension 2

Resident 2 Resident 1

Video/Audio 
Distributor

One Resident

 
Figure 1-7 Instalação típica do distribuidor de vídeo/áudio 

 
As extensões internas num residente estão na mesma LAN com outros dispositivos num 
sistema de videoporteiro.



  

Distribuidor de Vídeo/Áudio · Guia rápido 

7 

 

5. Instalação (Montage em parede) 

 

 O distribuidor de vídeo / áudio pode ser colocado numa mesa ou ser instalado na parede. 

 Aqui tomamos a instalação do modelo tipo II como exemplo. 

 

Consulte o painel inferior do distribuidor de vídeo / áudio.  

 
Figure 1-8 Dimensões do painel inferior 

Passos: 

1. Pegue o distribuidor de vídeo / áudio e os parafusos da caixa de embalagem. 
2. Coloque o painel inferior do distribuidor na parede. 

 
Figure 1-9 Instalação do distribuidor de vídeo/áudio 

3. Insira 2 parafusos nos orifícios dos parafusos para fixar o distribuidor na parede.
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Apêndice 

Especificações do modelo do tipo I 

            
Modelo 
Parâmetros 

Tipo I 

Parâmetros de rede 

Número de interfaces 8 interfaces 10M/100M  

Tipo de interfaces RJ-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive  

Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x 

Tipo de 
processamento 

Armazenamento e encaminhamento 

Controlo de fluxo IEEE802.3x (Full-Duplex), 
Contrapressão(Half-Duplex) 

Fila de prioridade 4 

Lista de endereços 
MAC 

8K 

Buffer interno 1 Mbit 

Outros parâmetros  

Fonte de alimentação AC 220V 

Consumo de energia <3 W 

Temperatura de 
funcionamento 

-30° C a 70° C (-22° F a 158° F) 

Humidade de 
funcionamento 

5% a 95%, sem condensação 

Dimensões 275.2 mm x 92 mm x 102.2 mm (10.8" × 3.6" × 4.0") 

Certificação FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE 

 



  

Distribuidor de Vídeo/Áudio · Guia rápido 

9 

 

Especificações do modelo do tipo II 

            
Modelo 
Parâmetros 

Tipo II 

Parâmetros de rede 

Número de interfaces 16 interfaces 10M/100M  

Tipo de interfaces RJ-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive  

Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x 

Tipo de 
processamento 

Armazenamento e encaminhamento 

Controlo de fluxo IEEE802.3x (Full-Duplex), 
Contrapressão(Half-Duplex) 

Fila de prioridade 4 

Lista de endereços 
MAC 

8K 

Buffer interno 1 Mbit 

Outros parâmetros  

Fonte de alimentação AC 220V 

Consumo de energia <6 W 

Temperatura de 
funcionamento 

-30° C a 70° C (-22° F a 158° F) 

Humidade de 
funcionamento 

5% a 95%, sem condensação 

Dimensões 275.2 mm x 92 mm x 102.2 mm (10.8" × 3.6" × 4.0") 

Certificação FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE 

 


