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Manual de utilizador 

Este manual de utilizador destina-se a utilizadores de videoporteiros.  

 

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 comprovado em 
conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe A, de acordo com a 
parte 15 das regras FCC. Estes limites são definidos para oferecer uma proteção razoável 
contra interferência prejudicial quando o equipamento for operado em um ambiente 
comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se 
não instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar 
interferência prejudicial às comunicações de rádio. A operação deste equipamento 
residencial provavelmente causa interferência prejudicial, caso em que o utilizador será 
solicitado a corrigir a interferência às suas próprias despesas. 

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, 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 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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Convenções simbólicas  
Os símbolos encontrados neste documento são definidos a seguir: 

Símbolo Descrição 

NOTE 
Fornece informações adicionais para reforçar ou 
concluir pontos importantes do texto principal. 

CAUTION 

Indica uma potencial situação perigosa que, caso 
não seja evitada, pode resultar na avaria do 
equipamento, perda de dados, degradação da 
performance ou resultados não esperados. 

DANGER 

Indica uma potencial situação perigosa com um 
alto nível de perigo que, caso não seja evitada, 
pode resultar em mortes os danos físicos sérios. 

 
Instruções de segurança 
• 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 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). 

• 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). 

• 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 
humidade. 
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• 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.  

 
Dicas preventivas e advertências 

• 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. 

• Não exponha o dispositivo a ambientes explosivos. 

• Não exponha o dispositivo ao gás corrosivo. Caso contrário, podem ocorrer danos no 
equipamento. 

• Por favor, ligue o cabo de alimentação de acordo com as instruções, pois uma fiação 
errada pode causar danos ao equipamento. 

• Não permita que crianças empurrem/puxem o dispositivo pois o dispositivo pode cair 
e atingir a criança. 

• Não salpique a água no dispositivo. O curto-circuito do dispositivo ou outros danos 
podem ocorrer se a água entrar no dispositivo. 

• Não exponha o dispositivo ao diretamente ao sol. 

• Tenha cuidado com os fragmentos de vidro se o dispositivo cair. Evite arranhar ou 
danificar os fragmentos de vidro e não permita que crianças toquem nos fragmentos 
de vidro. 

• Durante a instalação, mantenha as crianças longe da instalação. O dispositivo pode 
atingir a criança no caso de o dispositivo cair no processo de instalação. 

• Não exponha o dispositivo a altas radiações de eletromagnetismo. 
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1 Introdução 

1.1 Visão geral 

 

O videoporteiro é composto por uma estação 
de quatro fios e uma estação de porta de 
quatro fios. Apresentando a instalação 
conveniente e fácil operação, é 
principalmente aplicado nos edifícios para 
melhorar a segurança de quem o habita. 

 

 

1.2 Características 

Características da estação de interior 

• Comunicação mãos-livres do intercomunicador 

• Suporta duas estações de porta simultaneamente no sistema de intercomunicação 

• Suporta a monitorização da estação de porta e da câmara analógica externa 

• Desbloqueio remoto 

• Instalação conveniente e fácil operação 

 

Características da estação de porta 

• Comunicação mãos-livres do intercomunicador 

• Suporta duas estações de porta simultaneamente no sistema de intercomunicação 

• Suplemento IV auto adaptativo (com foto resistor) 

• Chamada com um toque 

• Câmara Pinhole com 720 x 576 @ 25 fps  

• Controlo de desbloqueio 

• Liga de alumínio antioxidante 

• Instalação conveniente e fácil operação  
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2 Descrição 

2.1 Estação de interior 

 

Figure 2-1 Estação de interior  

Table 2-1 Descrição dos componentes 

Nº Descrição 

1 Indicador da fonte de 
alimentação 

2 Tecla de aceitar/rejeitar 
chamada 

3 Tecla de desbloqueio 

4 Tecla de visualização ao vivo 

5 Tecla de comutação 

6 Ecrã LCD 

7 Microfone 

8 Terminais e interfaces 

9 Altifalante 

10 Botão de controlo de volume 
 

2.2 Estação de porta 

 

Figure 2-2 Estação de porta 

Table 2-2 Descrição dos componentes 

Nº Descrição 

1 Microfone 

2 Câmara incorporada 

3 Suplemento de luzes IV 

4 Foto resistor 

5 Botão de chamada 

6 Altifalante 
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3 Terminais e fiação 

3.1 Terminais e interfaces 

3.1.1 Terminais da Estação de interior 
No painel traseiro da estação interior, existem 4 grupos de terminais de quatro fios para 
conectar a estação de interior ou estação de porta, 1 terminal para aceder à câmara e 1 
terminal para alimentação. 

 

Figure 3-1 Terminais da Estação de interior 

Table 3-1 Descrição dos terminais (Estação de interior) 

Nome Nº Interface Descrição 

Câmara 1 CAM Acesso à câmara analógica 

Fonte de 
alimentação 

2 12 VDC 
Entrada da fonte de alimentação 12 

VDC  

Interface de 4 
fios 

A1/B1/C1/D1 B1+/B2+ 
Fonte de alimentação para a 

estação de porta 

A2/B2/C2/D2 V1/V2 Entrada de vídeo 

A3/B3/C3/D3 A1/A2 Entrada/saída de áudio 

A4/B4/C4/D4 G Sinal terra 

3.1.2 Terminais da estação de porta 
No painel traseiro da estação de porta, existem 2 grupos de fios. O grupo de 1 fio é 
usado para conectar a estação de interior e outro grupo de fios é usado para conectar a 
fechadura. 
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Figure 3-2 Fiação da estação de porta 

Table 3-2 Descrição dos Terminais e interfaces (Estação de porta) 

Nome Nº Cor Interface Descrição 

Grupo de 
fiação 

(Quatro fios) 

E1 
Vermelho 

5V 
Fonte de alimentação (da Estação de 

interior) 

E2 Azul CVBS Saída de vídeo  

E3 Amarelo AUIDO Entrada/saída de áudio 

E4 Preto GND Sinal terra 

Grupo de 
fiação 

(Fechadura) 

F1 
Vermelho 

NO  
Saída a relé da fechadura de 
porta/Normalmente aberto  

F2 
Azul 

COM 
Saída a relé da fechadura de 

porta/Comum 

F3 
Amarelo 

NC 
Saída a relé da fechadura de 
porta/Normalmente fechado 

3.2 Descrição da fiação 
Finalidade: 

A estação de interior de quatro fios e a estação de porta de quatro fios são 2 

componentes básicos, mas principais, num sistema de intercomunicação de vídeo de 

quatro fios. Quanto a outros componentes, a câmara analógica e o trinco elétrico 

podem ser conectados à estação de interior e à estação de porta, respetivamente, num 

sistema de intercomunicação de vídeo de quatro fios. 

São suportadas até 2 estações de portas em simultâneo no sistema de 

intercomunicação. 
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São suportadas até 3 estações de interior são suportadas simultaneamente no sistema 

de intercomunicação. 

De seguida mostramos 3 ligações de exemplo. 

 

NOTE 

• De acordo com diferentes distâncias de transmissão entre estações de portas e 

estações de interior, são exigidas diferentes especificações de cabo RVV4.According.  

Distância de transmissão (TD) Especificações do cabo RVV4  

TD ≤ 10 m RVV4 * 0.2 mm ^2 

10 m < TD ≤ 30 m RVV4 * 0.5 mm ^2 

30 m < TD ≤ 50 m RVV4 * 0.75 mm ^2 

50 m < TD ≤ 100 m RVV4 * 1.5 mm ^2 
 

• No painel traseiro da estação de 

interior, a interface de quatro fios A e 

a interface de quatro fios C compõem 

um grupo em cascata; e a interface 

de quatro fios B e a interface de 

quatro fios C compõem um grupo em 

cascata. 

• A comunicação entre A e B / D não 

pode ser realizada. 

• A comunicação entre C e B / D não 

pode ser realizada. 

 

 

CAUTION 
Não conecte o fio de alimentação do cabo de quatro núcleos ao pino V (fio de vídeo) ou 
a um pino (fio de áudio) da interface de quatro fios. 
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3.2.3 Ligação 1 (1 Estação de porta e 1 Estação de interior) 

CAUTION 

• Não puxe os cabos de alimentação no painel traseiro da estação de porta para evitar 

a desconexão dos cabos de alimentação. 

• Use fita isoladora para tapar os fios escarnados, de modo a evitar o curto-circuito. 

Indoor Station

Analog Camera Electric Bolt

Door Station

Red —— NO
Blue —— COM
Yellow —— NC

Red —— Wire for power supply
Blue —— Wire for video output
Yellow —— Wire for audio input/output
Black  —— Wire for grounding

B+ —— Wire for power supply
V —— Wire for video input
A —— Wire for audio input
G  —— Wire for grounding

 
Figure 3-3 Ligação 1 (1 Estação de porta e 1 Estação de interior) 
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3.2.4 Ligação 2 (1 Estação de porta e 3 Estações de interior) 

CAUTION 

• Não puxe os cabos de alimentação no painel traseiro da estação de porta para evitar 

a desconexão dos cabos de alimentação. 

• Use fita isoladora para tapar os fios escarnados, de modo a evitar o curto-circuito. 

Indoor 
Station 1 B+ —— Wire for power supply

V —— Wire for video input
A —— Wire for audio input
G  —— Wire for grounding

Analog Camera 1

Indoor 
Station 2

Analog Camera 2

Indoor 
Station 3

Analog Camera 3

Door 
Station

Electric Bolt

Red —— Wire for power supply
Blue —— Wire for video output
Yellow —— Wire for audio input/output
Black  —— Wire for grounding

Red —— NO
Blue —— COM
Yellow —— NC

 
Figure 3-4 Ligação 2 (1 Estação de porta e 3 Estações de interior) 
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3.2.5 Ligação 3 (2 Estação de portas e 3 Estações de interior)  

CAUTION 

• Não puxe os cabos de alimentação no painel traseiro da estação de porta para evitar 

a desconexão dos cabos de alimentação. 

• Use fita isoladora para tapar os fios escarnados, de modo a evitar o curto-circuito. 

Indoor 
Station 1

Analog Camera 1

Indoor 
Station 2

Analog Camera 2

B+ —— Wire for power supply
V —— Wire for video input
A —— Wire for audio input
G  —— Wire for grounding

Indoor 
Station 3

Analog Camera 3

Door Station 2

Electric Bolt

Red —— Wire for power supply
Blue —— Wire for video output
Yellow —— Wire for audio input/output
Black  —— Wire for grounding

Red —— NO
Blue —— COM
Yellow —— NC

Door Station 1

Electric Bolt

Red —— NO
Blue —— COM
Yellow —— NC

 
Figure 3-5 Ligação 3 (2 Estação de portas and 3 Estações de interior) 

4 Instalação 
Antes de começar: 

• Certifique-se de que o dispositivo na embalagem está em boas condições e todas as 

peças de montagem estão incluídas. 

• A fonte de alimentação suportada pela estação de interior é de 12 VCC. Certifique-se 

de que a sua fonte de alimentação corresponde à sua estação de interior. 

• Certifique-se de que todo o equipamento relacionado está desligado durante a 

instalação. 

• Verifique a especificação do produto para o ambiente de instalação. 
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4.1 Instalação da estação de interior 
A estação de interior suporta a montagem na parede, incluindo a montagem na parede 

com a caixa de junção e a montagem na parede sem a caixa de junção. 

Para a montagem na parede com caixa de junção, é necessária a placa de montagem na 

parede e a caixa de junção. E para a montagem na parede sem caixa de junção, é 

apenas necessária a placa de montagem na parede. 

(Opcional) A dimensão da caixa de junção é de 75 mm (largura) x 75 mm (comprimento) 

x 50 mm (profundidade).A dimensão da placa de montagem na parede é mostrada na 

Erro! A origem da referência não foi encontrada.. 

4.1.1 Placa de montagem em parede (Estação de interior) 

127 mm
102 mm
60 mm

3
3

 m
m

4
6

.4
 m

m
1

0
0

 m
m

2 mm

 
Figure 4-1 Placa de montage em parede 

4.1.2 Montagem em parede (Estação de interior) 
Pode seguir as seguintes etapas para instalar a estação de interior. 

Aqui, tomamos a montagem em parede com a caixa de junção como exemplo. 

Passos: 

1. Insira a caixa de junção no orifício cinzelado na parede. 

2. Fixe a placa à caixa de junção com os 2 parafusos. 

Screws

Wall Mounting Plate

Junction
 Box  

Figure 4-2 Instalação da placa 
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3. Encaixe firmemente a estação de interior na placa de montagem de parede, inserindo 
os ganchos da placa nas ranhuras no painel traseiro da estação de interior.  

Hooks

Slot Slot

Lock Catch

 
Figure 4-3 Encaixe da Estação de interior à placa 

NOTE 

Para a instalação sem a caixa de junção, deve fixar primeiro a placa de montagem na 

parede com 2 parafusos de expansão e, em seguida, engatar a estação de interior.  

4.2 Instalação da estação de porta 

4.2.1 Acessórios (Estação de porta) 

Para instalar a estação de porta, é necessário o escudo de montagem na parede e a 

placa de montagem na parede.  

4.2.2 Montagem em parede (Estação de porta) 
Pode seguir as seguintes etapas para instalar a estação de porta. 
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Passos: 

 
Figure 4-4 Instale a Estação de porta 

1. Fixe a placa de montagem na parede com 2 parafusos. 

2. Encaixe a estação da porta diretamente no escudo, inserindo os ganchos do painel de 
proteção nas ranhuras no painel traseiro da estação da porta. 

3. Prenda a estação da porta com a proteção de montagem com o parafuso de ajuste. 

4. Use 3 parafusos para fixar o escudo de montagem na parede com a estação da porta 

 
Figure 4-5 Fixe o escudo de montagem na parede 
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5 Operação Local 

5.1 Operação local da estação de porta 

 
Figure 5-1 Botão de chamada da 

estação de porta 

Passos: 
Pressione o botão de chamada 
para chamar um residente. 

NOTE 

Quando pressionar o botão de 
chamada para chamar o 
residente, a duração máxima do 
toque da estação de interior é 
30s.. 

5.2 Operação local da estação de interior  
Table 5-1 Descrição da operação local da Estação de interior 

Teclas Descrição 

 Aceite ou recuse a chamada recebida. 

 Desbloqueie a porta 

 Abra ou feche a exibição ao vivo. 

 
Mude a visualização ao vivo entre a primeira estação da porta, a segunda 
estação da porta e a câmara analógica. 

 

 Rotação anti-horária. 
Aumente o volume. 

 Rotação no sentido 
horário. 

Diminua o volume. 

NOTE 

• A duração máxima da exibição ao vivo é 60 segundos; E a duração máxima de 

discurso é de 60 segundos. 

• Durante a duração do toque, a duração do discurso ou a duração da exibição ao vivo, 

o residente pode desbloquear a porta. O estado de desbloqueio pode manter 5 

segundos depois de pressionar a tecla Desbloquear. 
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• Para alcançar o efeito de captação ideal, a faixa de distância recomendada entre o 

alto-falante e o microfone da estação de interior ou a estação da porta é de 30 a 40 

cm. 

•  

6 Apêndice 

6.1 Aviso de instalação 
Ao instalar a estação de interior, certifique-se de que a distância entre os dois 

dispositivos é suficiente para evitar uivos e eco. Recomenda-se que a distância entre 

dois dispositivos seja superior a 10 metros. 

  

NOTE 
Aqui, dispositivos se referem a estações internas e estações de porta  


