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INTRODUÇÃO

   O Vídeo Porteiro PPA Vox View 4.3 permite 
a comunicação e visualização de visitantes em 
sua residência, escritório, condomínio  etc. 
   Aliando estilo, segurança e comodidade em um 
único produto.
    

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Frontal externo
- 01 Monitor interno
- 01 Jogo de parafusos para fixação
- 01 Manual de instalação
- 01 Suporte de fixação 

-Para evitar qualquer dano ao equipamento
 leia atentamente este manual.

MONITOR PAINEL EXTERNO
VOLTAGEM Bivolt automático 24VDC pelo monitor

CONSUMO

TELA
LCD  4,3”Colorido 

Resolução: 480x252 ******

CÂMERA ****** CMOS Day/ Night - 600 TVL  

DIMENSÃO 138 x 91 x 42 mm174 x 150 x 30 mm

8W e Stand By 4W Incluso no monitor

-Certifique-se que a instalação será realizada 
 por pessoa qualificada.

-Confira todas as ligações antes de energizar o
 equipamento. 
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Recomendações:
Recomendamos a instalação pelo serviço técnico autorizado.
A instalação por outrem implicará em exclusão da garantia em
decorrência de defeitos causados pela instalação inadequada.
Somente técnico autorizado está habilitado a abrir, remover, substituir
peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela
garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de
peças não originais constatadas no uso, acarretará a renúncia deste
termo por parte do consumidor.
Se houver corte no fornecimento de energia elétrica ou qualquer
causa que interrompa esses serviços e que eventualmente afetem o
bom e prático funcionamento dos aparelhos, isso, isentará qualquer
responsabilidade do fabricante. Assim, recomendamos especial
atenção quanto ao fornecimento desses serviços.
Recomendamos ainda uma manutenção periódica ou programada (a
cada 30 dias), com visita do técnico que promoveu a instalação.
Caso o produto apresente defeito, procure o Serviço Técnico
Autorizado.
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MONITOR INTERNO

1

2

Ajuste de cor.

Ajuste de brilho. 
3 Led indicativo.
4 Visualização da imagem com fone no gancho.

5 Acionamento de fechadura. 

Vista Frontal

Função 1: Visualização da câmera auxiliar. 

Função 2: Com a tela desligada habilita 
‘‘NÃO PERTURBE’’.

1

3

4 5

2

Tela LCD
     4,3’’

6

6

A Motoppar Ind. e Com. de Automatizadores Ltda., localizada na
Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, nº 3526, Distrito Industrial,
Garça/SP, CEP 17400-000, CNPJ 52.605.821/0001-55, IE
315.011.558.113 garante este aparelho contra defeitos de projetos,
fabricação e montagem que o torne impróprio ou inadequado ao
consumo a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data
da aquisição. Para tornar viável e exigível a garantia, devem ser
observadas as orientações de instalação. Havendo exigência legal,
deve ser contratada uma pessoa habilitada e com capacitação técnica
para o ato da instalação do produto, com o respectivo recolhimento da
Anotação de Responsabilidade Técnica.
A garantia não cobre as despesas com a instalação do produto.
Também não cobre peças sujeitas a desgaste natural, descartáveis ou
consumíveis tais como botões de comando.
Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da
MOTOPPAR fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de
sua fabricação, não incluindo os custos de retirada e reinstalação, bem
como o transporte até a sede da fabricante.
Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos
produtos MOTOPPAR, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias,
atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contado da data de
aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante
de compra. No tempo adicional de 275 dias, serão cobrados as visitas e
os transportes para eventuais consertos dos produtos. Nas localidades
onde existam serviços autorizados, as despesas de transporte do
aparelho e/ou técnico também correm por conta do proprietário
consumidor.
A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de
garantia.
Esta garantia perderá o seu efeito se o produto:
- sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais
como, raios, inundações, desabamentos, fogo, etc;
- for instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com
quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
- for atingido por descargas elétricas que afetem o seu funcionamento;
- não for empregado ao fim que se destina;
- não for utilizado em condições normais ou danificados por
vandalismo;
- sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados
ao produto ou outros aparelhos periféricos de outros fabricantes que
tornem o produto inoperante;
- interrupção de uso, que torne o equipamento obsoleto ou
desatualizado acarretando assim problemas de funcionamento;

Termo de Garantia
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1 Apoio da base do monitor.
2 Encaixe do suporte metálico.
3 Saída de áudio  (alto-falante).  
4

5 Conectores para interligação dos módulos. 

Microfone de eletreto.

Vista TraseiraVista Traseira

1  2  3  4  5  6  7  8  REDE  
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1- Com a instalação corretamente realizada, ligue o produto na rede 
elétrica. Não é necessário selecionar a voltagem, isso é feito de forma 
automática de 90 a 240Vac.

2- Quando o visitante pressionar o botão de toque, a campainha será 
acionada e a imagem da câmera frontal será exibida nos monitores.

3- Para falar com o visitante, basta retirar o fone do gancho. Para encerrar 
a comunicação volte o fone no gancho. Obs.: Após 3 minutos de 
comunicação o monitor desliga o LCD automaticamente.

4- Para visualizar a imagem na tela, sem que exista comunicação, 
pressione o botão visualizar ‘      ’. 
Obs.: A tela desligará automaticamente após 25 segundos.

5- Para exibir as câmeras auxiliares (quando existirem) basta com a tela 
ligada pressionar o botão câmera auxiliar ‘      ’.

6- Para acionar a fechadura (se existir) pressione o botão fechadura ‘      ’ 
com a tela ligada. 

         
  

MODO DE OPERAÇÃO

FUNÇÃO NÃO PERTURBE

VISÃO NOTURNA

O vídeo porteiro Vox View 4.3 possui uma câmera day/night (para
visualização noturna). Para compensar a falta de luminosidade ambiente,
o frontal possui LED’s infra vermelho. A luz infra vermelho não pode ser
vista ao olho humano por isso não denuncia a presença da câmara.
 

Permite ao usuário desabilitar o toque de forma rápida, garantindo a 
tranqüilidade em momento de descanso ou que não queira ser incomodado.

Para habilitar: Com o LCD desligado, pressione o botão ‘      ’ e espere
a confirmação por beep’s. Concluída a habilitação o LED indicativo ficará 
piscando. Função habilitada com sucesso.

Para desabilitar: Retire o fone do gancho. Uma vez que o monitor abre 
comunicação, a função é desabilitada. Obs.: Em 48 horas esta função será 
desabilitada automaticamente, caso o fone não seja retirado do gancho.
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Para acionamento correto da tecla
de toque, pressione conforme a 
figura acima.

Não acione com a ponta do dedo.

AJUSTES DE COR E BRILHO

Para ajustar a cor e o brilho da tela de LCD, 
gire os trimpots abaixo.

COR

BRILHO

ACIONAMENTO CORRETO DAS TECLAS

CERTO

5

FRONTAL EXTERNO

1 Abertura para a câmera. 
2 Led’s infravermelho para  iluminação noturna. 
3 Saída de áudio (alto-falante). 
4 Botão de toque (campainha).
5 Abertura do microfone de eletreto.

6 Parafuso de travamento da tampa na base.

3

4

6

1

2

5
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INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS AUXILIARES

Câmeras auxiliares e fonte são itens opcionais. 
Consulte o manual da câmera para mais informações.

Kit Vox View 4.3

12345

+12Vdc

 GND (-)

 GND(-)

Câmara auxilar 2

Câmara auxilar 1

 GND (-)

12 VDC
Fonte

 F F
Vídeo

+ 12Vdc

Vídeo

+ 12Vdc

Kit Vox View 4.3

12345
 F F

Obs.: Permite o uso de até duas extensões de áudio.
Itens opcionais vendidos separadamente.    

    

INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE ÁUDIO

AJUSTES DE ÁUDIO

O volume do audio é pré ajustado em fábrica. Apenas refaça em casos de 
audio baixo ou microfonia.
O ajuste pode ser feito com um auxílio de uma chave de fenda pequena, 
no trimpot TP1 dentro do frontal.

6

1

2

Vista Interna 1

2

Figura 5 Figura 6 

Abrir frontal Fechar frontal 

1º Passo: Com auxílio de uma
chave philips, solte o parafuso.
2º passo: Exerça uma pressão,
puxando a tampa para cima até 
ouvir um clique.    

1º Passo: Pressione a tampa contra a
base, até ouvir um clique (este é o sinal
que seu frontal esta bem fechado).
2º passo: Parafuse a tampa na base.

1º Passo

1º Passo 2º Passo

2º Passo

Pontos para fixação (permite ajuste fino)

Passagem de fio (protegida por uma camada 
fina de plástico, facilmente destacável com 
uma ferramenta).

Após passagem de fios e parafusos, vede 
com silicone evitando entrada de água.
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INSTALAÇÃO

1- Fixe o suporte metálico em uma caixa 2x4’’, 
4x4’’  ou diretamente na parede. 
    

INSTALAÇÃO DO MONITOR INTERNO

Suporte aplicado
Suporte de fixação

Pino de encaixe 
no monitor

DICA: Caso a fixação do monitor seja prejudicada por tomadas, interruptores e 
batentes de portas, desloque o suporte, usando as outras furações.
    

Centralizado Á direita Á esquerda 

Parafusos

Caixa padrão 
       2 x 4'’

2- Faça a ligação dos fios nos conectores na parte 
traseira do monitor.
3- Encaixe o monitor no suporte de fixação preso 
á caixa padrão ou parede puxando levemente para 
baixo. 
4- Faça a instalação dos fios do frontal.
5- Ligue o cabo de alimentação á rede elétrica. 
A seleção da rede é feita de forma automática, 
podendo ser ligado em uma rede de 90 a 240Vac. 
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12345 F F

Distancia máxima de 10 m.
Bitola de 1mm2

A soma das distâncias entre os módulos não deve ultrapassar 100m. 
Utilizar a mesma sequência de cores de cabo LAN ao instalar as 

extensões para evitar ruído no vídeo.   
    

Kit Vox View 4.3
Extensão 1 Extensão 2

12345 F F

  Conector atrás 
   do monitor

Frontal
Ext. 1 Ext. 2

INSTAÇÃO DE FECHADURA

INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE VÍDEO

*Item vendido separadamente

*Itens vendidos separadamente

Frontal



DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO
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Importante: Instalar o cabo LAN conforme as cores descritas no desenho
abaixo, pois o fio marrom (conector 5) induzirá ruído no vídeo caso seu 
par branco / marrom não for ligado no conector 1 (aterramento).

Cabo de rede
   LAN CAT6
   ou CAT 5e
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22

33

44

55

3

4

5

1

2
FIO BRANCO/ LARANJA 

 
FIO VERDE

 
FIO BRANCO/ VERDE

 
FIO MARRON

 

FIO LARANJA 

 

FIO BRANCO/ MARRON 

 

FIO BRANCO/ AZUL 

 

FIO AZUL 

 

Bivolt automático
 de 90 a 240 VAC.

Conector no monitor Conector no frontal

DISTÂNCIA MÁXIMA:
       100 metros

12345 F F

Rede elétrica

Importante: Cabo a ser utilizado para instalação entre o frontal externo
e o monitor:  Cabo de rede LAN CAT6 ou CAT 5e.

O Pino 1 é o aterramento (proteção) do vídeo porteiro, utilizar as cores 
recomendadas do cabo LAN na instalação.

9

Nas instalações em que o cabeamento do vídeo porteiro passe perto
 de cabos de outros equipamentos (principalmente eletrificadores)
e a incidência de ruídos continue, recomendamos o uso do cabo

 manga com malha de blindagem (4 vias + malha).
Essa malha de proteção do cabo deve ser obrigatoriamente
conectada ao borne 1 do frontal e do monitor (aterramento).

Evite passar o cabo do vídeo porteiro junto com a rede
elétrica. Verifique as boas condições das tubulações na

instalação.

INSTALAÇÃO COM BALUN ( Opcional ) 

Bivolt automático
 de 90 a 240 VAC.

*Respeite a polaridade do balun

Atenção!
Distância máxima entre Monitor e Balun
ou entre Frontal e Balun deve ser de no

 máximo 50 centímetros.

Cabo LAN

Distância máxima de 100m

Conector no monitor Conector no frontal

DISTÂNCIA MÁXIMA:
       100 metros

12345 F F

Rede elétrica

Recomenda-se o uso de Baluns passivos em instalações onde a imagem 
apresente ruídos, mesmo que se tenha seguido todas as recomendações 
anteriores. Este ruídos podem acontecer por vários motivos, tais como:
Cabos antigos, cabos com emendas, tubulação com água e indução 
eletromagnética de outros equipamentos.  

Balun
Passivo

Balun
Passivo+ +

- -

Lado do conector BNC:
OBS: O conector BNC deve ser cortado.

 O fio vermelho deve ser conectado ao ‘5'
e o fio preto ao ‘1'

Lado do conector BNC:
OBS: O conector BNC deve ser cortado.

 O fio vermelho deve ser conectado ao ‘5'
e o fio preto ao ‘1'


