
Parabéns, você acaba de adquirir uma extensão para o 
vídeo porteiro modelo VP 700 produzido no Brasil com a 
mais alta tecnologia de fabricação.  A extensão é um 
acessório que visa dar mais conforto para o usuário, dando 
a opção de mais um ponto de atendimento ao seu sistema 
de video porteiro. O vídeo Porteiro VP 700 é um sistema de 
intercomunicação no qual o usuário pode identificar 
visualmente o visitante. O VP 700 pode armazenar 
imagens ou pequenos vídeos toda vez que um visitante 
pressiona o botão de chamada externo.  

1- As principais características da extensão:

- Viva Voz.(Comunicação  sem a utilização de Monofone);
- As teclas utilizam tecnologia touch sense, isto é são 
sensíveis a toque;
- Display widescreen de 7 polegadas;
- Fonte de alimentação Bivolt Automático de 90 a 265 Vac;
- Capacidade de capturar as imagens e armazená-las com 
data e hora;
- Capacidade de gravar vídeos na memoria interna;
- Não perde as imagens e/ou vídeos armazenados;
- Menu OSD para configurações de data hora, e ajustes de 
vídeo;

2- Modo de Instalação:

Para a instalação da extensão recomenda-se a utilização 
de cabo UTP CAT 5 (cabo de rede) e a distancia máxima 
entre o Módulo interno e a extensão de 50 m. 

Recomendações:

- Mantenha o cabo de alimentação desligado durante o 
processo de instalação;
- Evite instalar as câmeras e a unidade externa de modo 
que incidam diretamente nas lentes das câmeras luzes 
fortes ou reflexos, luz solar direta, que prejudiquem a 
visualização da imagem;
- A extensão foi desenvolvida para ficar em ambientes 
internos. Não deve ser exposta a água / outros líquidos ou 
em condições externas de umidade e temperatura.
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GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda 
garante este aparelho por um período de 12 meses  a partir 
da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que 
impeçam o funcionamento dentro das características 
técnicas especificadas do produto.  Durante o período de 
vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar, a critério 
próprio), qualquer componente que apresente defeito.
Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:               
- Instalação fora do padrão técnico especificado neste 
manual e em seu guia de instalação; 
- Uso inadequado; 
- Violação do equipamento; 
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.
A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de 
autorização expressa do cliente, que arcará com as 
despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser 
devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.
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           Operação do vídeo porteiro

1- Funcionamento:

O vídeo Porteiro VP 700 é um sistema de 
intercomunicação no qual o usuário pode identificar 
visualmente o visitante. 
O visitante ao pressionar o botão na unidade externa toca 
uma campainha na unidade externa e também toca uma 
campainha na unidade interna e na extensão de vídeo. Ao 
mesmo tempo que a unidade interna toca a campainha, o 
vídeo porteiro e a extensão saem do modo de espera e vão 
para o modo de visualização de vídeo, para que o usuário 
possa identificar visualmente o visitante. Neste momento o 
vídeo porteiro pode tirar uma foto ou fazer um vídeo, de 
acordo com a configuração do vídeo porteiro. Esta função 
tem a finalidade de identificação do visitante que 
pressionou a sua campainha e assim o usuário pode 
verificar quem acionou sua campainha no momento em 
que esteve ausente e não pode atender a campainha.  Na 
extensão para iniciar uma comunicação com o visitante, 
basta pressionar a tecla          para iniciar a conversação, a 

extensão irá sinalizar com 2 bips, indicando o inicio da 
conversação. O tempo máximo de conversação é de 2 
minutos, após este período a extensão volta ao modo de 
espera automaticamente. Caso o usuário deseje finalizar a 
conversação antes, basta  pressionar novamente  a  tecla 
        para finalizar a conversação, a extensão irá emitir um 

bip longo, finalizando a conversação e voltando para o 
modo de espera. Caso o usuário não deseje iniciar uma 
conversação, o usuário pode  finalizar a visualização 
segurando a tecla          por 3 segundos, ao final dos 3 

segundos a extensão irá emitir 2 bips e finalizar a 
visualização do vídeo.
Para abertura do portão, o usuário deve pressionar a tecla 
         neste momento a extensão irá sinalizar uma 

sequencia de bips,  e piscará as teclas,  sinalizando a 
abertura da fechadura.
Durante a conversação o usuário pode tirar uma foto ou 
ainda fazer um vídeo. Para tirar a foto basta pressionar a 
tecla

Neste momento irá aparecer na tela a figura de uma 
câmera , indicando que a foto foi tirada. Para fazer o vídeo 
pressione a tecla        . 

Neste momento irá piscar na tela a mensagem 
“gravar”indicando que a gravação de vídeo foi iniciada. 

2- Esquema de ligação da unidade de extensão:

- Evite instalar a extensão em locais sujeitos  a forte calor 
ou umidade excessiva.
- Não instale os equipamentos próximos a fontes de campo 
magnético intensos como linhas e antenas  de 
transmissão.
- Evite a passagem do cabeamento do vídeo porteiro junto 
a fonte de ruídos eletromagnéticos como a  rede elétrica, 
motores, cercas elétricas, etc, pois a mesma poderá gerar 
interferências nas imagens e na comunicação do vídeo 
porteiro.
-Evite ligar a extensão em uma tomada com outros 
aparelhos, isso pode sobrecarregar a rede elétrica e 
causar curto-circuito, utilize uma tomada única.
- Não instale a extensão próximo a fonte de gazes 
inflamáveis.
- Não desmonte o produto, pois a risco de choques 
elétricos.Em caso de problemas entre em contato com o 
SAC (Serviço de assistência ao Consumidor)da JFL. 
- Não instale  a extensão próximo a fontes de ruído 
acústico intensos como aparelho de som, maquina de 
lavar, britadeira, serra elétrica, motores ,etc. Pois  estes 
ruídos podem prejudicar a comunicação do vídeo porteiro.

A altura recomendada da extensão é entre 1,45 m e 1,60 m 
a partir do chão até o centro do display.

1- O Suporte da extensão foi feito para se utilizar com as 
caixas padrão de mercado (Caixa 4x2) e sua furação é 
segue este padrão e nós recomendamos a sua utilização 
para melhor acomodação dos cabos. Caso no local onde 
for instalado não tiver a caixa 4x2, utilize o próprio suporte 
como gabarito de furação. O Suporte tem vários furos 
auxiliares para facilitar a fixação.
2- Fixe o suporte a caixa 4x2. Verifique se o suporte esta 
bem fixo. Em seguida conecte todas as fiações que serão 
utilizadas. Depois conecte a unidade interna ao suporte 
encaixando os furos de fixação ao suporte. Após o encaixe 
dos furos, desloque a unidade interna para baixo para 
travar a fixação. 
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