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Os interfones AZ e AZ-S são indicados para utilização em 
conjunto com todo e qualquer porteiro eletrônico com ou sem 
vídeo, da HDL.

Além do design, a diferença entre os dois modelos é a possibi-
lidade de ajustar o volume do toque, na linha AZ-S. Esse ajuste 
é feito através de uma chave localizada na lateral do equipa-
mento, conforme mostra a figura acima.

IMPORTANTE: Os fios “1” e “4” não devem ser invertidos du-
rante a ligação. Recomendamos a utilização de fios com cores 
diferentes para facilitar a ligação.

Porteiro Eletrônico

Convencional - 2 fios

Porteiro Eletrônico 
com vídeo

AZ AZ-S

Interfones AZ e AZ-S

Esquemas de ligação:
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A instalação a quatro fios é recomendada como forma a aumen-
tar a segurança da instalação, visto que um dos fios da fechadura 
passa pelo interfone.

Além dos jumpers destinados à utilização dos bornes “FE” e 
“FS”, há outros dois jumpers na placa: “J1” e “J2”. O primeiro tem a 
função de tornar o interfone compatível com sistemas de outros fa-
bricantes* - Para isso, deve ser fechado. Em funcionamento normal 
(sistemas HDL), deve ficar aberto, ou seja, desconectado. Já o se-
gundo tem por objetivo a utilização dos interfones em sistemas de 
Interfonia Coletiva com vídeo - Quando o jumper estiver conectado, 
o equipamento está apto a operar em sistemas coletivos.

IMPORTANTE: Antes de conectar os fios nos bornes “FE” e “FS”, 
deve-se retirar os jumpers “J3” e “J4” da placa.

* A HDL não se responsabiliza pela compatibilidade e funciona-
mento do equipamento com os sistemas de outros fabricantes. 
Consulte uma assistência ténica autorizada para maiores informa-
ções.

Jumpers e Ajustes:

4 fios
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O outro ajuste existente no interfone é o de volume do toque 
(disponível apenas nos modelos AZ-S).

Através de uma chave localizada na lateral do equipamento, 
pode-se ajustar o toque em alto ou baixo, de acordo com as 
necessidades de cada instalação.

O padrão de fábrica é no volume alto. Caso se deseje diminu-
ílo, basta mudar a chave.

Posição do Jumper: Aberto

Posição do Jumper: Fechado

Neste caso o equipamento está apto 
a ser utilizados em sistemas HDL.

Neste caso o equipamento está apto 
a ser utilizados em sistemas de outras 
marcas.

Ele também poderá ser utilizado em 
sistemas de vídeo coletivos.

IMPORTANTE: O modelo AZ não dispõe deste ajuste.



Esse produto passou por todos os testes de resistência exigidos pelo nosso 
Controle de Qualidade e encontra-se apto para servi-lo durante muitos anos.

A HDL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. assegura ao 
adquirente deste equipamento, garantia contra defeitos de matéria-prima e de 
fabricação, por 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada 
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumi-
dor, observando o que segue:

•A garantia acima supra é a única garantia quer expressa, quer implícita, 
ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma 
meramente explicativa e não taxativa) lucros cessantes, interrupção de negó-
cios e outros prejuízos pecuniários decorrentes de uso, ou da possibilidade de 
usar esse aparelho.

•A HDL declara a garantia nula e sem efeito se for constatado por ela, ou 
pela Assistência Técnica Credenciada que o equipamento sofreu dano causado 
por uso em desacordo com o manual de instruções, ligação à tensão de rede 
errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, 
defeitos decorrentes de influências climáticas (raios, inundações, etc.), sobre-
cargas na rede elétrica, danos ou prejuízos causados por furto ou vandalismo, 
e ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por terceiros não 
autorizados.

•Equipamentos com número de série adulterado ou ilegível também não 
serão cobertos pela presente garantia.

•Os danos ou defeitos causados por agentes externos e demais peças que 
se desgastam naturalmente com o uso, ou por outras condições anormais de 
utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

•Todos os equipamentos fabricados pela HDL possuem um selo de garantia 
que não poderá ser violado. A não observância deste item acarretará na perda 
da garantia do equipamento.

•Os consertos e manutenção do equipamento, dentro da garantia, serão de 
competência exclusiva da rede de Assistência Técnica Credenciada pela HDL.

•A Garantia somente terá validade quando o equipamento for apresentado 
juntamente com a Nota Fiscal de venda ao consumidor.

•As despesas do frete não estão cobertas por esta garantia, sendo de res-
ponsabilidade exclusiva do proprietário.

•O proprietário que desejar atendimento domiciliar deverá consultar anteci-
padamente a rede de Assistência Técnica Credenciada sobre a disponibilidade 
deste serviço e a taxa de visita cobrada.

Recomendamos que a instalação do equipamento seja efetuada por um 
profissional qualificado.

Para obter informações referentes à nossa rede de Assistência Técnica 
Credenciada, entre em contato com um dos nossos atendentes pelo telefone 
(11) 4025-6500 ou acesse nosso site: www.hdl.com.br

Certificado de Garantia:
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