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ANOTAÇÕES



             

fornecimento de energia elétrica;
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado
às superfícies plásticas;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação se não
adequado;
- Produto ou peça danificada em consequência de remoção,
manuseio  queda e/ou efeitos da natureza, tais como: relâmpago
chuva, inundação, desabamento, fogo etc;
-  Despesas por processos de inspeção ou diagnóstico, incluindo
a taxa de visita do técnico, uma vez determinado que a falha foi
causada por motivo não coberto pela garantia;
- Despesas pelo transporte e segurança do produto até a 
assistência técnica;
- Peças sujeitas a desgaste natural, descartáveis ou consumíveis
tais como botões de comando.

OBS.: A Lider Indústria Eletrônica Ltda. se reserva o direito de 
qualquer alteração deste manual sem aviso prévio.

- Falhas no funcionamento decorrentes de insuficiência no

             

 A garantia será cumprida sem qualquer ônus para o
consumidor desde que seja apresentado este certificado 
acompanhado da nota fiscal juntamente com o produto nos 
postos autorizados Lider. 

- Número da Nota Fiscal: ______________________________

- Número de série do produto:__________________________

- Data:______________________________________________

- Revendedor: _______________________________________
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INTRODUÇÃO

   A linha de Vídeo Porteiro Lider LD5000 permite
a comunicação e visualização de visitantes em 
sua residência, escritório, condomínio, aliando
estilo, segurança e comodidade em um único 
produto.
    

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Frontal externo touch (LR380)   
- 01 Monitor interno branco ou preto (LD5500 ou LD5600)  
- 01 Jogo de parafusos para fixação
- 01 Manual de instalação
- 01 Guia do usuário 
- 01 Suporte de fixação 

Obs: Para evitar qualquer dano ao equipamento
leia atentamente este manual.

CÓDIGO DESCRIÇÃO
Monitor touch branco com painel frontal LR380
Monitor touch preto com painel frontal LR380

Extensão de vídeo branco com painel LR380

Extensão de vídeo preto com painel LR380

Frontal touch para o vídeo 5" LD5500 e LD5600

LD5500

LD5600

LD5700

LD5800

LR380



                  TERMO DE GARANTIA

O período coberto pela garantia é de 12 meses contados a partir
da data inserida na nota fiscal emitida pelo revendedor no ato da
compra.

Estão cobertas pela garantia a substituição de peças e
componentes que apresentarem defeitos de fabricação, exceto 
aqueles decorrentes de erro de instalação,  uso inadequado e 
em desacordo com as orientações do manual de instruções.

Esta garantia fica invalidada automaticamente se:

- Na instalação ou no uso não forem observadas as 
especificações e recomendações do manual do produto;
- Na instalação, as condições elétricas não forem compatíveis
com a ideal recomendada  no manual;
- Na utilização do produto não forem observadas as instruções 
de uso e recomendações do manual do produto;
- O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, 
sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, 
bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas descreden-
ciadas;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou 
adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação;
- For apresentada nota fiscal e/ou termo de garantia com sinais
de modificação ou rasura.

A garantia não cobre:

- Despesas com a instalação do produto;
- Sinistro ( roubo ou furto )
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças 
e acessórios que não pertençam ao produto;
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Tela de LCD colorido de 5”.
Tecla de menu, para ajuste de imagem e 
ativação da função ‘‘Não perturbe’’.

3 Visualização da imagem e câmeras auxiliares.
Com menu habilitado atua como “+” .

4 Tecla Interfone, libera a comunicação entre
o monitor e frontal. Com menu habilitado
atua como “-”.

5 Acionamento de fechadura. 

2

MONITOR INTERNO

Vista Frontal

MENU

VISUALIZAR

INTERFONE

FECHADURA

+

-

1

3

4

5

2

Figura 1

MONITOR PAINEL EXTERNO
VOLTAGEM Bivolt automático 18VDC pelo monitor

CONSUMO 7w e Stand By 3w Incluso no monitor

212 x 129 x 30 mm 112 x 113 x 67 mm

TELA LCD 5" Color

CÂMERA

DIMENSÃO

ILUMINAÇÃO MIN

****** CCD Day/ Night
******

****** 0,2 Lux

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Touch



MENU

VISUALIZAR

INTERFONE

FECHADURA

+

-

MENU

VISUALIZAR

INTERFONE

FECHADURA

+

-

Importante: Esta opção não interfere nas demais
funções como visualizar, fechadura e ajustes de 
imagem.

Para desabilitar a função não perturbe:

   Pressione a tecla “INTERFONE”.  Uma vez que
o monitor abre comunicação, a função é desabili-
tada.  
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   Permite ao usuário desabilitar o toque de forma 
rápida, garantindo a tranqüilidade da residência
em momento de descanso.

     

FUNÇÃO NÃO PERTURBE

   Com o LCD desligado, basta pressionar o botão
“MENU” até que se ouça a confirmação através 
de beeps. Concluída a habiltação, a tecla “MENU” 
ficará piscando.

Para habilitar a função não perturbe:

1 Pontos de fixação (Suporte).
2 Apoio da base do monitor.
3 Conectores para interligação entre os módulos*. 
4

5 Saída de áudio (alto falante).  

6

7

8

8

Microfone de eletreto.

Aletas para ventilação. 
Monitor compativel com frontal touch LR380 

Cabo de energia elétrica (127/220Vac automático).

Vista Traseira

2

1

3

4

3

5

6 7

Vista Traseira

Figura 2

1
2
3
4
5 6

7
8
9
10

3

* Módulo frontal, extensões de vídeo ou áudio e câmeras.  

Touch

Touch

Atenção: Monitor compátivel  
com frontal touch LR380  
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   Apesar do Vídeo Porteiro utilizar uma câmera 
day/night (com ótima visão noturna), alguns 
locais necessitam de luz adicional para uma boa
visualização  do visitante.  
   Para compensar a falta de luminosidade 
ambiente, os frontais possuem 4 LED’s infra 
vermelhos.
  A  luz infravermelha não é visivel ao olho humano 
e por isso não denuncia a presença da câmera.
Caso a imagem noturna esteja escura, 
recomenda-se ajustar o brilho no monitor. Para 
melhor visão noturna, é importante que o brilho 
fique com intensidade de 50%.    

VISÃO  NOTURNA

     Para destravar a fechadura (se existir), basta
manter o botão “FECHADURA” pressionado 
por um tempo superior a 0,5 segundo. 

Obs.1: 
destravamento acidental da fechadura. 
Obs.2: O monitor só aceita esse comando se o 
LCD estiver ligado, ou seja, com imagem na tela. 

O tempo citado acima é usado para evitar

6

MENU

VISUALIZAR

INTERFONE

FECHADURA

+

-

4

Figura 3

FRONTAL TOUCH ( LR380 )

1 Parafuso de travamento da tampa na base.
2 Abertura do microfone de eletreto.
3 Leds para iluminação noturna (infravermelho). 
4 Abertura para a lente Pin Hole. 
5 Saída de áudio (alto-falante). 

6 Tecla touch (acionamento de toque).

Capa protetora. 

Vista Fundo

Vista Externa

1

2

6

7

7

53

4 Touch



MODO AUTOMÁTICO: Entre em visualizar 
para exibir a imagem na tela, em seguida 
pressione e segure a mesma tecla visualizar  
até ouvir beeps de confirmação de ativação da
função.

Para desativar o modo automático  basta 
pressionar o botão  INTERFONE.  Se desejar
parar o sequenciamento  em uma determinada 
câmera, pressione 1 vez a tecla visualizar, 
voltando ao modo manual.

MODO MANUAL:  Pressione o botão 
“VISUALIZAR” com a tela ligada para mudar 
de câmera.
  
 MENU

VISUALIZAR

INTERFONE

FECHADURA

+

-

MENU

VISUALIZAR

INTERFONE

FECHADURA

+

-
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IMPORTANTE:   Em comunicação não é 
possível ativar o modo automático.

5

Lente Pin Hole. 

Alto falante.  

Conectores para interligação com o monitor e
fechadura.
 Ajuste de volume do alto falante.

Microfone de eletreto

Leds para iluminação noturna (infravermelho). 

Vista Interna

4
2

6
1

5

3
Figura 4

Suporte da câmera

1

2

3

4

5

6

Touch

Touch
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Obs.: A imagem desligará
automaticamente após 25
segundos.     

MENU

VISUALIZAR

INTERFONE

FECHADURA

+

-

     Quando o visitante pressionar o botão de toque  
do frontal, a campainha será acionada e a imagem
da câmera do frontal será exibida no monitor.     

2

     Para falar com o visitante, basta pressionar o 
botão “ INTERFONE ” do monitor.     

Obs.: Para encerrar, basta 
pressionar o botão 
“ INTERFONE ” novamente
ou aguardar 1 minuto para
desligamento automático.     

3

     Para visualizar a imagem na tela, sem que se
tenha comunicação, pressione o botão 
“ VISUALIZAR ”.  

4

MENU

VISUALIZAR

INTERFONE

FECHADURA

+

-
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INSTALAÇÃO  DO FRONTAL TOUCH LR380

1 Solte o parafuso na 
parte inferior.   

2 Levante a tampa, 
conforme a imagem 
ao lado, para solta-la.

Instalação do Frontal externo

parafuso

Figura 5

Figura 6

Antes de instalar verifique
se o monitor de vídeo é 
compatível com o frontal
touch (LR380). 
Não chumbar (embutir) o
frontal na parede. Apenas
sobrepor.   

Atenção: LD5500 ou LD5600

Compatível com frontal LR380

É NECESSÁRIO QUE A INSTALAÇÃO SEJA REALIZADA   EM
LOCAL PROTEGIDO DA CHUVA. CERTIFIQUE-SE QUE A 
INSTALAÇÃO SERÁ REALIZADA POR UMA PESSOA 
QUALIFICADA. 

1

2

     Para exibir as imagens das câmeras 
auxiliares (quando existirem), existem 2 modos:

5

Touch

Touch

Touch



   Mude o critério de ajuste com a tecla “MENU” e
ajuste a intensidade desejada com as teclas “+” e
“-”.

   Para sair do modo de ajuste, basta aguardar 4
segundos. Observe que os Led’s param de piscar
e o monitor volta a operação normal.    
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   Para uma melhor condição de imagem durante 
o dia e a noite é recomendado que:  

Brightness (Brilho) ......... 50%
Contraste (contraste) ......50%
Color (Cor)...................... 50%
Sharpness (Nitidez) ....... 50%

7

5 Use a caixa como 
gabarito para fazer 
a furação no local 
de instalação. 
Conduza a fiação 
pela cavidade destinada
e parafuse a base
na superfície.  

Atenção: Os parafusos que prendem a caixa na
parede devem estar  bem apertados, não
deixando-os sobressalentes. É importante vedar 
os furos com silicone para evitar a entrada de 
água.
   

Figura 9

Remova as tampas dos
furos de parafusos e
passagem de fios.
Fixe a base na parede
com os parafusos que 
acompanham o kit à
altura de 1,60m.
 

   

Pontos para
passagem de fio 

3 Retire o módulo de
áudio.  Deslize-o pela 
caixa até sair totalmente.
Não existem parafusos
de travamento.
   

4

Figura 7

Figura 8

Pontos
para fixação

MODO DE OPERAÇÃO

     Com a instalação devidamente realizada,
ligue-o na rede elétrica. Não é necessário  
selecionar a voltagem, visto que é feita de forma 
automática (90 - 240VAC).   

1



   O ajuste do nível de áudio do alto falante é
realizado introduzindo uma pequena chave de 
fenda na cavidade “alto falante” localizado no 
suporte da câmera do frontal e girando-a.   

   O volume do “alto falante” é pré-ajustado 
em fábrica. Somente refaça em caso de 
microfonia ou volume baixo.

 17

AJUSTES

Ajustes no volume de áudio

1

8

Atenção: Se houver espaço entre a tampa e
o modulo  a sensibilidade da tecla touch será 
afetada. Certifique-se que a tampa esta bem
fechada e o parafuso apertado.

7

8

Insira a tampa na caixa 
e feche-a. Pressione a
parte inferior da tampa
até que a trava encaixe
na cavidade.

Com a tampa na posição 
correta coloque o parafuso
travando-a definitivamente. parafuso

Trava

Figura 12

Figura 11

6 Volte o módulo na caixa 
já fixada na parede, 
deslizando-o pelo trilho
até encostar na parte
superior da caixa. 
Conecte os fios conforme
 a figura 16 (página 11).

   

Figura 10

Ajustes da imagem

   Quando necessário, os ajustes podem ser feitos 
na imagem: Brilho, contraste, cor e nitidez.

   Para ajusta-los, com a tela ligada, pressione o 
botão “MENU”.  Verifique que os Led’s ficam 
piscando e a janela de ajuste sobrepõe à imagem
da câmera.
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INSTALAÇÕES OPCIONAIS

Instalação da fechadura 

Figura 19

Fio bitola
2minima 1,0mm

Distância máxima
de 10m.

Não existe
polaridade

Instalação de extensões de vídeo

Figura 20

LR380

Ligar a malha do cabo nos
pinos 3 dos conectores Distância máxima de 30m entre 

os monitores mantendo as mesmas 
recomendações nas instalações.Importante: Note que as extensões são ligadas no borne 2 ao 5, sendo 

                     que o borne 1 não deverá ser conectado.

MENU

VISUALIZAR

INTERFONE

FECHADURA

+

-

LR380 LD5500 ou LD5600  
Extensão de vídeo LD5700: Monitor branco
Extensão de vídeo LD5800: Monitor preto

3

Conector no fundo 
do monitor Principal

Conector no fundo 
da extensão de vídeo 1

Conector no fundo 
da extensão de vídeo 2

1
2
3
4
5 6

7
8
9
10 1

2
3
4
5 6

7
8
9
101

2
3
4
5 6

7
8
9
10

9

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

   

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

   

Instalação do Monitor interno

2 Faça a ligação dos fios no conector na parte 
traseira do monitor, conforme a figura 16
(página 11)  

3 Encaixe o monitor no suporte de fixação
preso à caixa padrão ou parede, puxando
levemente para baixo.   

4 Ligue o cabo de alimentação à rede elétrica.
A seleção da tensão da rede é feita de forma 
automática, podendo ser ligado em uma rede
de 90 a 240 Vac. 

parafusos

Figura 13

Figura 14

Caixa padrão
2 x 4

Suporte aplicado
Suporte de fixação

Pino de encaixe
do monitor

Centralizado À direita À esquerda

Touch Touch Touch

LR120
LR120S
LR120P

+
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Acionamento das teclas:

Para segurança contra acionamento involuntário,
pressione as teclas corretamente.

Para acionamento correto da tecla
de toque, pressione conforme a 
figura acima. 

Não acionar com a 
ponta do dedo. 

Figura 15

INFORMAÇÃO AO USUÁRIO

15

Instalação das câmeras auxiliares

Figura 18

Conector no 
fundo do monitor

Deverá ser utilizado uma fonte externa tendo apenas que interligar 
o (-) da fonte externa com o pino 7 e pino 9  do monitor (GND).  
O cabo a ser usado na instalação, deve ser consultado no manual
da câmera.

Extensão
Vídeo LD5700

ou LD5800

1
2
3
4
5 6

7
8
9
101

2
3
4
5 6

7
8
9
10

+ 12Vdc
12 VDC

Fonte

Câmera
auxiliar 2

Câmera
auxiliar 1

Figura 17

Conector no 
fundo do monitor

Ligar a malha do cabo nos
pinos 3 dos conectores Conector dentro 

do monofone LR 8005

Pino 2 - Áudio
Pino 3 - GND
Pino 4 - Não conectado 
Pino 5 - Linha de comando

MENU

VISUALIZAR

INTERFONE

FECHADURA

+

-

2
3
4

5

+
+
+
+

LR 8005

1
2
3
4
5 6

7
8
9
10

LD5500 ou LD5600LR380

Câmera auxiliar

1234 F F1234 F F

Touch
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Cabo recomendado para instalação

Produto  Cabo Manga 3 ou 4 Vias - 75% Malha de 
Cobre Trançado

Condutor Central Cobre Nu Flexível de 6 X 0,160mm

Blindagem Malha de Cobre Trançada (Mais
 eficiente contra ruído)

Cobertura 75% 

Capa PVC Flexível de 3,600mm (Mais flexível)

Veias 

Vias 

Aplicação 

Polietileno Natural

 03 ou 04

Ligação de Interfone e Vídeo Porteiro.

0 - 100m

Cabo Manga 4 vias 75% trançado

11

Conexão do frontal touch com o monitor  

1234 F F1234 F F

Obs.: Recomenda-se a utilização de cabo com malha 
de blindagem (cabo manga, página 12) para eliminação 
de possíveis interferência. Esta malha deverá ser 
obrigatoriamente ligada no borne (3) do monitor 
interno e no borne (3) do frontal externo.
Caso não seja utilizado o cabo manga, poderá surgir 
ruídos no áudio e no vídeo. 

Figura 16

Frontal LR380LD5500 ou LD5600 

Cabo manga 
conforme tabela 

página 14  

Conector no 
fundo do monitor

MENU

VISUALIZAR

INTERFONE

FECHADURA

+

-

3
1
2
3
4
5 6

7
8
9
10

Pino 1 - Alimentação frontal
Pino 2 - Áudio
Pino 3 - GND 
Pino 4 - Vídeo 1 (frontal)
Pino 5 - Linha de comando

Pino 6 - Vídeo 2 
Pino 7 - GND
Pino 8 - Vídeo 3 
Pino 9 - GND
Pino 10 - Vídeo 4

Verifique se o monitor
de vídeo é compatível com 
o frontal touch. (Página 6) 

Touch

Não é necessária a abertura do monitor para a 
instalação.  A abertura ocasionará a perda da 
garantia.
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OBS: A ligação utilizando 2 cabos é
recomendada no caso de incidência de ruídos, que 
podem ocorrer nas instalações acima de 50m
(entre o frontal externo e o monitor interno) ou ligações 
onde esses cabos passam juntos a rede elétrica.

 

Instalação utilizando 2 Cabos

Cabo 11
2
3

4 Cabo 2
(Vídeo)

(Vídeo)

1

2

3

4
Malha de aterramento

Malha de aterramento

Em caso de instalação utilizando essa configuração
a malha do cabo 1 deve ser conectada a malha do cabo 2 
através do pino 3 do frontal e do monitor.

Cabo 1

Cabo 2

MENU

VISUALIZAR

INTERFONE

FECHADURA

+

-

Vias

Blindagem malha de cobre trançada

Capa PVC

Cobertura de 75% Laminado

Pino 1 18V 
Pino 2 Áudio
Pino 3 (Malha) GND ou Terra
Pino 4 Vídeo

 Pino 1
 Pino 4

 Pino 2

 Malha do Cabo 
Ligado no Pino 3

ESTRUTURA DO CABO MANGA

FORMA DE CONEXÃO

Para cabo manga de 4 vias, usar 2 vias para 
conectar os bornes número 1.

Ligar obrigatóriamente a malha do cabo manga
no borne 3 do monitor ao borne 3 do frontal.

LR350 ou LR380
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