
Za režimu monitorování nebo volání zvenčí nebo za režimu 
vnitřního telefonu stiskněte tlačítko     , objeví se hlavní menu. 
Stisknutím tlačítka      nebo      přejděte do dalšího výběru. 
Příslušný výběr budezvýrazněn. Stisknutím tlačítka      nebo      
nastavte číselnou hodnotu.

• Nastavení kontrastu
Tato charakteristika Vám umožňuje nastavit kontrast mezi 
světlou a tmavou částí LCD obrazovky. Hodnota kontrastu je 
od 1 do 60. Stisknutím tlačítka      nebo      se kontrast 
postupně zvyšuje nebo snižuje.

• Nastavení barvy
Tato charakteristika Vám umožňuje nastavit barvu LCD
obrazovky. Hodnota barvy je od 1 do 60. Stisknutím tlačítka
      nebo      se hodnota barvy postupně zvyšuje nebo snižuje.

Před použitím si pozorně přečtěte návod.

Stručný úvod

 

Obsah balení 

Úvod k tlačítkům

  Funkce

Tlačítko Zvýšit  
Tlačítko MENU  
Tlačítko Doleva  

Tlačítko proo demykání  
Reproduktor  

 
 

 
 
 

Tlačítko Esc 
Tlačítko Doprava 

Tlačítko Monitor
 

Tlačítko Dolů
 

 
 

Montáž základní desky  

 

Schéma zapojení
 

 

Zapojení

 

Způsob použití vnitřního monitoru 

   

 

Technické údaje

 

Návod k montáži a obsluze

BEZSLUCHÁTKOVÝ BAREVNÝ 

DVEŘNÍ VIDEOTELEFON 

MOVETO V- 028
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Děkujeme za používání našich výrobků.
Tento výrobek, zahrnující vnitřní monitor a kameru, umožňuje 
zobrazit hovořící. Zařízení je snadno obsluhovatelné, zabezpečení 
jednoduché, spolehlivý výrobek .

1. Vyberte vhodné místo.
2. Připevněte základní desku vnitřního monitoru.
    A: Do zdi vyvrtejte otvor, zasuňte do něj pryžový kryt. 
    B: Zašroubujte šrouby.
3. Zapojte vodiče.
4. Na zadní stranu základové desky namontujte základní přístroj.

Zobrazení při volání

Obrazovka

• Nastavení jasu
Tato charakteristika Vám umožňuje nastavit jas LCD
obrazovky. Hodnota jasu je od 1 do 60. Stisknutím tlačítka
nebo se jas postupně zvyšuje      nebo      snižuje.

• Nastavení hlasi tosti
Tato charakteristika Vám umožňuje nastavit úroveň hlasitosti. 
Hodnota hlasitosti je od 1 do 60. Stisknutím tlačítka      nebo       
      se hlasitost postupně zvyšuje nebo snižuje.

1. Po zazvonění dveřního zvonku se na základě hovoru do 
    mikrofonu rozhodněte, zda otevřít dveře. Dveře lze otevřít   
    stisknutím tlačítka pro odemykání.
2. Po stisknutí tlačítka Monitor se lze podívat ven.

TLAČÍTKO PRO ODEMYKÁNÍ nedržte dlouho stisknuté, 
mohla by se tím poškodit venkovní kamera.

1: Použití funkce hovoru

2: Nastavení funkcí

BÍLÝ (AUDIO)
ČERVENÝ (VDD)
ČERNÝ (GND)
ŽLUTÝ (VIDEO)

Venkovní kamera

Zdroj 
DC 15V

MENU ESC

X1 X1 X1

X1 X2 X1

MENU ESC

Zámek

2 vodiče 4 vodiče

  vnitřní monitor vnější jednotka

 

 

Model
Velikost obrazovky
Konfigurace barvy
Video systém
Efektivní pixely
Napájecí napětí
Spotřeba proudu
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Vnější rozměry

M273
7 palců (úhlopříčka)
R.G.B. delta
PAL/NTSC
480 x3 (RGB) x240
15 V    1A
420 mA ~ 620 mA
-10 C ~ +50 C
85 % (max.)
197(d) x187 (š) x20 (v) mm

0 0

SIZE:210+285mm

Zadní část vnitřního 
monitoru.



 

 
 

 

Specifikace (vnější jednotka)Vnější jednotka

 
 

2: Video
A. Pokud je bez obrazu, je možné, že je poškozena kamera   
    venkovní jednotky nebo obrazovka vnitřní jednotky.
B. Pokud není jasný obraz, zkuste upravit jas, kontrast a barevnost.
C. Pokud je obraz rušen, může se jednat o rušení z okolí. Vedení 
    může být nainstalováno nevhodně, možná je pro vedení použit 
    nevhodný materiál. Zkuste použít silnější vedení.
3: Audio
A. Pokud je příliš slabá hlasitost, může být vedení příliš dlouhé 
    nebo materiál pro vedení příliš slabý.
B. Pokud je rušen zvuk, je nevhodně nainstalováno vedení, rušení 
    způsobuje okolí, možná jsou kabelové svazky položeny na sebe.
4: Ovládání funkcí
A. Pokud nelze telefonovat, některé zařízení může mít poruchy, 
    zkuste je demontovat a odděleně vyzkoušet.
B. Nelze odemknout.
    a: Zkontrolujte, zda je odemykání venkovní jednotky nastaveno 
        podle Vašeho zámku.
    b: Příliš dlouhé vedení, materiál pro vedení je příliš slabý,    
        vyměňte jej za silnější.

 ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek: M OVE TO V -028

Sériové číslo

Datum koupě

Příjmení zákazníka

 (razítko obchodu a podpis)

DOVOZCE:

M.A.T.A. Czech
Radlická 103
Praha 5

Autorizovaný servis: 

PM servis
Na barikádách 670, PRAHA 9, PSČ: 196 00
Mobil: 777 302 060

Zjišťování a oprava poruch
1: Nelze používat
A. Pokud je napájení v pořádku, zkuste odpojit zdroj a znovu jej 
     zapojit.
B. Zkontrolujte, zda je správně nainstalováno vedení. Nesprávná   
    instalace může způsobit neopravitelné poškození zařízení, 
    pozorně si přečtěte a prostudujte návod k montáži.
C. Může být poškozena jedna z venkovních jednotek nebo vnitřní 
     jednotka, zkuste ji demontovat a odděleně ověřit.

Instrukce instalace a obsluh y

Konstrukce a instalace

Reproduktor

kamera

Infračervené světlo

Tlačítko hovoru

Mikrofon

Reproduktor

kamera

Infračervené světo

Tlačítko hovoru

Mikrofon

Reproduktor

kamera

Infračervené světo

Tlačítko hovoru

Mikrofon

Reproduktor

Infračervené světo

kamera

Tlačítko hovoru

Mikrofon

P201 P202

P203 P204

•  Umístění
cca 180 cm

cca 65 cm

cca 110 cm

Nepoužívejte v ostrém světle, 
Pokud se světelný zdroj nachází 
za zády hostů, je třeba použít 
žárovku pro rozjasnění obrazu.
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cca 80 cm

A2

E1

E2

B1 B2

C1 C2

A1

D1

D2

D1

D2

E1

E2

F1

F2

•  Instalace P201 (Instalace P202/P203/P204 podobně jako u P201, )

C1 připojuje k C2.
B1 připojuje k B2.

Spotřeba proudu

Zorný úhel

Noční osvětlení

Provozní teplota

Vnější rozměry

 

              P204

<300mA

50°

Infračervené světlo LED

-20°C~+50°C

120(L)x41(W)x45(H)mm

                 P201 

<300mA

50°

Infračervené světlo LED

-20°C~+50°C

160(L)x68 (W)x39(H)mm

Spotřeba proudu

Zorný úhel

Noční osvětlení

Provozní teplota

Vnější rozměry

 

              P202

<300mA

50°

Infračervené světlo LED

-20°C~+50°C

123(L)x43(W)x38(H)mm

                 P201 

<300mA

38°

Infračervené světlo LED

-20°C~+50°C

122(L)x73(W)x44(H)mm

50cm

Zvolte otvor ve stěně 
a vložte pryžovou 
vložku,

Přišroubujte (D1,D2), 

Přišroubujte (E1,E2), Nasaďte kryt (F1,F2), 

Pozor




