
 

 

 

 Návod k montáži a obsluze 
 

7“ Bezsluchátkový 

 barevný dveřní videotelefon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOVETO V-039C 

 



Upozornění 
 
1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle 

poskytnutých informací a stanoveným způsobem. 
2. Přívodní kabel neprodlužujte, zařízení (transformátor) nebude s delším kabelem fungovat. Nepřipojujte 

transformátor do zásuvky před připojením kabelů (str. 4).   

 
 
1. Během instalace držte děti a kolemjdoucí dál 

od Vašeho pracovního prostoru. Zabráníte tak 
možným zraněním. 

2. Nepřeceňujte svoje síly při instalaci tohoto 
produktu. Zajistěte si bezpečný postoj a 
rovnováhu za všech okolností. Umožní to lepší 
kontrolu při neočekávané situaci. 

3. Tento produkt není hračka, nainstalujte jej 
mimo dosah dětí 

 

 
1. Nepracujte s elektricky poháněnými produkty 

v prostorách s nebezpečím výbuchu, nebo v 
přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo 
prachu. Elektricky poháněné výrobky jiskří a 
mohou zapálit hořlavý prach nebo výpary. 

2. Varování, bezpečnostní opatření a pokyny 
popsané v tomto návodu k obsluze nepokrývají 
všechny možné situace, ke kterým může dojít.  

3. Nevystavujte napájecí adaptér dešti nebo 
vlhkému prostředí. Přítomnost vody ve vstupu 
do napájecího adaptéru zvýší riziko úrazu 
elektrickým proudem. 

4. Nezatěžujte napájecí kabel. Nikdy 
nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze 
zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, 
oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. 
Poškozené nebo spletené kabely zvyšují 
riziko úrazu elektrickým proudem. 

5. Adaptér musí odpovídat zásuvce. V žádném 
případě zástrčku nijak nemodifikujte.  
Odpovídající zástrčky a zásuvky snižují 
riziko úrazu elektrickým proudem. 

 
 

Obsah balení 

 
 

Obsahem balení jsou 2 barevné převedení (kryty) vnitřního monitoru (bílá a černá). 
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1. Zvolte vhodné místo. 
2. Upevněte držák. 

A. Vyvrtejte otvor ve zdi, vložte držák do otvorů. 
B: Utáhněte šrouby. 

3. Připojte vodiče. 
4. Vložte slot s vnitřním monitorem do držáku. 
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Bezpečná instalace 

Bezpečná obsluha 

Obsah balení 

Funkce tlačítek 

1. Tlačítko Menu  5. Tlačítko odemčení  9. Reproduktor 
2. Tlačítko –   6. Tlačítko Monitor/ interkom 10. Upravit hlasitost interkomu 
3. Tlačítko +   7. Mikrofon   11. Vstup napájení  
4. Vybrat tón zvonění  8. Obrazovka 
 
 
 
 

 

Instalace 

 

Závisí na výšce uživatele 
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Funkce tlačítek 

Instalace 

Reproduktor 

Kamera 

Infračervené LED 

Tlačítko volání 

Mikrofon 

Vyvrtejte otvory ve zdi a 
vložte gumový kryt (A1, A2) 

C1 spojte s C2 
B1 spojte s B2 

Utáhněte šrouby 
(D1, D2) 

Utáhněte šrouby (E1, E2) Vložte krytky (F1, F2) 

Připojení kabelů 

4-žilový 

4-žilový 

KAMERA 

EL. ZÁMEK 
Není součástí 

balení 
Venkovní jednotka Vnitřní monitor 

2 

žil. 

NAPÁJENÍ 
DC 15V 

Schéma připojení 

Kamera 

Poznámka: pouze s dodanými kabely 

Venkovní jednotka 
Zadní část vnitřního 

monitoru 

NAPÁJENÍ 
Není 

součástí 



Specifikace 

 
Stiskněte tlačítko  a dostanete se do menu. Stiskněte toto tlačítko znovu pro navigaci k ostatním 

možnostem. Následně stiskněte tlačítko nebo  pro přizpůsobení nastavení. 
 
 
 
 
 

 Nastavení JASU 
Nastavení jasu je rozděleno do různých oddílů, stiskněte tlačítko nebo  pro přizpůsobení nastavení.  

 

 Nastavení KONTRASTU 
Nastavení kontrastu je rozděleno do různých oddílů, stiskněte tlačítko nebo  pro přizpůsobení 
nastavení.  

 

 Nastavení SATURACE 
Nastavení saturace je rozděleno do různých oddílů, stiskněte tlačítko nebo  pro přizpůsobení 
nastavení.  

 

 AUDIO 

Nastavení audia je rozděleno do různých oddílů, stiskněte tlačítko nebo  pro přizpůsobení nastavení.  
 

 RESET 

Stiskněte tlačítko nebo  pro obnovení původních nastavení 

 
 
1. Interkom:  

Když návštěvník stiskne tlačítko volání z venkovní kamery, vnitřní monitor spustí vyzváněcí tón a 
aktivujte se obraz monitoru. Vnitřní monitor zobrazí obraz návštěvníka automaticky a zobrazí 
odpovídající obraz z venkovní kamery, stiskněte tlačítko interkomu a můžete tak hovořit s 
návštěvníkem, podržte tlačítko a přepněte na jiný kanál obrázku. Po dokončení rozhovoru s 
návštěvníkem, stiskněte tlačítko znovu a obrazovka se automaticky vypne. 

 
 
 

V pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko monitor, displej nejprve zobrazí obraz z venkovní kamery 
(1), stiskněte tlačítko znovu a přepnete na jiné vstupní kanály, stiskněte tlačítko znovu a obrazovka se 
vypne. 

2. Monitor: 

 
 
3. Odemčení: 

Po identifikaci návštěvníka, stiskněte tlačítko odemčení a otevřete tak dveře pro návštěvníky. 

 
 
4. Nastavení tónu vyzvánění 

Během příchozího hovoru nebo v režimu monitoru nebo interkomu, stiskněte toto tlačítko a vyberte 
hudbu. (Uložený tón je pro aktuální kanál), stiskněte tlačítko monitor k přepnutí vstupního kanálu.  

 
5. Nastavení hlasitosti vyzvánění 

Stiskněte tlačítko nebo  pro nastavení hlasitosti. 
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6. Nastavení hlasitosti interkomu: 

Během interkomu stiskněte tlačítko a nastavte hlasitost. 

 
 
 
Vnitřní monitor 

Velikost obrazovky 7 palcová 

Barevná konfigurace RGB delta 

Video systém PAL/NTSC 

Efektivní pixely 480X3(RGB)X234 

Napájecí napětí 15V ….1A 

Spotřeba proudu 450~650mA 

Provozní teplota -10°C ~ +50°C 

Provozní vlhkost 85%(Max) 

Rozměry (DxŠxV) 220 x 152 x 26 mm 

 
Venkovní jednotka 

Spotřeba energie < 300mA 

Úhel snímání Diagonálně: cca 50° 

Noční vidění Infračervené LED 

Provozní teplota -20°C ~+50°C 

Rozměry (DxŠxV) 160 x 68 x 39 mm 

 
Kamera 

Senzor obrazu 1/3" Barevný CMOS 

Horizontální rozlišení 400 řádků 

Efektivní pixely PAL: 640(H) x 480(V) / NTSC 640(H) x 480(V) 

Ohnisková vzdálenost 6mm 

Úhel snímání 62° 

Napájení kamery 9-12V/ 200mA 

Rozměry (DxŠxV) 43 x 43 x 63 mm 

Váha 120g 

 
DODAVATEL: 

M.A.T.A. Czech, s.r.o. 
Radlická 103 

150 00 Praha 5 
Česká republika 
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Nastavení MENU 

JAS (BRIGHTNESS) 
KONTRAST (CONTRAST) 

SATURACE (SATURATION) 
AUDIO 
RESET 

NÁVRAT (EXIT) 

Operace 



 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

Výrobek: MOVETO V-039C 

Sériové číslo: ………………………………………………………………………………………. 

Datum koupě: ………………………………………………………………………………………. 

Příjmení zákazníka: ………………………………………………………………………………... 

 

Místo koupě (razítko obchodu a podpis) 

 

 

 

 

Autorizovaný servis CZ: 

PM servis 

adresa: Na barikádách 670, PRAHA 9, PSČ: 196 00 

Mobil: 777 302 060 

Autorizovaný servis SK: 

KAINZ TESLA SERVICE 
adresa: Galvaniho ul. 2/A, BRATISLAVA, PSČ: 821 04 
Tel.: +421 2 434 11 060 
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