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DVEŘNÍ TELEFON S DISPLEJEM
MOVETO A-030  

 
  

 
Stručný úvod 

 

  
Funkce 

1: Dveřní telefon
2: Věčný kalendář

 
 

 

Montáž 

Montáž základní 
desky

Schéma zapojení vnitřního telefonu (Kabel není součástí dodávky.)

UP (Nahoru)    
Po stisknutí tlačítka UP se nastavená hodnota bude 
postupně zvyšovat.

SET (Nastavit)    
Stiskněte tlačítko SET na 2 vteřiny, systém přejde do 
režimu nastavování. Dalším stisknutím volíte 
nastavovanou hodnotu.

C/F 
Po stisknutí tlačítka C/ F se nastavená hodnota bude 
postupně snižovat.
Stisknutím tlačítka při kalendáři můžete přepínat mezi
stupni Celsia a Fahrenheita.

) 

 

Technické údaje 
Napájecí napětí DC12~16 V zvlnění: < 80 mVp-p 
Spotřeba proudu < 300 mA 
Provozní teplota -10 0C ~ +50 0C 
Provozní vlhkost 85 % (max.) 
Vnější rozměry 265 (d) x 94 (š) x 45 (v) mm 

Vyhýbejte se silným 
úderům. 
Nedemontujte bez 
oprávnění. 
Zamezte přímému 
kontaktu s korozivními 
chemikáliemi. 
Pečlivě chraňte před 
vodou. 

Dveřní telefon 
neumisťujte do blízkosti 
míst se silnými magnety. 
Nevystavujte slunečnímu 
světlu nebo silným 
odraženým paprskům. 
Nepoužívejte, když hrozí 
přetížení. (Způsobí to 
vznik požáru nebo 
zkrat.) 

Venkovní telefon
P104

 
 Montáž

Technické údaje

 

 

Spotřeba elektrické energie Provozní: < 300 mA 
Provozní teplota -20 0C ~ +50 0C 
Vnější rozměry 120 (d) x 41 (š) x 45 (v) mm 

 
 

 

Do zdi vyvrtejte otvor 
a zasuňte pryžový 
kryt (A1, A2). 

C1 připojte k C2. 
B1 připojte k B2. 

Zašroubujte šrouby 
(D1, D2). 

Zakryjte krytem 
(E1, E2). 

N ávod
k montáži a obsluze

Děkujeme za používání našich výrobků.
Dveřní telefon s kalendářem, provedení umožňuje snadný provoz
a jednoduché ovládání. Tento výrobek je vyroben se spolehlivostí 
na mezinárodní úrovni a poskytujeme vynikající poprodejní 
servis, který neváhejte využít.
Chcete-li žít v poměrném pohodlí, používejte i další výrobky naší 
společnosti.
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Resetování 
Obrazovka 
Tlačítko UP

Tlačítko
pro odemykání

Tlačítko C/F
Tlačítko SET

Resetování
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AVenkovní telefon 

(1) Červená (audio/VDD)

 Zámek 

Část zadní strany
vnitřního telefonu

(2) Černá (GND)

Zámek  a  baterii  musí  vybrat  uživatel  podle  svého 
vlastního požadavku.

Způsob použití vnitřního telefonu
1: Použití funkce hovoru

2: Nastavení funkce

1. Po  zazvonění  dveřního  zvonku  se  na  základě  hovoru  do 
    mikrofonu rozhodněte, zda otevřete dveře.
2. Stisknutím tlačítka pro odemykání lze dveře otevřít.

TLAČÍTKO PRO ODEMYKÁNÍ nedržte stlačené dlouho,
mohl by se tím poškodit venkovní telefon.

(Čas se resetuje druhým nastavením.)
Kalendář – Rok – Měsíc – Den – Hod. – Min. - Vteřina

Stupeň Celsia Fahrenheit

RESET OVÁNÍ 

 (vnitřní telefon)

Upozornění:

Návod k montáži a obsluze

•  Umístění                   •  Provedení

cca
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Reproduktor

Mikrofon

Tlačítko volání

•  Montáž P104
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1. Vnitřní monitor       2. V enkovní          3. Adaptér AC/DC    4. Návod

5. Šroub a ostatní
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Baterie

Tlačítko RESET OVÁNÍ stiskněte, když displej LCD vykazuje chybu 
nebo nemá obraz.

SIZE:210+285mm



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  venkovní nebo vnitřní jednotka, zkuste ji 

    demontovat a odděleně ověřit.

2: 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: Ovl ádání 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.

Výrobek: MOVE TO A-030

Sériové číslo

Datum koupě
 
Příjmení zákazníka

                    Místo koupě (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


