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Technické údaje

Montáž

(Venkovní zvonek P205)

Poznámka
Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod k 
obsluze.
* Bezdrátový přenos pracuje na frekvenci 2,4 GHz.
* Baterie (akumulátor nebo nainstalované baterie) nesmí být
  vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
* Použité baterie neodhazujte do popelnice. Abyste chránili životní    
   prostředí, obraťte se na svého prodejce.
* Jestliže se baterie vymění nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu.
  Vyměňujte je pouze za stejný nebo podobný typ.
* Dbejte na ochranu proti dešti, proti vlhkosti, proti rušení.
* Neprovádějte odpojení vlastními silami.

BEZDRÁTOVÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON
MOVETO V-031W

Návod k obsluze a montáži

Úvod k tlačítkům

Montáž

Nast a vování jasu

Zapínání
Tlačítko pro volbu frekvence 
LED indikátor kanálu 
Nastavování jasu

Nastavování obrazu od světlého
k tmavému a od tmavého k světlému.

*  Obraz musí být jasný při vzdálenosti 0,5 - 2 m.
*  Venkovní  jednotka  musí  být  namontována  pod  krytem,  aby
    bránila povětrnostním vlivům, například pod římsou.

Nastavování frekvence od kanálu CH 1 ke kanálu CH 4
Tlačítko pro volbu frekvence

(Kanál vnitřní jednotky musí být stejný jako u venkovní jednotky.)
Poznámka:    CH 1 --- LED indikátor blikl 1krát 
                      CH 2 --- LED indikátor blikl 2krát 
                      CH 3 --- LED indikátor blikl 3krát 
                      CH 4 --- LED indikátor blikl 4krát

 

M724D P205
Napájecí
zdroj Návod

Samolepicí 
kolečkaŠroub Jmenný 

štítek

Výrobce

Model

Vstup

Výstup

GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD

GP006CE

100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A

12V     350mA 4,2VA

         Model

Spotřeba proudu

Napájení

Zorný úhel

Provozní frekvence

Provozní teplota

Vnější rozměry

                            P205

Provozní: < 350 mA

Baterie AA (1,5 V x 2 ks, nejsou součástí)

Diagonálně: cca 50 

-20 c  ~ +40 c

94 (d) x 58 (š) x 21 (v) mm

2414 MHz, 2432 MHz, 2450 MHz, 2468 MHz

*  Zákazník může kameru  nastavit na  libovolný úhel v dovoleném
    rozsahu.
*  Po dokončení montáže je venkovní jednotka vypnutá, když se 
   nepoužívá. Zapne se po stisknutí  tlačítka pro volání, potom se
   s prodlevou vypne.

*  Před  montáží  otestujte vnitřní jednotku a u kanálu  nastavte    
    nejlepší výkon.  (Kanál  vnitřní  jednotky  musí  být  stejný  jako     
    jeden  z kanálů venkovní jednotky.)
*  Při otevírání nebo zavírání skříňky na baterii stiskněte tlačítko 
   pro volání          .

Nastavitelná kamera.

Stisknutím  tlačítka  nastavte  úhel
kamery.

Po stisknutí tlačítka nastavte
požadovaný směr kamery
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Těsnění proti povolení

Samolepicí podložky

Napájecí napětí
Spotřeba proudu
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Počet bodů (v x š)
Aktivní plocha
Velikost obrazovky
Rozteč bodů
Barva
Přijímací frekvence
Citlivost příjmu
Video systém
Vnější rozměry

DC12 V, 350 mA zvlnění: < 80m Vp-p
220 mA ±80 mA
-10 c  ~ +50 c 
85 % (max.)
480 (v) x 240 (š) bodů
72,0 (v) x 50,544 (š) mm
2,36 palce (úhlopříčka)
0,150 (v) x 0,216 (š) mm
RGB delta
ISM2, 400 MHz ~ 2483 MHz
≤ -85 dBm
PAL / NTSC
88 (d) x 63 (š) x 22 (v) mm

size:210X285mm 



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. 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: 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. Zkuste    
     přepnout na jiný kanál.Bezdrátový přenos může být rušen jiným  
     zařízením pracujícím na stejné frekvenci.(Toto zařízení je třeba
     vypnout)
3: Ovládání funkcí
    Pokud nelze telefonovat, některé zařízení může mít poruchy,    
    zkuste je demontovat a odděleně vyzkoušet.

ZÁRUČNÍ LIST 
Výrobek: M OVE TO V -031W

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

 


