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Uživatelská příručka 
 
CCTV kamera v žárovce 

 
 

                                                                              
 

 

Vlastnosti: 
Obrazový snímač: 1/4 CMOS snímač 

Efektivní Pixely:  HD Kamera 5,0 MP 

Objektiv: 3,6mm 

Kamera úhel pohledu: 90 ° 

Rozlišení videa: 640 * 480 

Rozlišení fotografie: 1600 * 1200 

Mikrofon: Vestavěný (Synchronizované nahrávání zvukových a obrazových signálů) 

Paměťová karta: Micro-SD karta (TF Card) 2GB-32GB 

Video Play:  Přehrávání v běžných multimediálních přehrávačích 

IR noční vidění: Třetí generace IR Array Lampy / 2x IR LED světla 

Bílé světlo 1x LED dioda 

Vizuální Rozsah noc: 0 - 15 metrů 

Detekce pohybu:  0-8metrů 

Minimální osvětlení: 0 Lux (infračervený port), 0,5 Lux (infračervené off) 

Napájecí port: E27 (standardní žárovka konektor) 

Žárovka Vstupní napětí: AC110V-250V 

Výkon: <5W 

Provozní teplota: -20 ° C ~ 70 ° C 
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Zprovoznění 
 

Vložte micro SD kartu do slotu pro micro SD kartu.Karta musí jít lehce vložit a zamáčknout. 

Zašroubujte žárovku do objímky světla,lustru,lampy atd.Konektor E27.Natočte směrem 

k místu kde potřebujete nahrávat záznam.Zapněte vypínač světla.Rozsvítí se modrá 

dioda.modrá dioda po chvilce zabliká a zhasne.Video se nyní nahrává ve smyčce 

s přepisováním nejstaršího záznamu.nahrávání ukončíte dálkovým ovladačem ON/OFF 

Nyní je zařízení připraveno k případnému ovládání dálkovým ovladačem. 

Pozn. Nezapomeňte odstranit z dálkového ovladače pojistku,která brání nechtěnému spínání 

ovladače při přepravě. 

 

Dálkový ovladač 

 

 

 
 

 

 

Dálkový ovladač obsahuje několik ovládacích prvků: 

 

1. Zapnutí a vypnutí funkce záznamu (Power ON/OFF) 

2. Pořízení fotografie (Photo) 

3. Aktivace záznamu při pohybu v obraze (Motion Detecting Start/Stop) 

4. Aktivace videozáznamu se smyčkovým nahráváním (Video Start/Stop 

5. Aktivace světla (Light ON/OFF) 

 

Tlačítko Power ON/OFF  slouží pro povolení ovládání rekordéru dálkovým ovladačem. 

Pokud chcete kameru a záznam používat, stiskněte jej a rozsvítí se modrá kontrolka. 

 

Stiskem tlačítka Photo uložíte aktuální záběr kamery jako fotografii. 

 

Stiskem tlačítka Motion Detecting aktivujete funkci záznamu obrazu i zvuku až při pohybu 

před kamerou, pokud se před kamerou nic nehýbe, záznam nebude probíhat. Tuto funkci 

vypnete opět tlačítkem Motion Detecting  

 

Stiskem tlačítka Video Start/Stop aktivujete permanentní video záznam včetně zvuku. 

Vypnutí permanentního záznamu opět tlačítkem Video Start/Stop  
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Stiskem tlačítka Light ON/OFF  aktivujete Světlo. 

Světlo vypnete opět stiskem tlačítka Light ON/OFF  

 

Každá akce rekordéru je indikována malou modrou LED diodou. 

 

Pokud nebudete dále používat rekordér, nebo se nechystáte pořizovat záznamy, vypněte jej 

stiskem tlačítkem Power ON/OFF. 

 

Prohlížení nahraných souborů: 

 

Vyjměte micro SD kartu,vložte ji do čtečky karet a zasuňte do USB slozu Vašeho 

počítače/notebooku. 

 

U operačních sytémů Win XP, Vista a Win 7 se automaticky nainstaluje potřebný ovladač a 

rekordér,po připojení k PC se po chvíli zobrazí jako vyměnitelný disk a budete mít přístup k 

uloženým datům, nebo pořízeným záznamům. 

Pro přehrávání uložených dat stačí obyčejný Media Player, který je součástí každého 

operačního systému Windows, nebo použijte doporučený KM Player. 

 

Nastavení data a času pro videozáznam: 

 

Po prvním spuštěním kamery se Vám na vložené micro SD kartě vytvoří automaticky txt. 

Soubor s defaultním nastavením času. 

Nastavení času provedete tak, že vložíte micro SD kartu do čtečky připojíte do PC. 
Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk  

Vytvořený soubor txt. otevřete a přepište stávající datum a čas na aktuální. 

Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC.Vložte kartu zpět do 

kamery. 
 

 
Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou  

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy. 
 


