
Digitální videokamera do auta LURECOM CAR CAM 653 
 

 
 
 
Ovládání funkcí 
Uvnitř vozidla připevněte digitální videokameru (dále jen „DVR“) pomocí držáku k čelnímu sklu. Příslušný 
konec zdrojového kabelu zapojte do cigaretové nabíječky vozidla, druhý konec zasuňte do USB zdířky DVR. 
 
Nabíjení 

1. pro nabití vnitřní baterie DVR můžete použít dobíjecí lithiové baterie (např. power banku)  
Režim napájení: příslušný konec USB kabelu zapojte do USB zdířky vozidla, druhý konec pak do USB zdířky 
DVR. 

2. zapojení přes USB zdířku vozidla  
Při nastartování vozu DVR automaticky zahájí pořizování videozáznamu. 
Po 5 sekundách od ukončení napájení se DVR automaticky vypne a zachová dříve pořízené soubory. 
 
Video mód/Nahrávání videa 
Krátkým stiskem prostřední tlačítko „OK“ na DVR (je-li její vnitřní baterie dostatečně nabita) nebo jejím 
připojením do USB nabíječky vozidla se DVR automaticky zapne do video módu (nezapomeňte do DVR 
vložit paměťovou kartu), současně začne problikávat modrý indikátor a pořizované videosoubory jsou 
automaticky ukládány na vloženou paměťovou kartu. Modrý indikátor přestane problikávat, jakmile DVR 
odpojíte od USB nabíječky vozidla nebo opětovně krátce stisknete prostřední tlačítko „OK“ – DVR se vypne. 
 
Nouzové uzamčení záznamu 
Během nahrávání stiskněte klávesu „MODE“, čímž dojde k zajištění/blokaci aktuálního záznamu proti 
přemazání. Takto blokovaný záznam pak nebude během cyklického nahrávání přemazán. 
 



Pořizování fotografií 
Stiskem tlačítka „OK“ zastavte pořizování videozáznamu, poté stisknutím tlačítka „MODE“ přejdete do módu 
pořizování fotografií, které pořízujete stiskem tlačítka „OK“. 
 
Procházení a mazání pořízených souborů (vidoezáznamy, fotografie) 
Stiskem tlačítka „OK“ zastavte pořizování videozáznamu, poté dvojitým stisknutím tlačítka „MODE“ přejděte 
do módu přehrávání. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ vyberte hledaný soubor a stiskem tlačítka „OK“ 
jej přehrajete. Chcete-li daný soubor smazat, zastavte jeho přehrávání a stiskem tlačítka „MENU“ vstupte do 
možností, kde vyberte „Delete“ nebo „Format“. Stiskem tlačítka „MENU“ můžete tuto operaci zrušit. 
 
Nastavování funkcí 
Zastavte nahrávání, stiskněte klávesu „MENU“ a vstoupíte do možností nastavení kamery. Krátkým stiskem 
prostřední klávesy „OK“ potvrďte vybranou položku k jejímu nastavování, stiskem kláves „nahoru/dolů“ 
vyberte požadovaný parametr a opětovným stiskem prostřední klávesy „OK“ zvolené nastavení potvrďte. 
Máte-li provedena veškerá požadovaná nastavení, znovu stiskněte klávesu „MENU“ a vystoupíte režimu 
nastavování. 
 
 
Pozn.: popisy jsou provedeny pro anglickou verzi DVR 

P.č. Funkce Význam Možnosti 

1. Resolution rozlišení 
1080, full HD: 1920 x 1080 (přednastaveno) 
720, HD: 1280 x 720  
VGA: 640 x 480 

2. dual video recording 
duální nahrávání 
videa 

(on / off) zapnuto / vypnuto 

3. cycle video cyklický záznam videa 

off 
1 minuta 
2 minuty 
3 minuty (přednastaveno) 
5 minut 

4. WDR 
vyvážení bílé na 
pozadí 

open (přednastaveno) 
off 

5. exposure compensation kompenzace expozice od -2 do +2 

6. motion detection detekce pohybu 

(on) zapnuto 
(off) vypnuto (přednastaveno) 
 
Pozn.: je-li tato funkce zapnuta, spustí kamera 
nahrávání při registraci pohybu v jejím zorném 
úhlu, ustane-li pohyb, nahrávání se ukončí 

7. video audio 
nahrávávání videa se 
zvukem 

open (přednastaveno) 
off 

8. date tag datum 
(open) (přednastaveno) 
(off) vypnuto 

9. gravity sensing nárazový senzor 

(turn off) vypnuto 
(low sensitivity) nízká citlivost 
(medium sensitivity) střední citlivost 
(přednastaveno) 
(high sensitivity) vysoká citlivost 

10. license plate number licenční číslo  

11. after pull camera mirror 
after pull camera 
mirror 

(off) vypnuto 
(open) zapnuto 

12. Modes režimy 
záznam videa 
pořizování fotografií 
přehrávání 

13. date I time datum / čas 

v pohotovostním režimu dvakrát stiskněte 
tlačítko „MENU“, vstoupíte tak do nastavování 
data a času, potvrďte stisknutím tlačítka „OK“ a 
tlačítky „UP“ nebo „DOWN“ vyberte 
požadovanou hodnotu, opětovně stiskněte 
tlačítko „OK“, přejdete tak k nastavování 
dalších časových hodnot, na závěr dvakrát 
stiskněte tlačítko „MODE“ a údaje se uloží 



14. automatic shutdown automatické vypnutí 

off (přednastaveno) 
3 minuty 
5 minut 
10 minut 

15. button sound zvuky kláves 
(off) vypnuty 
(open) zapnuty (přednastaveno) 

16. language settings výběr jazyka podpora více jazyků 

17. delay shutdown delay shutdown 

off 
15 sekund 
1 minuta 
3 minuty 

18. time off sereen time off screen 

off 
3 minuty 
5 minut 
10 minut 

19. luminous lamp přisvětlení 
(off) vypnuto (přednastaveno) 
(open) spuštěno 

20. light source frequency 
frekvence světelného 
zdroje 

50 Hz (přednastaveno) 
60 Hz 

21. format formátování 
proveďte při prvním vložení paměťové karty do 
DVR, jinak lze použít též pro smazání všech 
dříve pořízených dat z paměťové karty 

22. default settings 
přednastavené 
hodnoty 

nejste-li si jisti, co nastavovat, můžete se vrátit 
k továrně přednastaveným hodnotám DVR 
v době zakoupení  

23. 
display software version 
number and release time 

zobrazení čísla verze 
softwaru a data jejího 
vydání 

zobrazí číslo verze softwaru a datum jejího 
vydání 

 
Technické parametry 

Rozlišení videa 1080FHD 1920x1080 (přednastaveno), 720P 1280x720, VGA 640x480 

Formát videa MOV 

Módy záznamu nahrávání ve smyčce / nahrávání s detekcí pohybu 

Zdroj energie dobíjecí lithiová baterie, USB nabíjení 

Podporovaná paměťová karta maximálně do 32 GB 

Nahrávání recording can be selected to turn off or open 

Výstup audio video 

Čočka objektivu obrazový senzor HD CMOS 

Displej 4-palcový s vysokým rozlišením Gao Liangping 

Baterie 200 mAh lithium polymerová baterie 

Provozní teploty od – 20
o
C do + 65

o
C 

 
 
Možné problémy s kamerou 
Během obvyklého používání kamery se mohou vyskytnout problémy, jejichž řešení je níže: 
 
I. Jak vybrat paměťovou kartu / video se nezaznamenává?  
1. DVR je vybavena systémem identifikace rychlosti paměťové karty, před provedením prvního zázmanu na 
ni ji doporučujeme nejprve naformátovat. 
2. Díky rozdílnostem základních desk počítačů může při přehrávání záznamů z DVR přes jejich USB 
konektor docházet ke zpožděním. Pořízené záznamy můžete z paměťové karty přehrát přímo v počítači. 
 
II. Jaká paměťová karta je vhodná? 
Doporučujeme použití vysokorychlostní paměťové karty s úložnou kapacitou vyšší než 8 GB. 
 
III. Kamera nepracuje. 
1. Opatrným vsunutím tenkého předmětu (např. sponky na papíry) do otvoru „RESET“ DVR resetujte. 
2. Při parkování kameru nevystavujte dlouhodobému působení přímého slunečního svitu. 
3. Naformátujte paměťovou kartu v DVR. 
 
 
 



IV. V objektivu se odráží vnitřní osvětlení. 
Zářivky neposkytují lepší světelnost, než přirozené světlo (problém frekvence). DVR je nastavitelná na 
frekvenci 50 Hz a 60 Hz, pro eliminaci problikávání proto nastavte nejvhodnější frekvenci.  
 
V. Rozmazaný videozáznam. 
1. tkaninou nasáklou několika kapkami lihu očistěte čočku DVR; vyvarujte se dotyků čočky prsty rukou, 
udržujte čočku v čistotě 
2. ujistěte se, že je z čočky sejmuta ochranná přelepka. 
 
VI. Rozmazané fotografie. 
Protože přístroj sám o sobě není profesionálním digitálním fotoaparátem (např. s možností stabilizace 
obrazu), mějte jej při pořizování fotografií pevně uchycen v držáku. 
 
VII. Ve dne pořizovaný záznam je příliž světlý. 
Je-li DVR nasměrována proti slunci nebo jinému přímému světlu, bývají pořízené videozáznamy nebo 
fotografie příliž světlé. Pro zamezení tohoto jevu snižte hodnotu nastavení EV, které je původně 
přednastaveno na hodnotu 0 (rozptyl nastavení je od -2 do +2; + je zesílení, - - je tlumení). 
 
VIII. Záznam pořizovaný v přítmí je příliž tmavý. 
Domníváte-li se, že jsou pořízené videozáznamy nebo fotografie příliž tmavé, zvyšte hodnotu nastavení EV, 
které je původně přednastaveno na hodnotu 0 (rozptyl nastavení je od -2 do +2; + je zesílení, - - je tlumení). 
 
IX. Zobrazení hlášení ´paměťová karta je plná nebo chybí video´, automatické vypínání, video karta. 
Před prvním použitím do DVR vložené paměťové karty ji nejprve prostřednictvím DVR naformátujte. 
 
X. Přístroj nelze napájet cigaretovou nabíječkou vozidla, přímým stiskem klávesy napájení se přístroj 
nezapne. 
Napájení DVR přes cigaretovou nabíječku vozidla umožňuje ochranu její vnitřní baterie zabráněním jejího 
dobíjení, to je velmi pravděpodobné v případě, kdy DVR byla zapojena do cigaretové nabíječky vozidla a 
nebyla zapnuta tlačítkem napájení; opatrným vsunutím tenkého předmětu (např. sponky na papíry) do otvoru 
„RESET“ kameru resetujte, nebo vyjměte konektor z cigaretové nabíječky vozidla a znovu jej do něj zasuňte. 
 
 
 
P.S.: vzhledem k tomu, že software je neustále aktualizován za účelem odstraňování chyb, mohou se aktuální funkce a 
jejich popis lišit od informací v manuálu, o aktualizaci požádejte prodejce. 


