
LVC 10 
Skrytá kamera ve funkčním PIR čidle. Balení obsahuje 4GB SD kartu, PIR čidlo se záznamem zvuku a videa, USB kabel, USB adaptér a dálkové 
ovládání. 
Technické specifikace: 
Vstupní napájení: 100~240VAC 50HZ/60Hz 
Záložní baterie: 3,7V nabíjecí Lithiová baterie 
Detekce PIR:100°/8m 
Stand-by/pracovní spotřeba: 60/110mA 
Frekvence: 433/868 MHz 
Záloha baterie: až 3 hodiny 
Kamera: 1/6,5“ OV CMOS Chip, 0,3Mpx 
Ukládání videa: avi/30fps/640*480/1min 
Konektor PC: USB 2.0 
Úložiště: SD karta 4GB (až 32GB) 
Rozměry: 103*60*32 (mm) 
Nastavení času: v kořenovém adresáři SD karty otevřete složku „GetSys TIME“, poté spusťte aplikaci „GetSys Time“. Klikněte na tlačítko 
„Gety System Time“ Po vyskočení okna „DVR system time is set succesfull! Please disconnect USB to upgrade DVR system time“ Klikněte na 
„OK“. Uzavřete aplikaci a bezpečně odpojte zařízení pro aktualizaci systémového času zařízení. 
Instalace zařízení: doporučená výška instalace je 1,8-2,5m od země. Zařízení upevněte na držák (součást balení) který pomocí montážních 
úchytů připevněte ke zdi. 
Spuštění zařízení: adaptér připojte do sítě a zapojte do zařízení. DVR přepínač který je umístěn na zadní straně přepněte do polohy ON. Tím 
způsobíte aktivaci záložní baterie. Červené světlo se rozsvítí na 30 sekund a pak zhasne. 
Arm (aktivace): Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko pro ARM pro aktivici a DVR vydá potvrzovací tón 
Disarm (deaktivace): na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko DISARM pro deaktivaci a DVR vydá dvojitý tón pro potvrzení 
Automatické nahrávání: začne jednu minutu po připojení napájení v režimu STAND-BY. Audio a video záznam bude nahráván ve chvíli, kdy 
PIR senzor zachytí pohyb. Červené tlačítko svítí po celou dobu nahrávání a automaticky přestane blikat ve chvíli, kdy nahrávání skončí.  
Pohotovostní nahrávání: stiskněte pohotovostní tlačítko na dálkovém ovladači a DVR začne nahrávat. Uslyšíte potvrzení tónem. Maximální 
čas pro nahrávání je 9 minut. Červené světlo bliká/svítí po celou dobu nahrávání.  
Indikace nahrávání: modrá dioda zůstává svítit 50 vteřin po ukončení nahrávání. Když se po deaktivaci rozsvítí modré světlo, indikuje, že 
došlo k nově zaznamenaným událostem.   
Přehrávání záznamů: v kořenovém adresáři SD karty najdete složku „VIDEO“ kde najdete veškeré zaznamenané události. Přehrát je můžete 
ve kterémkoliv video programu (WMP, BSP, VLC,… apod.), který bude mít potřebné kodeky.  
Upozornění a pokyny: Manuál obsahuje důležité informace, uchovejte jej pro budoucí použití. Zařízení nevystavujte extrémním vlivům 
počasí. Zařízení je určeno pro použití v interiéru. 


