
Преносима охранителна камера 

BULBCAM 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

 

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. 

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи 

справки 
 
 



 

ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА:  

1 * камера 

1 * скоба 

1 * пакет винтове   

1 * ръководство за употреба 

 
ПАРАМЕТРИ 

ПОКАЗАТЕЛ   СТОЙНОСТ 

Приложение   JXLCAM 

Формат на видеото   AVI 

Видео кодиране   M-JPEG 

Разделителна способност на видеото   1280*720 

Кадрова честота на видеото   33,27 кадъра 

Софтуер за възпроизвеждане   Стандартен софтуер за възпроизвеждане на видео 

Формат на изображенията   JPG 

Входящо напрежение   5 V 

Тип интерфейс   Micro USB 

Поддържан капацитет за съхранение   Поддържат се максимум 128 GB 

Поддържани системи   Android/iOS 

 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 

Използвайте мобилния си телефон, за да сканирате следния QR код и изберете версията за IOS или 

Android в зависимост от системата на мобилния си телефон, за да инсталирате приложението. Име на 

приложението: JXLCAM. 

 

 

  

НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВОТО 

Свържете устройството към 5 V захранване с помощта на включения USB кабел. Синята индикаторна 

светлина свети непрекъснато, устройството влиза в състояние на изчакване; когато мрежата е успешно 

конфигурирана, червената светлина мига веднъж. 

 

ВАРИАНТ 1: ЛОКАЛЕН РЕЖИМ 

Когато няма наличен WiFi, можете да използвате режим за свързване AP, като работното разстояние при 

този режим не надвишава 10 м. 

Може да се осъществи локално наблюдение и преглед. 

 



Забележка: 

1) Всяко устройство има уникално WiFi име (идентификатор на устройството), като форматът е 

унифициран като "BCCQ......"; 

2) В локален режим не се поддържа операцията за завъртане на обектива от дистанционното 

управление. Ако искате да снимате и съхранявате видеоклипове, моля поставете microSD карта. 

 

ВАРИАНТ 2: ДИСТАНЦИОНЕН РЕЖИМ 

Ако искате да използвате всички функции на устройството и да осъществявате дистанционно 

наблюдение, трябва да конфигурирате дистанционния режим. 

1. Първо потвърдете, че в близост до устройството има наличен WiFi сигнал и включете устройството за 

наблюдение. Синята индикаторна светлина мига и устройството преминава в състояние на готовност. 

(Забележка: Поддържа само WiFi сигнал с честотната лента 2,4 GHz) 

2. Свържете мобилния телефон към Wi-Fi мрежа в близост, отворете софтуера JXLCAM и следвайте 

стъпките по-долу: 

1.) Щракнете върху +                                                                    2.) Изберете ''AP Add Device''                             

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Изберете и се свържете с WIFI мрежата, въведете паролата и щракнете върху бутон „Next“ 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 



4.) Свържете се камерата към WiFi мрежата, добавете камерата           5.) Изчакайте за свързване на камерата с мрежата 

 

 

 

 

 

 

 

6.) Свързването с мрежата е успешно, натиснете Next                7.) Въведете име 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.) На началната страница можете да видите преглед на изображението от камерата 

 

 

Икони на началната страница и бутони за 

инструкции 

1. Добавяне на устройство 

2. Възпроизвеждане на файл от SD карта 

3. Ръчен запис на файлове 

4. Състояние на мрежата 

5. Име на устройството 

6. Локален режим 

7. ID 

8. Преглед на видеоклипове/снимки в 

локален режим 

                                         

 

 

 

 

 

 



Описание на иконите и бутоните на страницата с видео 

 

 

 

1 Настройки 

2 Запис 

3 Пейзаж 

4 Аларма 

5 ВКЛ/ИЗКЛ на индикаторната светлина 

6 ВКЛ/ИЗКЛ на инфрачервената лампа 

7 Преместване нагоре и надолу 

8 Превключвател за рязкост 

9 Преместване наляво и надясно 

10 Бутон за говор 

11 Слушане 

12 Снимка 

 

КАРТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

1. За да съхранявате видео съдържание, трябва да поставите microSD карта с памет. Задължително 
поставете картата докато устройството е изключено. 

2. Устройството поддържа карти с памет с максимален капацитет 128 GB. 

Когато има поставена microSD карта и мобилният телефон не е свързан, устройството автоматично ще 
започне да записва и видеото автоматично ще бъде разделено на части. Когато капацитетът на microSD 
картата се изчерпи, най-старият видеоклип ще бъде автоматично изтрит и записът ще започне отначало; 
записите на microSD картата ще се записват автоматично с година, месец и ден. Записите се съхраняват в 
йерархична структура. 

3. Когато мобилното приложение е свързано с устройството, то автоматично ще прекрати записа. 

Забележка: 

1) Ако microSD картата се държи необичайно на страницата за възпроизвеждане, проверете статуса 
на microSD картата, изключете камерата, извадете картата и я форматирайте преди да я поставите 
отново. 

2) microSD картата трябва да е от клас C4 или по-висок. 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 

1. Когато устройството не успее да се свърже с мрежата, проверете дали рутерът и паролата на WiFi 
мрежата са конфигурирани правилно (устройството не поддържа 5 GHz WiFi). След като се уверите, 
че всичко е правилно конфигурирано, натиснете и задръжте бутона за рестартиране за около 5 
секунди, докато индикаторът започне да мига бързо, възстановете фабричните настройки и отново 
настройте мрежата. 



2. Когато началната страница на софтуера показва, че устройството е офлайн, проверете дали 
устройството е включено правилно и натиснете бутона за опресняване в горния десен ъгъл, за да 
опресните. 

3. Името и паролата на устройството могат да бъдат персонализирани. Първоначалната парола на 
устройството е: admin. 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:  

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ  

1. Моля, проверете дали напрежението е подходящи преди да използвате продукта, защото в 
противен случай неподходящо напрежение може да повреди устройството и да създаде рискове за 
сигурността.  

2. Монтирайте устройството правилно и се уверете, че сте изключили захранването по време на 
монтажа.  

3. Устройството генерира топлина по време на работа - избягвайте употребата му в затворени 
пространства.    

4. За да предотвратите изгаряния, не докосвайте устройството след продължителна употреба.  

5. Моля, използвайте камерата според приложимите закони.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Монтаж: E27 

Работно напрежение; AC 100~240 V DC 12 V-2 A 50~60 Hz  

Консумация на енергия: 18 W 

Очаквана продължителност на експлоатацията: ? часа 

Сензор за изображения: ? 

 

 

 

 

 

 



МОНТАЖ 

Монтажът на тази камера E27 е много лесен. Просто завийте камерата във фасонката на лампата, 
включете от ключа и се свържете с Wi-Fi. Без пробиване, без окабеляване, без захранващ кабел, без 
трудни настройки - просто отворете приложението, за да настроите камерата за няколко минути. 

 

 

ПОДДРЪЖКА  

• Този продукт няма части, подлежащи на поддръжка от потребителя, и корпусът не бива да бъде 
отварян от никой друг, освен квалифициран персонал.  

• Използвайте само чиста кърпа, леко навлажнена с вода, за да почиствате тази камера.  

• Не използвайте почистващи препарати на основата на алкохол или разтворители, тъй като това 
може да повреди пластмасовия корпус и частите на обектива.  

• Използвайте мека и суха кърпа, за да почистите обектива при нужда. 

• Не монтирайте тази камера в среда, в която има вероятност да бъде изложена на прах, висока 
влажност, високи температури или дъжд.  

• Не монтирайте това оборудване в затворено пространство без вентилация. Вероятно е камерата 
да се загрее при нормална употреба, затова е необходима вентилация за поддържане на 
необходимата работна температура.  

• Ако камерата е монтирана в затворено пространство, тя може да прегрее и да бъде трайно 
повредена. 

• Ако камерата започне да функционира лошо или спира да работи, а процедурите за рутинна 
поддръжка, описани по-горе, не решават проблема, свържете се с вашия доставчик и повикайте 
сервизен инженер, който да провери камерата. 

 

Съвети: 

1. Уверете се, че устройството е включено към захранването и телефонът ви е свързан с Wi-Fi. 

2. Продуктът не се доставя с карта памет. Ако имате нужда от такава, моля закупете я отделно. 

 

 

 

 

 



Инструкции за рециклиране и изхвърляне  

 

Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци на територията на 

Европейския съюз. За да намалите вредите за околната среда или човешкото здраве, причинени от 

неправилното изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат 

използвани отново. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системата за връщане и събиране 

или се свържете с търговеца, от където е закупен продуктът. Търговецът може да се погрижи за екологичното му 

рециклиране. 

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на 

Европейската Комисия. 

 

 

 

 


