
Hordozható biztonsági kamera 

BULBCAM 

 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. 

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és őrizze meg a későbbiekre 
 
 

 



A CSOMAG TARTALMA:  

1 db kamera 

1 db tartókonzol 

1 csomag csavar   

1 db használati útmutató 

 
KAPCSOLÓDÓ PARAMÉTEREK 

FUNKCIÓ   PARAMÉTER 

Alkalmazás   JXLCAM 

Videóformátum   AVI 

Videókódolás   M-JPEG 

Videófelbontás   1280*720 

Videó képkockasebessége   33,27 képkocka 

Lejátszó szoftver   Általános videólejátszó szoftverek 

Képformátum   JPG 

Töltési feszültség   5 V 

Csatlakozó típusa   Micro USB 

Tárhely   Maximum 128 GB 

Támogatott rendszer   Android/iOS 

 

ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE 

Az alkalmazás telepítéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot mobiltelefonjával, majd válassza ki az iOS- vagy 

Android-verziót a mobiltelefon rendszerének megfelelően. Alkalmazás neve: JXLCAM. 

 

 

  

ESZKÖZ ELINDÍTÁSA 

Csatlakoztassa a készüléket az 5 V-os tápegységhez a mellékelt USB-kábellel. A kék jelzőfény mindig világít. A 

készülék várakozó állapotba kerül, majd a hálózat sikeres konfigurálását követően a piros fény egyszer felvillan. 

 

1. LEHETŐSÉG: HELYI ÜZEMMÓD 

Ha nincs WiFi a közelben. akkor az AP-módot használhatja a csatlakozáshoz, ám ennek az üzemmódnak a 

tényleges hatótávolsága nem haladja meg a 10 m-t. 

Helyi megfigyeléshez és megtekintéshez használható. 

Megjegyzés: 

1) Minden eszköznek egyedi WiFi-neve (eszközazonosítója) van, és a formátum egységes („BCCQ......“); 

2) Helyi üzemmódban a távvezérlő lencseforgatás-funkciója nem támogatott. Ha videókat szeretne felvenni és 

tárolni, helyezzen be egy microSD-kártyát. 



2. LEHETŐSÉG: TÁVOLI ÜZEMMÓD 

Ha a készülék összes funkcióját használni szeretné, és távoli megfigyelést szeretne megvalósítani, konfigurálnia 

kell a távoli üzemmódot. 

1. Először ellenőrizze, hogy van-e elérhető WiFi-jel a készülék közelében, és kapcsolja be a figyelőeszközt. A kék 

jelzőfény villogni kezd, és a készülék készenléti állapotba kerül. (Megjegyzés: Csak a 2,4 GHz-es WiFi-

frekvenciasávot támogatja) 

2. Csatlakoztassa a mobiltelefont a közelében lévő WiFi-hálózathoz, nyissa meg a JXLCAM szoftvert, és kövesse 

az alábbi lépéseket: 

1.) Kattintson a „+“ gombra                                                        2.) Válassza ki az „AP Add Device“ lehetőséget                             

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Válassza ki és csatlakozzon az oldalhoz és a WIFI-hálózathoz, majd adja meg a jelszót, és kattintson a „Következő“ gombra 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

4.) Csatlakozzon a kamera WIFI-jéhez, és adja hozzá a kamerát           5.) Várjon, amíg a kamera csatlakozik a hálózathoz 

 

 

 

 

 

 

 



6.) A hálózat sikeresen létrejött, kattintson a „Következő“ gombra           7.) Módosítsa a nevet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.) A kamera előnézetét a weboldalon tekintheti meg 

 

 

Utasítások – Weboldalikonok és -gombok 

1. Készülék hozzáadása 

2. Fájl lejátszása SD-kártyáról 

3. Fájlok manuális rögzítése 

4. Hálózati állapot 

5. Eszköz beceneve 

6. Helyi üzemmód 

7. Azonosító 

8. Videók/fotók megtekintése helyi 

üzemmódban 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A videóoldalon található ikonok és gombok leírása 

 

 

 

1 Beállítások 

2 Felvétel 

3 Fekvő mód 

4 Riasztás 

5 Jelzőfény be-/kikapcsolása 

6 Infravörös lámpa be-/kikapcsolása 

7 Fel és le 

8 Élességállítás 

9 Balra és jobbra 

10 Beszélés-gomb 

11 Hallgatás 

12 Fénykép 

 

MEMÓRIAKÁRTYA 

1. Ha videótartalmat szeretne tárolni, microSD-kártyát kell behelyeznie. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a 
memóriakártyát a készülék kikapcsolt állapotában helyezi be. 

2. A készülék legfeljebb 128 GB kapacitású memóriakártyát támogat. 

A microSD-kártya behelyezésekor és a mobiltelefon leválasztásakor a készülék automatikusan elindítja a 
felvételt, és a videót több részre bontja. Ha a microSD-kártya kapacitása nem elegendő, a legrégebbi videó 
automatikusan törlődik, és a felvétel ismét elkezdődik; a microSD-kártyán lévő fájl automatikusan év, hónap és 
nap szerint kerül rögzítésre. A mentés tehát idő szerint történik. 

3. Ha a mobilalkalmazás csatlakozik a készülékhez, a felvétel automatikusan leáll. 

Megjegyzés: 

1) Ha a lejátszási oldalon a microSD-kártya nem működik megfelelően, ellenőrizze a microSD-kártya 
állapotát, kapcsolja ki a készüléket és vegye ki a kártyát, és formázza le, mielőtt újra behelyezné. 

2) A microSD-kártya specifikációjának a C4 szabvány felett kell lennie. 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK: 

1. Ha a készülék nem tudja konfigurálni a hálózatot, ellenőrizze, hogy a router- és a WiFi-jelszó helyesen 
lett-e beírva (a készülék nem támogatja az 5 GHz-es WiFi-t). Ha helyesen írta be, nyomja meg és tartsa 
lenyomva a „reset“ gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a készülék kijelzője gyorsan villogni kezd, állítsa 
vissza a gyári beállításokat, majd állítsa be újra a hálózatot. 

2. Ha a szoftver weboldala azt mutatja, hogy a készülék offline állapotban van, ellenőrizze, hogy a készülék 
be van-e kapcsolva, és kattintson a jobb felső sarokban lévő frissítés-ikonra. 



3. Az eszköz neve és jelszava módosítható. A készülék alapértelmezett jelszava: admin. 

 

A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE  

FŐBB FUNKCIÓK:  

 

ÓVINTÉZKEDÉSEK  

1. A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a követelményeknek, ugyanis a nem 
megfelelő feszültség károsítja a készüléket és biztonsági kockázatot jelent.  

2. Kérjük, helyesen telepítse a készüléket, és telepítéskor húzza ki a tápegységet a konnektorból.  

3. A készülék használat közben hőt termel, ezért kérjük, kerülje a szűk helyiségekben való használatot.    

4. Az égési sérülések elkerülése érdekében hosszabb használat után ne érintse meg a készüléket.  

5. Kérjük, a kamera-funkciót a törvényeknek megfelelően használja.  

TERMÉKADATOK:  

Foglalat: E27 

Üzemi feszültség; AC 100~240 V DC 12 V-2 A 50~60 Hz  

Teljesítmény: 18 W 

Várható élettartam: ? óra 

Képérzékelő: ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TELEPÍTÉS 

Ez az E27-es kamera rendkívül egyszerűen telepíthető. Csak csavarja be a kamerát a lámpatartóba (és 
kapcsolja be a hálózati kapcsolót), és csatlakozzon a WIFI-hez – fúrás, kábelezés nem szükséges, nincs 
tápkábel, és a beállítás is könnyedén elvégezhető. Nyissa meg az alkalmazást, és állítsa be a kamerát 
néhány perc alatt. 

 

 

KARBANTARTÁS  

• A termékben nem található felhasználó által javítható alkatrész, ezért a burkolatot csak szakképzett 
személyek távolíthatják el.  

• A kamera tisztításához csak tiszta, kissé nedves ruhát használjon.  

• Ne használjon alkoholtartalmú tisztítószereket vagy oldószereket, mert ezek károsíthatják a műanyag 
burkolatot és a lencse alkatrészeit.  

• Szükség esetén puha, száraz ruhával tisztítsa meg a lencsét. 

• Ne helyezze a fényképezőgépet olyan környezetbe, ahol valószínűleg pornak, magas páratartalomnak, 
magas hőmérsékletnek vagy esőnek lesz kitéve.  

• Ne telepítse ezt a készüléket zárt, szellőzés nélküli helyiségbe. A kamera normál használat közben 
valószínűleg felmelegszik, ezért szellőztetésre van szükség a kellően alacsony működési hőmérséklet 
fenntartásához.  

• Ha a kamerát zárt helyre szereli, túlmelegedhet és károsodhat. 

• Amennyiben a kamera nem az elvárásoknak megfelelően, vagy egyáltalán nem működik, és a 
szokványos eljárások nem vezetnek eredményre, vegye fel a kapcsolatot az eladóval, hogy vizsgálja be 
a kamerát. 

 

Tippek: 

1. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz, és a telefonja WiFi-kapcsolattal 
rendelkezik. 

2. A termékhez nem tartozik memóriakártya, ezért kérjük, azt szükség esetén szerezze be. 

 

 

 

 



Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások  

 

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt 

megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi 

egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében gondoskodjon a felelősségteljes 

újrahasznosításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor 

keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék 

biztonságos újrahasznosítását. 

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK-irányelvek követelményeinek. 

 

 

 

 


