
Prenosná bezpečnostná kamera 

BULBCAM 

 

 

 

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 

 

ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. 

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie. 
 
 

 



BALENIE OBSAHUJE:  

1 x kamera 

1 x držiak 

1 x sada skrutiek   

1 x používateľská príručka 

 
SÚVISIACE PARAMETRE 

FUNKCIA   PARAMETER 

Inštalácia   JXLCAM 

Formát videa   AVI 

Kódovanie videa   M-JPEG 

Rozlíšenie videa   1280 x 720 

Snímková frekvencia videa   33,27 snímok 

Softvér na prehrávanie   Bežný softvér na prehrávanie videa 

Formát obrázkov   JPG 

Nabíjacie napätie   5 V 

Typ rozhrania   Micro USB 

Podpora ukladania   Maximálne 128 GB 

Operačný systém   Android / iOS 

 

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE 

Pomocou mobilného telefónu naskenujte nasledujúci kód QR, vyberte verziu iOS alebo Android podľa systému 

mobilného telefónu a nainštalujte si aplikáciu. Názov aplikácie: JXLCAM. 

 

 

  

SPUSTENIE ZARIADENIA 

Zapojte zariadenie k 5 V nabíjačke pomocou priloženého USB kábla. Modrá kontrolka svieti po celý čas. 

Zariadenie prejde do stavu čakania; následne nastane úspešná konfigurácia, pričom červená kontrolka raz 

zabliká. 

 

MOŽNOSŤ 1: MIESTNY REŽIM 

Ak v okolí nie je WiFi, na pripojenie môžete použiť aj AP režim, pričom efektívna vzdialenosť tohto režimu 

nepresahuje vzdialenosť 10 m. 

Je možné realizovať lokalizované monitorovanie a prehliadanie. 

Poznámka: 

1) Každé zariadenie má jedinečný názov WiFi (ID zariadenia) a formát je zjednotený ako „BCCQ......“; 

2) V lokálnom režime nie je podporovaná funkcia otáčania objektívu diaľkovým ovládaním. Ak potrebujete 

natáčať a ukladať videá, vložte microSD kartu. 



MOŽNOSŤ 2: VZDIALENÝ REŽIM 

Ak chcete využívať všetky funkcie zariadenia a realizovať vzdialené monitorovanie, musíte nakonfigurovať 

vzdialený režim. 

1. Najprv skontrolujte, či je v blízkosti zariadenia dostupný signál WiFi, zapnite monitorovacie zariadenie. Začne 

blikať modrá kontrolka a zariadenie prejde do pohotovostného režimu. (Poznámka: Podporuje iba signál WiFi 

vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz) 

2. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi vo vašom prostredí, otvorte softvér JXLCAM a postupujte podľa 

nasledujúcich krokov: 

1.) kliknite na tlačidlo +                                                                  2.) vyberte položku „AP Add Device“ (AP pridať zariadenie)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) vyberte a pripojte sa k dostupnému WIFI, zadajte heslo a kliknite na ďalšie tlačidlo 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

4.) pripojte kameru k WIFI, pridajte kameru                                            5.) Počkajte, kým sa kamera pripojí k sieti 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Po úspešnom spárovaní kliknite na ďalej                                 7.) nastavte meno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.) Stránku s náhľadom fotoaparátu si môžete pozrieť na domovskej stránke 

 

 

Ikony na domovskej stránke a pokyny pre tlačidlá 

1. Pridať zariadenie 

2. Súbor na prehrávanie SD karty 

3. Manuálne zaznamenávanie súborov 

4. Stav siete 

5. Názov zariadenia 

6. Miestny režim 

7. ID 

8. Zobrazenie videí/fotografií v miestnom 

režime 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popis ikon a tlačidiel na stránke videa 

 

 

 

1 Nastavenia 

2 Nahrávanie 

3 Okolie 

4 Alarm 

5 Kontrolka zapnutia/vypnutia 

6 Infračervená lampa ON/OFF 

7 Prepínač nahor a nadol 

8 Prepínač ostrosti 

9 Prepínač vľavo a vpravo 

10 Tlačidlo na uskutočnenie hovoru 

11 Počúvanie 

12 Fotografia 

 

PAMÄŤOVÁ KARTA 

1. Ak potrebujete uložiť obsah videa, musíte vložiť kartu microSD. Kartu vložte do zariadenie, keď je 
vypnuté. 

2. Zariadenie podporuje pamäťovú kartu s maximálnou kapacitou 128 GB. 

Po vložení microSD karty a odpojení mobilného telefónu zariadenie automaticky spustí nahrávanie a video sa 
automaticky rozdelí do súborov. Keď kapacita microSD karty nie je postačujúca, najstaršie video sa automaticky 
vymaže a záznam sa zaradí do slučky; súbor záznamu na microSD karte sa automaticky zaznamená podľa roku, 
mesiaca a dňa. Záznamy sa ukladajú v chronologickom poradí. 

3. Keď je mobilná aplikácia APP pripojená k zariadeniu, automaticky ukončí nahrávanie. 

Poznámka: 

1) Ak sa microSD kart na stránke prehrávania správa netypicky, skontrolujte stav karty microSD, vypnite 
napájanie, vyberte kartu a pred opätovným vložením ju formátujte. 

2) MicroSD karta by mala mať špecifikáciu C4 alebo vyššiu. 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 

1. Ak sa zariadeniu nepodarí spárovať so sieťou, skontrolujte, či sú smerovač a heslo WiFi správne 
nakonfigurované (zariadenie nepodporuje 5 GHz Wi-Fi). Po potvrdení správnosti stlačte a podržte tlačidlo 
resetovania na približne 5 sekúnd, kým indikátor zariadenia rýchlo nezabliká. Obnovia sa tak výrobné 
nastavenia. Následne môže prebehnúť párovanie znova. 

2. Keď sa na domovskej stránke softvéru zobrazí, že zariadenie je offline, skontrolujte, či je zariadenie 
normálne zapnuté, a kliknite na ikonu obnovenia v pravom hornom rohu. 

3. Názov zariadenia a heslo je možné prispôsobiť. Počiatočné heslo zariadenia je: admin. 



DOPLNENIE POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY 

HLAVNÉ FUNKCIE:  

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA  

1. Pred použitím výrobku skontrolujte, či napätie spĺňa požiadavky, inak nesprávne napätie poškodí 
zariadenie a spôsobí bezpečnostné riziko.  

2. Zariadenie nainštalujte správne a pri inštalácii sa uistite, či ste odpojili napájanie.  

3. Zariadenie pri práci vytvára teplo, nepoužívajte ho v uzavretých priestoroch.    

4. Aby ste predišli popáleninám, nedotýkajte sa zariadenia po dlhšom používaní.  

5. Funkciu zaznamenávania videa používajte v súlade so zákonom.  

PODROBNOSTI:   

Dizajn: E27 

Pracovné napätie; AC 100~240 V DC 12 V - 2 A 50~60 Hz  

Spotreba energie: 18 W 

Predpokladaná životnosť: -- hodín 

Snímač obrazu: -- 

INŠTALÁCIA 

Inštalácia tejto kamery E27 je veľmi jednoduchá. Stačí kameru zaskrutkovať do objímky lampy (a zapnúť 
vypínač), pripojiť k Wi-Fi, vŕtanie nie je potrebné, zapájanie pomocou káblov nie je potrebné, zariadenie 
funguje bez napájacieho kábla. Nastavenia nie sú komplikované, po otvorení aplikácie APP kameru 
nastavíte za niekoľko minút. 

 

 



ÚDRŽBA  

• Tento produkt nemá vo vnútri žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Odstránenie krytu môže 
realizovať iba kvalifikovaný personál.  

• Na čistenie kamery používajte iba čistú handričku mierne navlhčenú vodou.  

• Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá na báze alkoholu, pretože môžu poškodiť plastové 
puzdro a časti objektívu.  

• Objektív, podľa potreby, čistite mäkkou suchou handričkou. 

• Neinštalujte túto kameru v prostredí, kde je pravdepodobné, že bude vystavená prachu, vysokej 
vlhkosti, vysokým teplotám alebo dažďu.  

• Neinštalujte toto zariadenie v uzavretom priestore bez vetrania. Kamera sa počas bežného používania 
pravdepodobne zahreje, preto sa na udržanie dostatočne nízkej prevádzkovej teploty vyžaduje 
vetranie.  

• Ak je kamera namontovaná v uzavretom priestore, môže sa prehriať a trvalo poškodiť. 

• Ak už kamera nefunguje správne alebo prestane fungovať a vyššie popísané postupy bežnej údržby 
tento problém nevyriešia, kontaktujte svojho predajcu a požiadajte o vykonanie kontroly servisným 
technikom. 

 

Tipy: 

1. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k napájaniu a telefón je pripojený k sieti Wi-Fi. 

2. Výrobok sa nedodáva s pamäťovou kartou, ak ju potrebujete, prosím zabezpečte si ju. 

 

 

Pokyny na recykláciu a likvidáciu 

 

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej 

EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku 

nekontrolovanej likvidácie odpadu; recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie 

materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol 

produkt zakúpený. Môže tento produkt vziať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie. 

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES. 

 

 

 

 


