
Prenosna varnostna kamera v obliki žarnice 

BULBCAM 

 

 

 

UPORABNIŠKI PRIROČNIK 

 

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek. 

Pred uporabo izdelka natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo. 
 
 

 



PAKET VKLJUČUJE:  

1 x kamera 

1 x nosilec 

1 x paket vijakov   

1 × uporabniški priročnik 

 
PARAMETRI, POVEZANI Z IZDELKOM 

FUNKCIJA   PARAMETER 

Aplikacija   JXLCAM 

Format 

videoposnetka 

  AVI 

Kodiranje 

videoposnetka 

  M-JPEG 

Ločljivost 

videoposnetka 

  1280*720 

Hitrost sličic 

videoposnetka 

  33,27 fps 

Programska oprema 

za predvajanje 

  Splošna programska oprema za predvajanje videoposnetkov 

Format slike   JPG 

Polnilna napetost   5 V 

Vrsta vmesnika   Micro USB 

Velikost pomnilnika   Največ 128 GB 

Podprti sistemi   Android/iOS 

 

NAMESTITEV APLIKACIJE 

Z mobilnim telefonom poskenirajte QR kodo v nadaljevanju, izberite iOS ali Android različico glede na sistem 

vašega mobilnega telefona in si namestite aplikacijo. Ime aplikacije: JXLCAM. 

 

 

  

ZAGON NAPRAVE 

Napravo s pomočjo USB kabla priključite na vir napajanja (5 V). Zasvetila bo modra lučka in svetila brez 

prekinitve, naprava bo nato prešla v stanje čakanja. Ko bo omrežje uspešno konfigurirano, se bo za kratek čas 

zasvetila rdeča lučka in se nato izklopila. 

 

1. NAČIN: LOKALNI NAČIN 

Če v okolici ni brezžičnega omrežja WiFi, lahko za povezavo uporabite način AP, pri čemer razdalja ne sme 

presegati 10 m. 

S tem načinom lahko prav tako spremljate dogajanje. 



Opomba: 

1) Vsaka naprava ima edinstveno ime brezžične povezave WiFi (ID naprave), format imena pa je poenoten kot 

"BCCQ......"; 

2) V lokalnem načinu ni podprto obračanje objektiva z daljinskim upravljalnikom. Če želite snemati in 

shranjevati videoposnetke, vstavite pomnilniško kartico microSD. 

 

2. NAČIN: ODDALJEN NAČIN 

Če želite uporabljati vse funkcije naprave in izvajati nadzor na daljavo, morate konfigurirati oddaljeni način. 

1. Najprej potrdite, da je v bližini naprave na voljo brezžični WiFi signal, vklopite napravo, utripala bo modra 

lučka in naprava bo prešla v stanje pripravljenosti. (Opomba: Podpira samo brezžični signal WiFi s frekvenco 2,4 

GHz) 

2. Mobilni telefon povežite z brezžičnim omrežjem WiFi v svoji okolici, odprite aplikacijo JXLCAM in sledite 

naslednjim korakom: 

1.) pritisnite +                                                                                         2.) izberite ''AP Add Device'' (AP Dodaj napravo)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) izberite lokalno omrežje WiFi, vnesite geslo in pritisnite gumb ''Next'' (Naprej) 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 



4.) povežite se z brezžičnim WIFI omrežjem kamere, dodajte kamero          5.) počakajte na omrežno povezavo kamere 

 

 

 

 

 

 

 

6.) omrežje se je uspešno vzpostavilo, pritisnite ''Next'' (Naprej)            7.) ime kamere lahko prilagodite po svojih željah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.) stran s pogledom kamere si lahko ogledate na začetni strani 

 

 

Ikone na začetni strani in navodila za gumbe 

1. Dodajanje naprave 

2. Predvajanje datoteke na kartici SD 

3. Ročno snemanje datotek 

4. Stanje omrežja 

5. Vzdevek naprave 

6. Lokalni način 

7. ID 

8. Ogled videoposnetkov/fotografij v lokalnem 

načinu 

                                         

 

 

 

 

 

 



Opis ikon in gumbov na strani z videoposnetkom 

 

 

 

1 Nastavitve 

2 Snemanje 

3 Način postavitve 

4 Alarm 

5 Vklop/izklop indikatorske lučke 

6 Vklop/izklop nočnega načina (IR) 

7 Stikalo gor/dol 

8 Stikalo za ostrino 

9 Zrcaljenje levo/desno 

10 Gumb za pogovor 

11 Način poslušanja 

12 Fotografije 

 

POMNILNIŠKA KARTICA 

1. Za shranjevanje video vsebin morate v napravo vstaviti kartico microSD in to narediti, ko je naprava 
izklopljena. 

2. Naprava podpira pomnilniško kartico z največ 128 GB prostora. 

Ko vstavite kartico microSD in prekinete povezavo prek mobilnega telefona, bo naprava samodejno začela 
snemati, videoposnetek pa se bo samodejno shranil v več delih. Ko na kartici microSD zmanjka prostora, se 
samodejno začne brisanje najstarejših posnetkov, obstoječe snemanje pa se ponovi. Posnetki so na kartici 
shranjeni glede na leto, mesec in dan. Posnetki se shranjujejo kronološko. 

3. Ko se mobilna aplikacija poveže z napravo, se bo snemanje samodejno prekinilo. 

Opomba: 

1) Če opazite čudno delovanje microSD kartice na strani za predvajanje posnetkov, preverite njeno stanje, 
izklopite napravo in odstranite kartico ter jo pred ponovnim vstavljanjem formatirajte. 

2) Kartica microSD mora imeti standard C4 ali več. 

 

POMEMBNE INFORMACIJE: 

1. Če naprava ne uspe konfigurirati omrežja, preverite, ali sta usmerjevalnik in geslo WiFi pravilno 
konfigurirana (naprava ne podpira 5 GHz WiFi). Ko se prepričate, da je temu tako, pritisnite in za približno 5 
sekund pridržite gumb za ponastavitev, dokler lučka naprave na začne utripati, nato obnovite tovarniške 
nastavitve in ponovno nastavite povezavo. 

2. Ko je na začetni strani programske opreme prikazano, da naprava ni povezana, preverite, ali je naprava 
pravilno vklopljena, in za osvežitev kliknite ikono za osvežitev v zgornjem desnem kotu. 

3. Ime naprave in geslo lahko prilagodite. Začetno geslo naprave je: admin. 



DODATEK K UPORABNIŠKEMU PRIROČNIKU 

OSNOVNE FUNKCIJE:  

 

PREVIDNOSTNI UKREPI  

1. Pred uporabo izdelka preverite, ali napetost ustreza zahtevam, sicer bo neustrezna napetost 
poškodovala napravo in povzročila varnostno tveganje.  

2. Napravo pravilno namestite in se prepričajte, da je ob namestitvi napajanje izklopljeno.  

3. Naprava se med delovanjem segreva, zato je ne uporabljajte v majhnih zaprtih prostorih.    

4. Da bi preprečili opekline, se naprave po daljši uporabi ne dotikajte.  

5. Funkcijo snemanja uporabljajte v skladu z zakoni.  

SPECIFIKACIJE:  

Nosilec: E27 

Delovna napetost; AC 100 ~ 240 V DC 12 V-2 A 50 ~ 60 Hz  

Poraba energije: 18 W 

Pričakovana življenjska doba: ? ur 

Slikovno tipalo: ? 

NAMESTITEV 

Kamero E27 je enostavno namestiti. Kamero preprosto privijte namesto žarnice v katerokoli ležišče E27 za 
žarnico ali sijalko (in vklopite stikalo za napajanje), se povežite z brezžičnim omrežjem, nato pa odprite 
aplikacijo in nastavite kamero v nekaj minutah. Vse poteka brez vrtanja, napajalnega kabla, dodatnih 
kablov ali zahtevnih nastavitev. 

 

 



VZDRŽEVANJE  

• Ta izdelek v notranjosti nima delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik sam, ohišje pa lahko odstrani 
samo usposobljen serviser.  

• Za čiščenje te kamere uporabite samo čisto krpo, rahlo navlaženo z vodo.  

• Ne uporabljajte alkoholnih čistil ali topil, ker lahko tako poškodujete plastično ohišje in dele leč.  

• Lečo po potrebi očistite z mehko, suho krpo. 

• Ne nameščajte kamere v okolju, kjer bo verjetno izpostavljena prahu, visoki vlagi, visokim 
temperaturam ali dežju.  

• Te opreme ne nameščajte v zaprtem prostoru brez prezračevanja. Kamera se lahko med normalno 
uporabo segreje, za vzdrževanje dovolj nizke delovne temperature pa je potrebno prezračevanje.  

• Če je kamera nameščena v zaprtem prostoru, se lahko pregreje in trajno poškoduje. 

• Če kamera začne delovati slabo ali preneha delovati in težave ni mogoče rešiti z zgoraj opisanimi 
postopki rednega vzdrževanja, se obrnite na svojega prodajalca in se dogovorite, da bo kamero 
pregledal serviser. 

 

Nasveti: 

1. Prepričajte se, da je naprava priključena na električno omrežje in da je telefon povezan z brezžično povezavo 
WiFi. 

2. Izdelek ni opremljen s pomnilniško kartico, če jo potrebujete, si jo priskrbite sami. 

 

 

Navodila za recikliranje in odlaganje 

 

Ta oznaka pomeni, da izdelka v EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske odpadke. Za preprečevanje 

morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in 

s tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite uporabljeno napravo vrniti, uporabite sistem 

za vračilo ali kontaktirajte prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Prodajalec lahko izdelek reciklira na okolju prijazen 

način. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU. 

 

 

 

 


