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1. Stáhněte si aplikaci CBHCAM v Google Play/AppStore
1. Starší způsob - aplikace v anglickém jazyce:
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2. Pro přidání nové kamery stistkněte „+“ Zvolte  a zvolte „Setup Device WIFI connection“
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Kameru připojíme k Wifi na které jí chceme používat: stiskneme „Connect to camera Wifi“ a 

připojíme se Wifi, se stejným názvem jako pod QR kódem na kameře. 
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Poté Kameru přesměrujete na WiFi kde jí chcete používat, zvolíte WiFi a vyplníte její heslo. 

Již registrovanou kameru můžete na Wifi nají pod záložkou „LAN“ 
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Při nastavování kamery důrazně doporučujeme změnu továrního hesla (8888) 
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Kamera je nyní ONLINE k dispozici. Kliknutím na název kamery spustíte živý obraz. Klepnutím na 

ozubené kolečko vstoupíte do MENU nastavení. 
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Aplikace vás bude upozorňovat na důležitost změny továrního hesla. SKIP pro ignorování 

varování, Change pro změnu hesla. 
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Advance Config – pokročilé nastavení, Reconnect – restart zařízení, Delete device – odstranění 

zařízení z aplikace, Modify Device – nastavení zařízení. 

9



Alarm config-nastavení alarmu, Wifi Config-nastavení Wifi, SDcard Record Config-nastavení 

sdkarty a nahrávání, IR-LED Config-nastavení IR přísvitu (funkce aktivní pouze u několika FW, 

ostatní FW mají pouze automatický režim), Time setting-nastavení času, email config-nastavení 

emailu, FTP-config-nastavení FTP serveru, Misc settings-ostatní nastavení. 
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Nastavení Alarmu 
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Nastavení WiFi 
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Nastavení nahrávání- zapnutí/vypnutí nahrávání, rozlišení, nastavení sekvence, nahrávání zvuku, 

smyčka. 
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Nastavení IR přísvitu 
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Nastavení času 

15



Nastavení emailu pro upozornění 
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Nastavení FTP serveru 
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Nastavení LED indikátoru 
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Změna hesla 
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Hlavní zobrazení 
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Nastavení obrazu:Jas, kontrast, přísvit, teplota barev, rozlišení zobrazení, zvuk, mikrofon, uložení 

snímku, uložení sekvence, pohyb kamery (tento model touto funkcí nedisponuje) 
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2. Nový způsob - aplikace v českém jazyce:
Stáhněte a nainstalujte aplikaci BVCAM pomocí QR kódu níže, nebo můžete napsat tento název do 
vyhledávače v aplikaci Play (Android) Nebo Store (iOS)

Přidejte nové zařízení klikem na "+"

Zde můžete zvolit ze tří variant:

Nastavení WiFi připojení - slouží pro 
nastavení WiFi připojení již přidané kamery
Přidat nové online zařízení - slouží k přidání 
nové kamery
Přímé připojení k WiFi zařízení - slouží k 
přímému připojení se ke kameře v lokální 
síti.

...Zvolte "Přidat nové online zařízení"

Název: může být volitelný
UID: Číslo kamery, můžete jej ručně vypsat, ale 
doporučujeme použít tlačítko QR Sken
Poté co stisknete QR Sken můžete oscanovat QR kód, který je 
přilepený na zadní části budíku.
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Kamera bude nyní lokálně připojena. Lze sledovat živý 
obraz, avšak ne vzdáleně z jiného místa.

Pro sledování obrazu z jiného místa následují tyto kroky:

1. Stiskněte tlačítko
2. Zobrazí se Vám tato nabídka:
3. Zvolte "Detailní nastavení"

Detailní nastavení:

4. Pro nastavení vzdáleného přístupu ke kameře zvolte "Nastavení Wifi"

5. Zobrazí se Vám Vaše domácí WiFi připojení
(pokud jej neuvidíte, zkuste jej vybrat z 
rozevíracího seznamu, kliknutím na šipku a 
nebo můžete použít tlačítko         )
6. Vyplňte heslo Vašeho WiFi připojení a
potvrďte OK.
7. Zobrazí se hláška Kamera reboot
8. Nyní by se mělo jít připojit ke kameře i
ze vzdáleného místa.
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3. Základní popis:

1.

2.

 Funguje i během napájení

3.

Nahrává video záznamy, fotografuje, zaznamenává okolní zvuk, disponuje funkcí
detekce pohybu a alarmem na mobilní telefon. 

4.
Připojení P2P funguje i bez přímého připojení kamery s internetem
Je schopen detekce kouře a ohně

Popis tlačítek:

1. Světelný senzor (rozpozná den/noc)  2. Zobrazení času  3. F8 LED noční přísvit

4. F85 LED noční přísvit 5. F3 LED noční přísvit  6. Indikační dioda (modrá)   7.

Kamera  8. Stiskem budík nahlas přečte čas (anglicky) 9. Klávesa REŽIM(MODE) 

10. Nastavení(SET) 11. Nahoru 12. Dolu 13. Nastavení funkce SNOOZE (zdřímnutí)

14. Indikační dioda (Stav Wifi připojení - červeá) 15. Reproduktor 16. USB vstup

17. Kryt baterie

Funkce:

- Zobrazení hodin: Zobrazí aktuální čas

- Alarm a SNOOZE: budík disponuje funkcí alarmu a SNOOZE (zdřímnutí) od 10 - 60 

minut
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Nastavení:
1. Nastavení aktuálního času:

◇ Stiskněte tlačítko “SET”  a pomocí tlačítek UP/DOWN nastavte rok. Opět stiskněte SET a 
tlačítky UP/DOWN nastavíte datum. Opětovným stiskem tlačítka SET nastavíte čas pomocí UÚ/
DOWN. 

     Režim času Nastavení roku Nastavení měsíce

Nastavení dne Nastavení hodiny Nastavení minut

Kamera disponuje snímkovací frekvencí 25fps při HD rozlišení 1080P. Ze zadní části je umístěn 
slot na paměťovou kartu MicroSD o max. kapacitě 32GB rychlostní třídy 
class 10 (karta není součástí balení, zakoupíte v obchodě se spotřební elektronikou).

Pomocí aplikace, která je zdarma ke stažení do mobilního telefonu můžete nastavit 
detekci pohybu, upozornění a další funkce. Před prvním použitím paměťovou kartu 
zformátujte. 

Nastavení budíku:

Pomocí tlačítka MODE se zobrazí prázdná pole hodin, tlačítkem SET se přepnete na 
nastavení hodiny buzení, tlačítky UP/DOWN měníte hodnotu. Opětovným stiskem 
tlačítka SET se přepnete na nastavení minut, tlačíky UP/DOWN měníte hodnotu a dalším 
stiskem tlačítka SET můžete nastavit melodii, tlačítky UP/DOWN měníte melodie.
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