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Síťový rekordér pro 2,5“ HDD

Vzdálený přístup přes 

aplikaci BURG CAM  *

*  Pro smartphony a tablety Android 

a Apple
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Obsah balení

1 x Rekordér
1 x  CD (nástroj pro nastavení, 

přehrávač videa)
1 x Napájecí kabel 5 V DC

1 x  LAN / síťový kabel
1 x Myš
1 x Průvodce rychlou instalací

Poznámka:
Pevný disk není součástí balení.

Speciální vlastnosti
•  Nahrávání HD videa
•  Vzdálený přístup přes aplikace BURG CAM App 

(smartphony a tablety Android a Apple)
•  Snadné nastavení rekordéru a správa kamer při připojení rekordéru k 

obrazovce (např. přes HDMI nebo VGA)
•  Alternativně: přístup přes prohlížeč Vašeho PC nebo notebooku
•  Komprese videa H.264/MJPEG
•  Ideální profesionální řešení pro použití v domácnosti
•  Jednoduché nastavení díky BURG IP Config Tool
•  Podporuje DHCP, detekci pohybu, řízení IP PTZ
•  Kompatibilní s produkty WiFi série BURG-WÄCHTER

Připojení na zadní straně přístroje

Popis

  Síťové připojení

 2x USB port

 HDMI port

 VGA port

 Elektrické napájení 5 V DC
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Podporované modely WiFi kamer BURG-WÄCHTER
•  BURGcam MOVE 301
•  BURGcam SMART 302
•  BURGcam DOME 303
•  BURGcam BULLET 304

Instalace
•  Zapněte svou WiFi kameru BURG-WÄCHTER (modely uvedené výše) 

Poznámka: Samotný rekordér neumožňuje WiFi připojení, pouze spravuje 
WiFi přístroje.

•  Připojte rekordér ke svému routeru pomocí přiloženého síťového kabelu.
•  Připojte rekordér dodaným kabelem ke zdroji elektřiny. Rekordér se 

automaticky po připojení zapne (nemá vypínač). Při zapnutí vydá rekordér 
akustický signál.

•  Router přidělí kameře i rekordéru IP adresu (přes DHCP). 
Poznámka: Kamera i rekordér musejí být připojené ke stejné síti jako router.

•  Vložte do svého PC/notebooku dodané CD a spusťte aplikaci Config Tool.

Poznámka

Rekordér můžete spravovat také místně, bez použití PC/notebooku, pokud 
jej prostřednictvím HDM nebo VGA portu připojíte k monitoru. Připojte k 
monitoru také dodanou myš. Uživatelské rozhraní v tomto případě vypadá 
odlišně od přístupu přes webový prohlížeč, ale funkce jsou stejné.

Výběr přístroje v aplikaci Config Tool
•  Aplikace identifikuje všechna zařízení v síti a vytvoří jejich seznam.
•  Vyberte požadované zařízení ze seznamu a klikněte na ikonu prohlížeče.
•  Zobrazí se okno pro přihlášení.
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Přihlášení

 V přihlašovacím okně zadejte tovární přihlašovací údaje:
Uživatelské jméno: admin
Heslo:  9999

Poté, co jste se přihlásili, důrazně doporučujeme změnit uživatelské
jméno a heslo. Změňte si je prosím zde:
Nastavení  Systém  Účet 

Nyní jste přihlášeni a máte přístup k různým funkcím.

Popis menu rekordéru

Poznámka:
Níže popsaná struktura menu se vztahuje na přístup přes webový prohlížeč. 
Pokud používáte rekordér připojený k monitoru, vypadá uživatelské rozhraní 
odlišně, ale funkce jsou stejné.

1. Živé vysílání
2. Přehrávání
3. Nastavení
4. Info
5. Odhlášení

Detailní vysvětlení položek menu najdete v uživatelském manuálu.
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Připojení kamery k rekordéru

Existují dvě možnosti správy kamer přes rekordér: prostřednictvím 
webového rozhraní a nebo místně přes obrazovku.

1. Webové rozhraní

Pro připojení kamery k rekordéru postupujte následovně:

•  Otevřete menu 
Nastavení  Kamera  Vzdálený přístup

•  Klikněte na „Vyhledat zařízení“ pro aktualizaci seznamu všech zařízení 
v síti.

•  Vyberte požadovanou kameru a klikněte na „Přidat“.
•  Ve spodní části seznamu budou nyní uvedeny jen připojená zařízení 

(kamery). Jako status musí být uvedeno na ikoně „připojeno“.

2. Lokálně přes monitor
•  Otevřete hlavní menu pravým kliknutím
•  Vyberte „Vzdálené zařízení“.

•  Pro vyhledání kamer v síti 
klikněte na „Hledat zařízení“

•  Vyberte kamery, které 
chcete zobrazit a klikněte 
na „Přidat“.
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•  Po úspěšném přidání kamery bude mít „Status“ zelenou barvu 
(u nepřipojených zařízení je červená) 

•  Nezapomeňte prosím, že při změně hesla kamery musí být heslo změněno 
také v menu rekordéru pod položkou „Ostatní“

Technické specifikace

Typ Digitální síťový rekordér

Kapacita pevného disku 
(vnitřní)

Přes HDD slot na boku rekordéru

Kapacita pevného disku 
(maximální)

1 TB

Max. počet pevných disků 
(vnitřních)

1x SATA

Externí pevný disk Ne

Připojení USB 2x USB 2.0

Ventilace Pasivní

Výstup pro monitor 1x VGA, 1x HDMI

Porty pro video USB, síť

Příslušenství Počítačová myš

Připojení Ethernet RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX)

Komprese videa H.264 / MJPG

Komprese zvuku G.711

Max. rozlišení Full HD (1920 x 1080)
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Max. snímková frekvence 
(B/s)

25

Záznam pohybu Ano

Manuální záznam Ano

Nepřetržitý záznam Ano

Plánovaný záznam Ano

Přehrávání živého obrazu Ano

Detekce pohybu Ano

Detekce ztráty signálu Ano

Podporované operační 
systémy

Mac OS X **, Windows Vista, 7, 8

Podpora DHCP Ano

Přístup Webové rozhraní, místní monitor

Vzdálený přístup P2P, BURG-WÄCHTER Cloud

Barva přístroje Bílá

Spotřeba energie (Watt) 10 (bez pevného disku)

Napětí 5 V DC

Provozní teplota -10° až +55° C

Relativní vlhkost vzduchu 95%, nekondenzující

Rozměry 195 x 35 x 130 mm

Hmotnost 300 g (bez pevného disku)

Značky CE, FCC, RoHs

Doporučený pevný disk SANTEC HDD-525HV: 
2.5“ HDD, 500 GB, testováno 24/7

**  Příslušný plug-in najdete na www.burg.biz  Service&Downloads   User manual 
 Assembly instructions  Video security
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Podrobný uživatelský manuál

Účelem této příručky pro rychlou instalaci je jednoduché a pohodlné spuštění 
kamery. Další detaily a popisy různých funkcí jsou dostupné v uživatelském 
manuálu, který si můžete stáhnout jako soubor pdf z webových stránek 
výrobce (v angličtině):

www.burg.biz  Service & Downloads  user manual 
 instructions   video security

Pro rychlý přístup k manuálu si také můžete naskenovat QR kód níže, abyste si 
manuál mohli zobrazit přímo na svém smartphonu nebo tabletu. Získáte tak 
zároveň přístup k dalším informacím (FAQ) v angličtině.

QR kód pro uživatelský manuál a další informace v angličtině:
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„Burg Cam“ App pro použití P2P

S použitím aplikace „Burg Cam“ můžete vyvolat a ovládat 
kameru smartphonem nebo tabletem. Pro smartphony 
a tablety jsou k dispozici tyto aplikace ve verzi zdarma 
a nebo v placené verzi „Pro“:
 

Název 
aplikace

Burg Cam Burg Cam 
Pro Apps + 
E-MAP

Burg Cam 
HD

Burg Cam 
HD Pro

Zařízení Smartphone Smartphone Tablet Tablet

Funkce Základní 
funkce, 
např. úprava 
obrazu, 
snímky, 
místní 
nahrávání

Pokročilé 
funkce, 
např. úprava 
obrazu, 
kvalita 
streamování, 
upozornění 
push, e-mapa

Základní 
funkce, 
např. úprava 
obrazu, 
snímky, 
místní 
nahrávání

Pokročilé 
funkce, 
např. úprava 
obrazu, 
kvalita 
streamování, 
upozornění 
push, e-mapa

Cena Zdarma Placená Zdarma Placená

Systém iOS, Android iOS, Android iOS, Android iOS, Android

QR kódy pro stažení aplikace.1

Aplikace „Pro“ 
pro iOS

Standardní aplikace 
pro Android

Aplikace „Pro“ 
pro Android
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Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si prosím přečtěte tento manuál a uchovejte
jej pro budoucí potřebu.

1.1

Přepětí

Nikdy nevystavujte elektrickou zásuvku nebo přívodní kabel elektrickému 
přepětí. Hrozí nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

Ochrana při bouřce

Pokud je zařízení delší dobu bez dozoru a nepoužíváno, pro jeho ochranu při 
bouřce jej vypojte ze zásuvky. Odpojte všechny antény a kabely, které vedou 
k zařízení. Zabráníte tím poškození zařízení bleskem nebo přepětí v síti.

Vniknutí tekutin a předmětů

Do větracích otvorů v zařízení nikdy nezasunujte kovové předměty. Mohou 
se dotknout komponent pod napětím a způsobit elektrických šok nebo zkrat 
a požár.
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1.2 Shoda CE

Tento výrobek je v souladu s aktuálními nařízeními CE. Pokud
potřebujete prohlášení o shodě, zašlete prosím svůj požadavek na:
info@hbgroup.cz

Varování: 
Jakékoliv změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně
schváleny příslušným kontrolním úřadem, mohou vést k zákazu
používání zařízení. Toto zařízení je v souladu s požadavky CE.

Důležité - právní informace

Sledování, nahrávání a ukládání videa (obrazu, zvuku) podléhá přístným 
právním předpisům. Prosím, respektujte zákon o ochraně osobních údajů 
platný ve Vaší zemi.

1.3 Důležité všeobecné pokyny

Tento rekordér byl vyvinut pro sledování videokamerou v interiérech. Prosím, 
pozorně si přečtěte následující pokyny..

1.3.1 Sestavení a montáž
•  Přístroj instalujte pouze v souladu s místními požadavky a nařízeními.
•  Nikdy zařízení nepoužívejte bez příslušného ochranného krytu v blízkosti 

vody, v prašných nebo extrémně vlhkých prostorech. Mohlo by dojít 
poškození přístroje.

•  Otvory na přístroji slouží k ventilaci a chrání přístroj před přehřátím. Nikdy 
tyto otvory nezakrývejte nebo neblokujte. Montáž v regálu je možná pouze 
tehdy, pokud je zajištěna dostatečná ventilace. Přehřátí může poškodit 
zařízení nebo vést ke zkratu a způsobit požár.

•  Napájecí a ostatní kabely veďte tak, aby byly chráněny před poškozením - 
např. šlapáním nebo skřípnutím předměty, které na ně položíte. Poškozené 
kabely mohou způsobit zkrat a poškození zařízení a potenciálně smrtelný 
elektrický šok.

.
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•  Při připojování ke zdroji elektrické energie dávejte pozor na správnou 
polaritu. Chybné připojení může zničit zařízení.

•  Používejte pouze zdroj energie specifikovaný na štítku. Poraďte se prosím se 
svým elektrikářem, pokud si nejste jisti typem dodávané energie. Používejte 
pouze dodané napájecí kabely a adaptéry nebo příslušenství uvedené ve 
specifikacích.

1.3.2 Údržba a opravy
•  Před každým čištěním zařízení vypněte a odpojte z elektrické zásuvky. 

Zařízení čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné 
agresivní čistící přípravky. Použití agresivních rozpouštědel jako ředidla a 
benzín může poškodit povrch zařízení.

•  V případě poškození zařízení ihned vypněte a odpojte od zdroje elektřiny. 
Následující poškození musí řešit pouze autorizované servisní středisko: 
 -  Poškození přívodního kabelu

 -  Pokud na zařízení natekla tekutina nebo se do zařízení dostal cizí 
předmět

 -  Pokud bylo zařízení vystaveno vodě nebo jiným tekutinám
 -  Pokud zařízení nefunguje správně přesto, že byly dodrženy pokyny 

v tomto manuálu. Pouze ovládání popsané v tomto manuálu může 
být přizpůsobeno. Nesprávné nastavení jiných ovládání může zařízení 
poškodit.

 -  Pokud zařízení spadlo na zem nebo je poškozen kryt
 -  Pokud je výkon zařízení podstatně nižší než požadovaný
•  Nikdy se nesnažte zařízení opravit sami, můžete se vystavit nebezpečně 

vysokému napětí. Údržbu by měl vždy provádět pouze kvalifikovaný 
personál.
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Varování:
Při otevření krytu zařízení bude záruka neplatná. Nesnažte se 
zařízení opravit sami a kontaktujte svého místního distributora 
nebo specialistu.

•  U digitálních rekordérů dochází k přirozenému opotřebení především 
u pevného disku. Po cca 8000 - 10000 hodinách provozu může dojít k 
opotřebení, které může způsobovat poruchy. Proto doporučujeme pevný 
disk pravidelně měnit, abyste zajistili správné fungování přístroje. Zároveň 
doporučujeme čistit zabudovaný ventilátor od prachu a nečistot, abyste 
se vyhnuli rušení způsobenému přehříváním. V případě dalších dotazů nás 
neváhejte informovat.

Varování - opotřebení mechanických součástí:
 Výslovně zdůrazňujeme, že u všech druhů zařízení, ať 
analogových či digitálních, dochází časem k přirozenému 
opotřebení. Každé nahrávací zařízení obsahuje mechanické 
součásti, které je třeba kontrolovat a pravidelně provádět 
údržbu. Toto je zvláště důležité u zařízení, která pracují 
nepřetržitě..

1.3.3 Náhradní díly a příslušenství
•  Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Jiná zařízení mohou 

ovlivnit funkčnost a mohou způsobit elektrický šok nebo požár v důsledku 
zkratu.

•  Používejte pouze náhradní díly doporučené výrobcem nebo se stejnými 
specifikacemi. Neautorizované náhradní díly mohou způsobit úraz 
(elektrický šok) a mohou poškodit zařízení (způsobit požár).

l
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Likvidace

Vážený zákazníku, 
pomozte nám snižovat množství odpadu. Pokud máte v úmyslu přístroj 
vyhodit do odpadu, nezapomeňte, že mnoho součástí lze recyklovat.

Upozorňujeme, že elektrická a elektronická zařízení jako baterie 
nepatří do komunálního odpadu. Jejich likvidace je povolena jen 
tříděně. Informujte se na příslušném pracovišti ve své obci o 
nejbližším sběrném místě pro elektroodpad.

K otázkám k prohlášení EU o shodě (CE) se prosím obracejte 
na info@burg.biz.
 

Pokud máte technické dotazy ohledně zařízení, přečtěte si nejdříve pečlivě celý manuál, 

případně zašlete e-mail na: info@hbgroup.cz

Autorská práva
Všechna práva vyhrazena. Tato publikace nesmí být reprodukována nebo předávána jakoukoliv 
formou (elektronicky, mechanicky, fotokopiemi, nahrávkami nebo jinak) bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti BURG-WÄCHTER KG. Reprodukce žádných částí ani výňatků 
není dovolena. Tiskové chyby vyhrazeny. Změny specifikací produktu za účelem zlepšení kvality 
vyhrazeny. Všechny společnosti nebo produkty uvedené v této publikaci jsou obchodní známky, 
registrované známky nebo obchodní značky dané společnosti.
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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