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Obsah balení
1x Kamera
1x CD (nástroj pro nastavení, přehrávač videa)
1x Vrtací šablona
1x Napájecí kabel 12 V DC
1x Anténa
1x Průvodce rychlou instalací
1x Sada šroubů pro upevnění

Speciální vlastnosti
Rozlišení až 3 megapixely
Vzdálený přístup přes aplikace BURG CAM App
(smartphony a tablety Android a Apple)
• Místní přístup přes prohlížeč Vašeho PC nebo notebooku
• Dosah WLAN až 50 m
• Dosah nočního vidění (IR) až 30 m
• Vhodné pro použití venku (klasifikace krytí IP66)
• Včetně držáku
• Profesionální kompenzace protisvětla
• Komprese videa H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
• Ideální profesionální řešení pro použití v domácnosti
• Jednoduché nastavení díky WPS
• Možnost provozu v síti WLAN nebo LAN
• Nahrávání na místní Micro-SD kartu
(max. 128 GB; není součástí balení)
•
•
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Technický nákres
Pohled zboku

92 mm

165 mm

Pohled zezadu (držák)

81 mm

81 mm

Nákresy neodpovídají skutečné velikosti.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
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Připojení, ukazatele a tlačítka
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Popis
	Připojení k síti/LAN
Port pro přívod elektřiny 12 V DC
Snímatelná/nastavitelná stříška

BURGcam BULLET 304
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Připojení, ukazatele a tlačítka
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Popis
	Popis:

P ro resetování kamery do továrního nastavení
stiskněte a držte tlačítko po dobu přibližně 8
sekund, dokud nezhasne kontrolka LED.

WPS:

P ro rychlé připojení kamery k příslušnému routeru
WLAN jednou rychle stiskněte tlačítko.

Světelná kontrolka:
Červená:		
Načítání systému
Pomalu blikající zelená:	Načítání systému dokončeno,
čekání na připojení WiFi
Rychle blikající zelená: Probíhá připojování k WiFi
Zelená:		
Připojení k WiFi proběhlo úspěšně,
					
normální funkce
Střídavé blikání červeného
a zeleného světla:
Aktualizace kamery
Pomalu blikající červená:	Připojení k síti selhalo nebo došlo k
odpojení
Rychle blikající červená: Porucha kamery, selhalo načítání
					
systému, porucha alarmu nebo SD karty
Kryt
Slot pro Micro-SD kartu
Voděodolný kroužek
Anténa WiFi
Upevňovací šroub

BURGcam BULLET 304

Čeština | 9

Instalace
Příprava
P ro použití v síti WLAN: Nejdříve ověřte sílu signálu sítě pomocí
Vašeho smartphonu nebo tabletu.
• Namontujte kameru na zvolené místo. Prosím, ujistěte se, že podklad
je dostatečně pevný, aby unesl alespoň trojnásobek hmotnosti
kamery s držákem.
• Použijte dodané šrouby a vrtací šablonu.
• Pro napájení kamery použijte dodaný napájecí kabel.
• Ke kameře pevně přišroubujte anténu.
•

Pro instalaci kamery jsou tři možnosti:
Možnost 1 Provoz v síti LAN - instalace prostřednictvím PC/
notebooku:
• Použijte síťový kabel (není součástí balení) pro připojení
		
kamery a Vašeho PC/notebooku k síti.
• Vložte dodané CD do PC/notebooku a spusťte aplikaci
		
Config Tool.
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verbinden Sie die Kamera mit dem
•
Netzwerk.
Netzwerk.
•• Verbinden
Sie
Ihr
Smartphone
mit
•
Verbinden
Sie
Ihr Smartphone
mit
•
Možnostdemselben
2 Používání Netzwerk
v síti WLANüber
WLAN.
demselben
Netzwerk
über
WLAN.
Instalace přes
smartphone:
•• Installieren
Sie
CAM
••
Installieren
Sie die
die BURG
BURG
CAM App
App auf
auf
• Připojte smartphone
k síti WLAN.
		
Ihrem
Smartphone.
Ihrem
Smartphone.
• Stáhněte si do smartphonu aplikaci BURG CAM App.
		 • Starten
Sie
die
BURG
CAM
App
• Starten
Sie
die CAM
BURG
CAM
App auf
auf a jděte do
• Spusťte
		
BURG
App
na smartphonu
Ihrem
Smartphone
und
wählen
Sie
Ihrem
Smartphone
und
wählen
Sie im
im
hlavního menu:
Hauptmenü:
Hauptmenü:
Správce zařízení
!
Gerätemanager
! !!
Gerätemanager
Přidat
Gerätzařízení
hinzufügen

••

		
		 ••
		

!
! !!
Gerät hinzufügen
!
!
WIFI
Nastavení
WiFi
••
!!
WIFI Konfiguration
Konfiguration
Vergeben
••
Vergeben Sie
Sie einen
einen beliebigen
beliebigen Namen
Namen
• řidělte
für
kameře jakékoliv jméno.
für Pdie
die Kamera.
Kamera.
• Naskenujte
kód
na kameředer
nebo
ručně napište
Scannen
Sie
den
QR-Code
Kamera
Scannen SieQR
den
QR-Code
der
Kamera
sériové
číslo
kamery
(tyto informace najdete
oder
tippen
Sie
die
der
oder
tippen
Sie
die Seriennummer
Seriennummer
der na štítku
na kameře/balení).
Kamera
manuell
ein
(Etikett
auf
Kamera
manuell
ein
(Etikett
auf
• Při prvním použití aplikace zadejte prosím následující
Verpackung/Kamera).
Verpackung/Kamera).

přednastavené přihlašovací údaje:
Uživatelské jméno: admin
  Heslo: 9999
• Stiskněte „Další“ a zadejte heslo k Vaší síti WLAN.
		
• Stiskněte „Další“ a čekejte na potvrzení, že byla
		
kamera úspěšně připojena k síti WLAN.
Možnost 3 Instalace prostřednictvím WLAN/WPS:
• Podle toho, jaký typ WLAN routeru používáte, aktivujte
		
funkci WPS/WLAN buď stisknutím tlačítka WPS/WLAN
na routeru nebo úpravou nastavení WLAN na routeru.
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!
!
!
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typ
ma
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info
info
cam
cam
pac
pac

		
		
		
		

Důležité je, aby měla zařízení povoleno vzájemně
komunikovat (vypněte přístup pro hosty).
• Pro připojení kamery k WLAN routeru rychle stiskněte
tlačítko reset/WPS na kameře (max. 2 sekundy).
Poznámka: Tlačítko stiskněte krátce. Pokud ho
podržíte déle (cca 8 sekund), kamera se resetuje.
• Router přidělí kameře IP adresu.
• Vložte dodané CD do svého PC/notebooku a spusťte
aplikaci Config Tool.

Výběr kamery v aplikaci Config Tool
 plikace identifikuje všechna zařízení v síti a vytvoří jejich seznam.
A
Vyberte požadované zařízení ze seznamu a klikněte na ikonu
prohlížeče (vpravo).
• 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

BURGcam BULLET 304

Čeština | 13

Popis menu kamery
Po přihlášení uvidíte živý obraz z kamery a položky menu.
1. ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ
(Živé vysílání, Nastavení obrazu, Formát obrazu)
2. PŘEHRÁVÁNÍ
(Kalendář, vyhledávání nahrávek)
3. NASTAVENÍ
(Kamera, Síť, Událost, Úložiště, Systém, Informace)
4. ODHLÁŠENÍ
Detailní vysvětlení položek menu najdete v uživatelském manuálu.

Technické specifikace
Typ kamery

Kamera WiFi IR pro vnitřní i venkovní
použití

Senzor

1/3“ 3 MP progresivní sken CMOS

Rozlišení

3 MP:		 2048 x 1536
1080p:		 1920 x 1080 (= Full HD)
720p:		 1280 x 720
D1:		 704 x 576 / 704 x 480
CIF:		 352 x 288 / 352 x 240
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Snímková
frekvence

20 fps @ 3MP, 25/30fps @ 1080p

Bitů za sekundu

4 Kbps – 8192 Kbps

IR LEDs

Dosah až 30 metrů*

Filtr IR kamery

Mechanický

Čočka

2.8 mm F2.0 pevná čočka

Pozorovací úhel

Horizontální: 90°

Vyvážení bílé

Automaticky

WLAN

IEEE802.11b/g/n; až 50 m

LAN (RJ-45)

10/100Base-T

Podporované
protokoly

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP,
ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS

Micro-SD karta

pro nahrávání a snímky

Instalace

Včetně držáku pro připevnění na stěnu
nebo strop

Napětí

12V DC

Spotřeba energie

< 4.5 W

Provozní teplota

-30°C až 60°C

BURGcam BULLET 304
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Klasifikace

IP66

Rozměry

Ø 70 x 165 mm

Hmotnost

0,43 kg

Další vlastnosti:
Kompenzace
protisvětla

BLC / HLC / DWDR

Redukce šumu

3D

Zóny soukromí

4

Zóny detekce
pohybu

4

* Poznámka: Dosah zabudovaných IR LED závisí na umístění a okolí kamery. Silně
absorbční povrchy, např. tmavé a drsné struktury (podlaha, trávník nebo
asfalt) mohou vést k značnému snížení maximálního dosahu.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Vlnové pásmo:
IEEE 802.11b/g 2400-2483,5 MHz max. síla přenosu: 100 mW
IEEE 802.11n 2400-2483,5 MHz max. síla přenosu: 100 mW
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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
našich webových stránek výrobce (v angličtině):
www.burg.biz
instructions

Service & Downloads
video security

User manual

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:

BURGcam BULLET 304
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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

Zařízení

Smartphone Smartphone 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
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Burg Cam
Pro

Burg Cam
HD

Burg Cam
HD Pro
Tablet
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QR kódy pro stažení aplikace:

Aplikace „Pro“
pro iOS

Aplikace „Pro“
pro Android

Standardní aplikace
pro Android

Bezpečnostní doporučení a instrukce
Asistence a technická podpora
Pokud máte dotazy ohledně produktu nebo postupu instalace,
prosím kontaktujte: info@hbgroup.cz
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.

BURGcam BULLET 304
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Bezpečnostní pokyny
P řed použitím zařízení si prosím přečtěte tento manuál a uchovejte
jej pro budoucí potřebu.
• Před čištěním musí být zařízení vypnuté a odpojené od zdroje
elektřiny. Zařízení otřete měkkým vlhkým hadříkem.
• Na čištění nepoužívejte agresivní čističe nebo aerosoly. Štítek na
kameře nelze vyměnit.
• Nepoužívejte další příslušenství, pokud není doporučeno
výrobcem. Mohlo by ovlivnit funkčnost přístroje a vést k riziku
požáru, elektrického šoku nebo zranění.
• Nikdy neinstalujte zařízení do oblastí vystavených vodě nebo jiným
tekutinám.
• Zařízení musí být nainstalováno na bezpečném a stabilním místě,
které unese hmotnost zařízení. Rychlé zastavování, nadměrná
síla nebo nerovné povrchy mohou vést k pádu zařízení a způsobit
vážná zranění nebo poškodit předměty.
• Pokud jsou na zařízení otvory, slouží k ventilaci, aby bylo zajištěno
spolehlivé fungování a zařízení bylo chráněno před přehřátím. Tyto
otvory nesmí být zakryty nebo blokovány. Ujistěte se prosím, že se
zařízení nepřehřívá.
• Zařízení by se mělo používat připojené pouze ke zdroji energie,
který je uveden na štítku. Pokud si nejste jisti typem dodávané
energie v místě instalace, kontaktujte prosím místního dodavatele
elektřiny.
• Pokud je zařízení napájeno polarizovaným kabelem (s jednou
zástrčkou širší), bude možné jej do zásuvky zapojit pouze jedním
způsobem. Toto je bezpečnostní opatření. Pokud nemůžete
zástrčku zasunout do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Nezasunujte
zástrčku do zásuvky násilím.
•
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P okud je zařízení napájeno kabelem s uzemněním, koncovku
kabelu bude možné připojit pouze k elektrické zásuvce s
uzemněním. Toto je bezpečnostní opatření. Pokud Vaše zásuvka
nemá uzemňovací kolík, kontaktujte elektrikáře.
• Napájecí i ostatní kabely veďte tak, aby byly chráněny před
poškozením šlapáním nebo skřípnutím předměty, které na ně
položíte.
• 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.
• Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací kabely, mohlo by dojít k
riziku požáru nebo elektrického šoku.
• Do otvorů v zařízení nikdy nezasunujte předměty. Mohou se
dotknout komponent pod napětím a způsobit elektrický šok.
• Nikdy na zařízení nelijte tekutiny.
• V případě přerušení provozu nebo úplného selhání zařízení prosím
zařízení vypněte a vypojte ze zásuvky. Nikdy se nesnažte zařízení
opravit sami, otevřením nebo odstraněním krytu se můžete
vystavit nebezpečně vysokému napětí a jiným rizikům. Veškerý
servis přenechte kvalifikovanému personálu.
• V případě nutnosti výměny komponent zařízení se ujistěte, že
servisní technik používá náhradní díly se stejnými vlastnostmi, jaké
specifikoval výrobce nebo jako má originální díl. Neautorizované
náhrady mohou vést k požáru, elektrickému šoku a jiným rizikům.
• Po dokončení servisu nebo opravy zařízení požádejte servisního
technika, aby provedl bezpečnostní zkoušky a ověřil, že zařízení
funguje správně.
•

BURGcam BULLET 304
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Z ařízení může být instalováno pouze kvalifikovaným personálem a
musí splňovat místní požadavky a nařízení.
• Kameru nikdy nesměřujte na objekty s vysokou svítivostí. Zářivé
svislé nebo vodorovné čáry mohou znehodnotit celý obraz na
monitoru. Tento artefakt není chybou, ale vlastností elektronických
součástek v zařízení při vystavení zdroji ostrého světla.
• Kamera musí být nastavena na světelné podmínky v místě
instalace.
• Pokud se potřebujete zbavit starého zařízení, respektujte místní
právní předpisy o nakládání s odpady.
•
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Správný text týkající se likvidace pro piktogram
popelnice:
Upozorňujeme na to, že takto označená elektrická a
elektronická zařízení a baterie nepatří do domovního
odpadu, ale musí se shromažďovat odděleně. Informace
o sběrných místech na baterie a elektroodpad vám poskytne
kompetentní pracoviště ve vašem městě / obci.
Pro kamery s nočním viděním (IR LED):
Abyste se vyhnuli poškození zdraví, ujistěte se prosím,
že jste vždy alespoň 1 m od zařízení. Nikdy se nedívejte
přímo do čočky kamery s nočním viděním (IR LED)
- může dojít k poškození zraku!
Zjednodušené prohlášení o shodě se směrnicemi EU:
Společnost BURG-WÄCHTER KG tímto prohlašuje,
že výše uvedené zařízení splňuje směrnici 2014/53/
EU, (RED) 2014/30/EU, (EMC) a 2011/65/EU (RoHS).
Kompletní text prohlášení o shodě se směrnicemi EU najdete na
www.burg.biz

BURGcam BULLET 304
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Poznámka k licenci GNU GPL
Některé open-source komponenty jsou pod licencí GNU (všeobecná
veřejná licence). To znamená, že zákazník má právo pořídit,
upravovat a dále šířit zdrojový kód uvedeného softwaru v souladu s
podmínkami licence GNU nebo LGPL.
Text licence GPL V2 je součástí balení. Lze jej také stáhnout ze stránek:
https:/www.burg.biz/service-downloads/
manuals/#Videoueberwachung
Vy i jakákoliv třetí strana může požadovat přístup ke kompletnímu a
strojově čitelnému zdrojovému kódu softwaru s licencí GPLv2. Kód
může být poskytnut zdarma jako odkaz ke stažení nebo na běžném
datovém uložišti (za poplatek). Tato nabídka platí do tří let poté, co
jste si stáhli software nebo Vám byl odeslán produkt.
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Svůj požadavek zašlete na následující adresu:
BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter, Germany
Tel: +49 2335 965 30
Fax:+49 2335 965 390
E-Mail: camera-service@burg.biz
Na správnost zdrojového kódu neposkytujeme záruku. Zdrojový kód
je součástí softwaru jako celku.
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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