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Ovládací prvky a signalizace 

A: Přední strana 

1. Provozní LED kontrolka 
2: Mikrofon 
3. Slot pro SD kartu 
4. Reset 
 
B: Zadní strana 

5. Reproduktor 
6. micro USB konektor 
 
 
1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění 

 

 

 

2. Obsah balení 

 WiFi kamera  
 Napájecí adaptér pro kameru 
 Montážní materiál 
 Stručný návod 

 

3. Bezpečnostní upozornění 

 Výrobek chraňte před znečištěním. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s 
vodou. Používejte pouze v suchých prostorách. 

 Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.  
 Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.  
 Výrobek nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého 

slunečního záření. 
 

  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Tento symbol upozorňuje na části produktu, které mohou být pod napětím dostatečně velkým 
pro způsobení úrazu elektrickým proudem. 

 Upozornění 

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá 
nebezpečí a rizika. 

    Poznámka 

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění. 
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 Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno. 
 Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy. 
 Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku. 
 Obalový materiál odložte mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.  
 Obalový materiál zlikvidujte podle platných předpisů o likvidaci. 
 Přístroj nepoužívejte mimo rozsah předepsaných hodnot v technických údajích. 
 Výrobek používejte pouze v klimaticky mírném prostředí. 
 Výrobek nikdy neinstalujte na místech, pod kterými by se mohly nacházet osoby. 
 Před montáží zkontrolujte, zda je zeď, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska 

hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ve zdi nenachází elektrické kabely, 
plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná vedení. 

 Při montáži a používání výrobku dbejte na zachování platných předpisů na ochranu osobních 
dat. 

 V rámci provozu kamery respektujte osobnostní a majetková práva dle platných předpisů, 
nepořizujte nahrávky jiných osob bez jejich souhlasu. 

 Pořizujete-li nahrávku obrazu či zvuku dodržujte platné předpisy pro ochranu osobních dat. 
 Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje. 
 Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.  
 Kabel nelámejte a nedeformujte. 
 Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. 
 
 

 

4.  Vlastnosti produktu 

Tato WiFi kamera je určená pro monitorování interiérových prostor, ve kterých je umístěna. 
Pomocí mobilní aplikace Hama Smart Home můžete obraz z kamery sledovat odkudkoliv přes 
internet. 

Pro hlasové asistenty s displejem (Amazon Echo Show, Google Nest atd.) jsou podporovány tyto 
příkazy: „Alexa/OK Google, show me camera …“ (plus vámi definované jméno kamery). 

 

5. Montáž  

Kameru lze pevně instalovat pomocí samolepicí destičky nebo dodané montážní sady na zeď. 

  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte. 
 Výrobek nepoužívejte, pokud je síťový adaptér, kabel adaptéru nebo síťová šňůra 

poškozena. 
 Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému 

odbornému personálu. 
 

    Upozornění – montáž pomocí samolepicí destičky 

 Povrch pro instalaci musí být zbaven nečistot a mastnoty. Použijte vhodný čisticí prostředek. 
 Samolepicí destičky jsou určeny pro trvalou montáž. Při odstraňování je odlepujte opatrně. 
 Vlivy prostředí, například vlhkost vzduchu, sluneční svit, nízké teploty atd. mohou ovlivnit 

kvalitu lepicího spoje. 
 Po odlepení mohou na montážním povrchu zůstat zbytky lepidla. 
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6. Přidání kamery do aplikace Hama Smart Home 

 

 

Instalace aplikace 

Stáhněte si aplikaci Hama Smart Home (Solution) z obchodu Apple App Store nebo Google Play 
Store a spusťte ji. 

Při prvním použití vás aplikaci vyzve k registraci a vytvoření účtu. Pokud již účet máte, přihlaste se. 

Následujte instrukce v aplikaci. 

 

 

    Upozornění – sada pro montáž na zeď 

 Výrobek nikdy neinstalujte na místech, pod kterými by se mohly nacházet osoby. 
 Před montáží zkontrolujte, zda je zeď, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska 

hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ve zdi nenachází elektrické kabely, 
plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná vedení. 
 

    Upozornění  

 Výrobek provozujte pouze připojený ke schválené zásuvce. Zásuvka se musí nacházet v 
blízkosti výrobku a být snadno přístupná.  

 Výrobek odpojte od sítě pomocí vypínače – pokud tento není k dispozici, vytáhněte síťovou 
šňůru ze zásuvky.  

 Pokud používáte více zásuvkový prodlužovací přívod, dbejte na to, aby nebyl překročen 
celkový maximální příkon všech připojených spotřebičů. 

 Výrobek odpojte ze sítě, nebudete-li jej delší dobu používat. 

    Poznámka 

 
Podrobný popis aplikace Hama Smart Home a jejích funkcí najdete v samostatném návodu 
k této aplikaci: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.hama.cz > objednací číslo > dokumenty 
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Instalace kamery 

Připojte kameru pomocí dodaného napájecího adaptéru k elektrické zásuvce. 

LED kontrolka (1) začne rychle červeně blikat. Pokud ne, stiskněte na 5 s tlačítko reset (4). 

Otevřete aplikaci a stiskněte „+“ v pravém horním rohu pro přidání nového zařízení (Add Device) 

 

Z nabízených zařízení vyberte kameru. 

Potvrďte, že LED kontrolka rychle bliká, zatržením „next step“ a pokračujte tlačítkem „next“. 

Zvolte WiFi síť, ke které chcete kameru připojit a zadejte heslo do této sítě a pokračujte tlačítkem 
„další“. Zobrazený QR kód naskenujte kamerou přidržením obrazovky telefonu cca 15-20 cm před 
kamerou. 

Jakmile uslyšíte z kamery potvrzující akustický signál, stiskněte v aplikaci tlačítko „Slyšel jsem 
pípnutí“. 

Kamera se nyní připojí, po úspěšném dokončení svítí LED kontrolka (1) trvale modře a v aplikaci 
se zobrazí potvrzení „Added successfully“. Kameru můžete pojmenovat a proces dokončíte 
kliknutím na „Hotovo“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Poznámka – reset párování  

Otočte vnitřní část kamery s objektivem do horní polohy. Stiskněte na cca 5 s tlačítko reset (4), 
dokud nezazní akustický signál. Jakmile začne LED kontrolka rychle blikat, můžete kameru 
znovu spárovat. 
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7. Možnosti nastavení v aplikaci 

  

Nastavení rozlišení obrazu (HD/SD) 

Vypnutí zvuku (snímaného mikrofonem kamery) 

Zobrazení na výšku  

Další nastavení v aplikaci (Scény a automatizace, 
nastavení ukládání záznamů na kartu, upozorňování, 
LED kontrolky, časového razítka atd.) 

 

Zobrazení na celou obrazovku 

 Uložení fotografie do zařízení 

 Držte stisknuto pro hlasovou komunikaci  

(přes reproduktor kamery) 

Uložení videozáznamu do zařízení 

Skrýt/zobrazit nastavení 

 

 

 

 

1. Přehrávání uložených video záznamů 

2. Zobrazení uložených fotografií. 

3. Přepínání světlého a tmavého zobrazení aplikace 

4. Vypnutí kamery 

5. Automatická aktivace nočního režimu při nedostatku světla 

6. Aktivace sledování pohyblivých objektů kamerou 

7. Aktivace detekce pohybu v záběru a upozornění v aplikaci 

8. Aktivace detekce zvuku v okolí a upozornění v aplikaci 

9. Zobrazení seznamu událostí (zpráv a upozornění) 

10. Zobrazení ovládání pohybu kamery (otáčení/naklápění) 

11. Zobrazení internetového úložiště (placená služba) 

Zobrazení ovládacích prvků (1–8) 
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8. Rozšířené možnosti použití se scénáři a automatizací 

Scénáře a automatizované scény můžete pomocí aplikace vytvořit kombinací různých Hama Smart 
produktů, které máte v domácnosti. Podrobnosti najdete v návodu k aplikaci v kapitole 7. 

Standardní použití 

 

Rozšířené použití 

 

9. Technická data 

Napájení 5 V / 1 A 
Frekvenční pásmo 2,4 GHz 
Max. vysílaný radiofrekvenční výkon < 100 mW 
Specifikace podle nařízení 2019/1782 (EU) 

Informace o výrobci 

Hama, HRA12159, 
Dresdner Str. 9, 
86653 Monheim, 
Germany 

Označení výrobku GTA92-0501000EU 
Napájecí napětí 100-240 V 
Napájecí frekvence 50/60 Hz 
Provozní napětí / proud / výkon 12 V DC / 1 A / 12 W 
Průměrná účinnost při provozu 79,9 % 
Účinnost při nízkém zatížení (10 %) 75,9 % 
Spotřeba energie mimo provoz 0,1 W 

    Poznámka – paměťová karta  

Otočte vnitřní část kamery s objektivem do horní polohy. Vložte paměťovou kartu micro SD 
(max. 128 GB) do slotu (3) a jemně zatlačte, aby zacvakla. V nastavení aplikace (…) můžete 
zvolit, zda má kamera ukládat záznam na kartu nepřetržitě, nebo jen při detekci události. Objem 
dat je cca 600 MB/hod., starší záznamy jsou přemazávány. 
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10. Údržba a čištění 

Zařízení čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní 
čisticí prostředky.  

Dbejte na to, aby dovnitř výrobku nevnikla voda. 
 

11. Vyloučení záruky 

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku  
za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním produktu nebo 
nedodržením návodu k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů. 
 
12. Informace o RF záření 

Toto zařízení je v souladu s EU požadavky na omezení vystavování veřejnosti 
elektromagnetickému záření v zájmu ochrany zdraví. 

Zařízení vyhovuje požadovaným RF specifikacím při používání ve vzdálenosti 20 cm od těla. 

 

13. Prohlášení o shodě 

Společnost Hama GmbH & Co KG prohlašuje, že typ rádiového zařízení [176613, 176616] je v 
souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této 
internetové adrese: www.hama.com -> 000176613, 00176616 -> Downloads. 
 

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 

 

 

 

    Poznámka 

Výrobek odpojte od elektrické sítě před čištěním, během čistění a pokud jen nebudete delší 
dobu používat. 


