
                                 

/SK/ Hama Smart domáca IP kamera, WiFi                            obj. č. 176613             

NÁVOD NA POUŽITIE 

 

 

 

 

 

 

 

 



[2] 
 

                                 

/SK/ Hama Smart domáca IP kamera, WiFi                           obj. č. 176613             

 



[3] 
 

                                 

/SK/ Hama Smart domáca IP kamera, WiFi                            obj. č. 176613             

Ovládacie prvky a signalizácia 

A: Predná strana 

1. Prevádzková LED kontrolka 
2: Mikrofón 
3. Slot pre SD kartu 
4. Reset 
 
B: Zadná strana 

5. Reproduktor 
6. micro USB konektor 
 
 
1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení 

 

 

 

2. Obsah balenia 

 WiFi kamera  
 Napájací adaptér pre kameru 
 Montážny materiál 
 Stručný návod 

 

3. Bezpečnostné upozornenia 

 Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom 
prostredí. 

 Tento výrobok je určený na súkromné použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné 
použitie.  

 Výrobok používajte výhradne na stanovený účel.  
 Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ani nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného 

žiarenia. 
 

  Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom 

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré sú 
eventuálne pod takým vysokým nebezpečným napätím, že hrozí nebezpečenstvo elektrického 
zásahu . 

 Upozornenie 

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a 
nebezpečenstvá.  

 

    Poznámka 

Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky. 
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 Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané. 
 Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi. 
 Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. 
 Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenia.  
 Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii. 
 Prístroj nepoužívajte mimo rozsahu predpísaných hodnôt v technických údajoch. 
 Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach. 
 Výrobok nikdy neinštalujte na miestach, pod ktorými by sa mohli nachádzať osoby. 
 Pred montážou skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete prístroj inštalovať, vhodná z hľadiska 

hmotnosti zariadenia. Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže v stene nenachádzajú elektrické 
káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenie. 

 Pred inštaláciou a použitím výrobku dodržiavajte platné predpisy o ochrane osobných údajov. 
 Rešpektujte osobné a vlastnícke práva iných osôb. Nerobte kamerou záznamy iných osôb. 
 Pri zázname rešpektujte právo na vlastnú podobu a hovorené slovo.   
 Tento výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické výrobky. 
 Výrobok je určený iba pre použitie v interiéri.  
 Kábel nelámte a nedeformujte. 
 Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou. 
 
 

 

4.  Vlastnosti produktu 

Táto WiFi kamera je určená pre monitorovanie interiérových priestorov, v ktorých je umiestnená. 
Pomocou mobilnej aplikácie Hama Smart Home môžete obraz z kamery sledovať odkiaľkoľvek cez 
internet. 

Pre hlasových asistentov s displejom (Amazon Echo Show, Google Nest atď.) sú podporované 
tieto príkazy: „Alexa/OK Google, show me camera …“ (plus vami definované meno kamery). 

5. Montáž  

Kameru môžete pevne inštalovať pomocou samolepiacej doštičky alebo dodaného montážneho 
setu na stenu. 

 

  Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom 

 Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte . 
 Výrobok nepoužívajte, ak je sieťový adaptér, kábel adaptéru alebo sieťový kábel 

poškodený . 
 Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Akékoľvek úkony údržby prenechajte 

príslušnému odbornému personálu . 
 

    Upozornenie – montáž pomocou samolepiacej doštičky 

 Povrch pre inštaláciu musí byť zbavený nečistôt a mastnoty. Použije vhodný čistiaci 
prostriedok. 

 Samolepiace doštičky sú určené pre trvalú montáž. Pri odstraňovaní ich odlepujte opatrne. 
 Vplyvy prostredia, napr. vlhkosť vzduchu, slnečné žiarenie, nízke teploty atď. môžu ovplyvniť 

kvalitu lepiaceho spoja. 
 Po odlepení môžu na montážnom povrchu zostať zbytky lepidla. 
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6. Pridanie kamery do aplikácie Hama Smart Home 

 

 

Inštalácia aplikácie 

Stiahnite si aplikáciu Hama Smart Home (Solution) z obchodu Apple App Store alebo Google Play 
Store a spusťte ju. 

Pri prvom použití vás aplikácia vyzve k registrácii a vytvoreniu účtu. Ak už účet máte, prihláste sa. 

Nasledujte inštrukcie v aplikácii. 

 

 

    Upozornenie – set pre montáž na stenu 

 Výrobok nikdy neinštalujte na miestach, pod ktorými by sa mohli nachádzať osoby . 
 Pred montážou skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete prístroj inštalovať, vhodná z hľadiska 

hmotnosti zariadenia. Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže v stene nenachádzajú 
elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenia. 
 

    Upozornenie  

 Výrobok používajte pripojený iba k schválenej zásuvke. Zásuvka musí byť umiestnená v 
blízkosti výrobku a musí byť ľahko dostupná.  

 Výrobok odpojte od siete pomocou spínača/vypínača – ak nie je k dispozícii, vytiahnite 
sieťový kábel zo zásuvky.  

 V prípade viacnásobných zásuviek dávajte pozor na to, aby pripojené spotrebiče neprekročili 
celkový dovolený príkon. 

 Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho elektrickej siete. 

    Poznámka 

 
Podrobný popis aplikácie Hama Smart Home a jej funkcií nájdete v samostatnom návode k tejto 
aplikácii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.hama.sk > objednávacie číslo > dokumenty 
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Inštalácia kamery 

Pripojte kameru pomocou dodaného napájacieho adaptéru k elektrickej zásuvke. 

LED kontrolka (1) začne rýchlo červeno blikať. Ak nie, stlačte na 5 sekúnd tlačidlo reset (4). 

Otvorte aplikáciu a stlačte „+“ v pravom hornom rohu pre pridanie nového zariadenia (Add Device) 

 

Z ponúkaných zariadení vyberte kameru. 

Potvrďte, že LED kontrolka rýchlo bliká, potvrdením „next step“ a pokračujte tlačidlom „next“. 

Zvoľte WiFi sieť, ku ktorej chcete kameru pripojiť a zadajte heslo do tejto siete a pokračujte 
tlačidlom „ďalší“. Zobrazený QR kód naskenujte kamerou pridržaním obrazovky telefónu cca. 15-
20 cm pred kamerou. 

Hneď ako budete počuť z kamery potvrdzujúci akustický signál, stlačte v aplikácii tlačidlo „Počul 
som pípnutie“. 

Kamera sa teraz pripojí, po úspešnom dokončení svieti LED kontrolka (1) trvalo modro a v aplikácii 
sa zobrazí potvrdenie „Added successfully“. Kameru môžete pomenovať a proces dokončíte 
kliknutím na „Hotovo“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Poznámka – reset párovánia  

Otočte vnútornú časť kamery s objektívom do hornej polohy. Stlačte na cca. 5 sekúnd tlačidlo 
reset (4), pokým nezaznie akustický signál. Ak začne LED kontrolka rýchlo blikať, môžete 
kameru znovu spárovať. 
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7. Možnosti nastavenia v aplikácii 

  

Nastavenie rozlíšenia obrazu (HD/SD) 

Vypnutie zvuku (snímaného mikrofónom kamery) 

Zobrazenie na výšku  

Ďalšie nastavenia v aplikácii (Scény a automatizácia, 
nastavenie ukladania záznamov na kartu, 
upozorňovanie, LED kontrolky, časovej pečiatky atď.) 

 

Zobrazenie na celú obrazovku 

 Uloženie fotografie do zariadenia 

 Držte stlačené pre hlasovú komunikáciu (reproduktor 
kamery) 

Uloženie videozáznamu do zariadenia 

Skryť/zobraziť nastavenie 

 

 

 

 

1. Prehrávanie uložených video záznamov 

2. Zobrazenie uložených fotografií 

3. Prepínanie svetlého a tmavého zobrazenia aplikácie 

4. Vypnutie kamery 

5. Automatická aktivácia nočného režimu pri nedostatku svetla 

6. Aktivácia sledovania pohyblivých objektov kamerou 

7. Aktivácia detekcie pohybu v zábere a upozornenie v aplikácii 

8. Aktivácia detekcie zvuku v okolí a upozornenie v aplikácii 

9. Zobrazenie zoznamu udalostí (správ a upozornení) 

10. Zobrazenie ovládania pohybu kamery (otáčanie/naklápanie) 

11. Zobrazenie internetového úložiska (platená služba) 

Zobrazenie ovládacích prvkov (1–8) 
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8. Rozšírené možnosti použitia so scenármi a automatizáciou 

Scenáre a automatizované scény môžete pomocou aplikácie vytvoriť kombináciou rôznych Hama 
Smart produktov, ktoré máte v domácnosti. Podrobnosti nájdete v návode k aplikácii v kapitole 7. 

Štandardné použitie 

 

Rozšírené použitie 

 

9. Technické parametre 

Napájanie 5 V / 1 A 
Frekvenčné pásmo 2,4 GHz 
Max. vysielaný rádiofrekvenčný výkon < 100 mW 
Špecifikácia podľa nariadenia 2019/1782 (EU) 

Informácie o výrobcovi 

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

Označenie výrobku GTA92-0501000EU 
Napájacie napätie 100-240 V 
Napájacia frekvencia 50/60 Hz 
Prevádzkové napätie / prúd / výkon 12 V DC / 1 A / 12 W 
Priemerná účinnosť pri prevádzke 79,9 % 
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %) 75,9 % 
Spotreba energie mimo prevádzky 0,1 W 

 

    Poznámka – paměťová karta  

Otočte vnútornú časť kamery s objektívom do hornej polohy. Vložte pamäťovú kartu micro SD 
(max. 128 GB) do slotu (3) a jemne zatlačte, aby zacvakla. V nastavení aplikácie (…) môžete 
zvoliť, či má kamera ukladať záznam na kartu nepretržite, alebo len pri detekcii udalosti. Objem 
dát je cca. 600 MB/hod., staršie záznamy sú premazávané. 
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10. Údržba a starostlivosť 

Zariadenie čistite jemne navlhčenou handričkou, ktorá nezanecháva žmolky. Pri čistení 
nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.  

Dbajte na to, aby sa do výrobku nedostala žiadna voda. 
 

11. Vylúčenie záruky 

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, 
montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie 
a/alebo bezpečnostných pokynov. 
 
12. Informácie o RF zariadení 

Toto zariadenie je v súlade s EU požiadavkami na obmedzenie vystavovania verejnosti 
elektromagnetickému žiareniu v záujme ochrany zdravia. 

Zariadenie vyhovuje požadovaným RF špecifikáciám pri používaní vo vzdialenosti 20 cm od tela. 

 

13. Prehlásenie o zhode 

Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [00176613, 00176616] je v 
súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese: www.hama.com -> 00176613, 00176616 -> Downloads.. 
 

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislasvká 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 

 

 

 

    Poznámka 

Pred čistením a pri dlhšom nepoužívaní odpojte výrobok od siete . 


