Ptačí budka / krmítko s vestavěnou WiFi kamerou

BC-01W / BC-02W / KC-01W
Návod pro instalaci a provoz

Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod.

Budcam Ptačí budky / krmítka s vestavěnou kamerou

Uživatelský návod

Obsah
Bezpečnostní upozornění............................................................................................................3
Vlastnosti....................................................................................................................................4
Obsah dodávky............................................................................................................................4
Popis částí...................................................................................................................................5
Umístění budky...........................................................................................................................6
Vhodná doba pro vyvěšování budek...........................................................................................6
Připevnění budky........................................................................................................................6
Zjednodušené schema zapojení...................................................................................................8
Konfigurace kamery....................................................................................................................8
Popis částí kamery......................................................................................................................9
Nastavení...................................................................................................................................10
Údržba.......................................................................................................................................15
Technická specifikace...............................................................................................................15

2

Budcam Ptačí budky / krmítka s vestavěnou kamerou

Uživatelský návod

Vážený zákazníku,
děkujeme vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o ptačí budku / krmítko
s vestavěnou WiFi kamerou, umožňující vzdálené sledování dění v budce /
krmítku na vašem mobilním zařízení (mobilní telefon, tablet apod.), Smart TV,
případně na PC / notebooku. Možné jsou též různé způsoby video záznamu.
Doufáme, že vám náš výrobek přinese mnoho zábavy a poučení.

Bezpečnostní upozornění







Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tento návod.
Návod pečlivě uschovejte pro pozdější použití.
Dodržujte předepsané provozní podmínky (viz „Technická specifikace“) .
Chraňte zařízení před nárazy.
Zabraňte vniknutí vody nebo cizího předmětu do kamery.
K napájení přístroje používejte pouze specifikovaný napájecí zdroj (viz
„Technická specifikace“). Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí
nebezpečí úrazu, požáru a zničení jednotky.
 Kameru sami nerozebírejte. Pokud je kamera porouchaná, kontaktujte svého
prodejce nebo autorizovaný servis.
 Chraňte kameru před účinky bouřky nebo blesku použitím odpovídající
přepěťové ochrany.
 Elektrická instalace kamery musí splňovat platné elektrotechnické normy a
předpisy.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením
(platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa,
určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto
pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které
naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je vyroben, pomůže zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte
prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr
odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do
příslušné nádoby na tříděný odpad.
Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE.
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Toto zařízení je ve shodě s příslušnými evropskými směrnicemi.
Poznámka:
Tímto ESCAD Trade s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BC-01W, BC-02W, KC01W je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Toto rádiové zařízení lze
provozovat v ČR na základě Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R12/09.201012 za podmínek ve všeobecném oprávnění uvedených.
Zařízení lze v ČR provozovat pouze s anténou dodanou výrobcem.

Vlastnosti
Vlastní budka je vyrobena z kvalitního přírodního materiálu a je opatřena
povrchovou úpravou zajišťující ochranu před povětrnostními vlivy. Odklápěcí
přední stěna umožňuje jednoduché čištění vnitřku budky, odklápěcí stříška
zajišťuje komfortní přístup ke kameře. Stříška je navíc opatřena okapovou
držkou bránící zatékání do budky. Ve dně budky jsou zhotoveny ventilační
otvory zajišťující její odvětrání. Vletový otvor je zesílen destičkou z tvrdého
dřeva pro ochranu před strakapoudy nebo kunou.
Vestavěná WiFi kamera poskytuje vysoce kvalitní obraz ve vysokém rozlišení a
je opatřena přisvětlovacími IR diodami umožňující sledování za tmy (vč.
automatického přepínání režimů den / noc). Kamera je rovněž opatřena
vestavěným mikrofonem umožňujícím monitorovat kromě obrazu i zvuk. Obraz
z kamery je možné vzdáleně sledovat na na mobilním zařízení (Android / iOS),
Smart TV nebo PC / notebooku. Možný je též video záznam na vnitřní SD kartu,
Cloud, nebo na NVR s podporou Onvif.
Ptačí budka řady BC-xx byla kladně posouzena Českou společností
ornitologickou (ČSO) a je opatřena logem „ČSO doporučuje“.
Obsah dodávky
Po rozbalení si zkontrolujte úplnost a bezvadnost dodávky dle seznamu níže.
 Budka / krmítko s vestavěnou kamerou (1ks)
 Návod pro instalaci a provoz (1ks)
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1. Lišta pro připevnění budky / krmítka
2. Odklopná stříška
3. Vletový otvor
4. Destička pro ochranu před predátory
5. Přední odklopná stěna
6. Klička pro zajištění přední odklopné stěny
7. Drážky pro snadnější opuštění budky ptáky
8. Přepážka oddělující kamerový prostor
9. Vybrání pro přívod kabelu
10. Okapová drážka
11. IP kamera

Umístění budky
Budky je vhodné vyvěšovat v místech, kde chybí dostatek vhodných
přirozených dutin, tj. v místech, kde převažují zdravé stromy. Ptáci potřebují
klid, vhodný strom by se tedy neměl nacházet v rušném prostředí. Budky
neumisťujte na výslunní, ptákům nevyhovuje plné polední slunce, navíc může
hrozit přehřátí mláďat. Vletový otvor by neměl být ve směru převládajících
srážek, orientujte ho tedy na jih, východ či jihovýchod. Ptáci upřednostňují
přehledná světlá místa. V hustých porostech je tedy důležitá orientace ke
světlinám a průsekům. Ve svažitých terénech je důležitá orientace směrem po
svahu. Různé druhy ptáků preferují různou výšku hnízdění nad zemí. Obecně
platí, že čím větší druh, tím větší výška. Nějčastěji používanou výškou pro
drobné pěvce jsou cca 2-3m.

Vhodná doba pro vyvěšování budek
Nejvhodnější doba pro vyvěšování je podzim, aby budka stihla do jara opršet a
„splynout“ s okolím. Navíc druhy ptáků, které u nás zůstávají přes zimu,
vyhlížejí již na podzim svá budoucí obydlí pro jarní zahnízdění. Budky je však
možné vyvěšovat i brzy na jaře, čímž mohou být upřednostněny stěhovavé
druhy ptáků.

Připevnění budky
Upozornění:
Dříve, než umístíte budku do terénu, nakonfigurujte nejprve vestavěnou
WiFi kameru a ověřte si její funkčnost!
Pro připevnění je budka vybavena lištou s předvrtanými otvory pro přibití budky
ke stromu pomocí hřebíků. Při tomto způsobu připevnění je však potřeba počítat
se zarůstáním hřebíků vlivem tloustnutí kmene stromu. Tento problém lze
vyřešit umístěním plechových podložek pod hřebíky, aby při zarůstání nedošlo
k vytržení hřebíků z připevňovací lišty. Jinou možností je použití uzávěrů
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pivních lahví pod hlavičku hřebíku. Nebo alespoň hřebíky nezatloukáme až po
hlavičku, ale necháme je cca 0,5 – 1 cm povytažené.
Alternativně je možné budku připevnit ke stromu za připevňovací lištu pomocí
nějakých stahovacích pásků apod. Vždy však musí být budka řádně připevněna,
aby nebyla ohrožena bezpečnost hnízdících ptáků, případně osob procházejících
pod budkou.

Připevnění krmítka
Pro připevnění jsou s krmítkem dodávány 2 lišty:
kratší lišta slouží jako distanční k vyrovnání
přesahu stříšky, delší lišta slouží pro vlastní
připevnění krmítka ke stromu, sloupku apod.
Nejprve připevněte k zadní stěně krmítka distanční
lištu a k ní pak vlastní připevňovací lištu (viz obr.).
Pomocí připraveních otvorů v připevňovací liště
připevněte krmítko ke stromu. Alternativně je
možné krmítko vhodným způsobem zavěsit apod.
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Zjednodušené schema zapojení

Napajecí adaptér
230VAC/12VDC

Modely BC-01W, BC-02W a KC-01W mají vestavěný WiFi modul pro bezdrátové
připojení k vašemu WiFi routeru nebo přístupovému bodu (AP). V tomto
případě je pouze nutné zajistit napájení kamery přiloženým napájecím zdrojem
12VDC.
Upozornění:
Pro přivedení připojovacího kabelu do budky / krmítka využijte vybrání v těle
budky / krmítka. Kabel přivádějte do budky / krmítka zásadně zespodu, aby se
zabránilo stékání vody po kabelu do budky / krmítka. Pro přichycení kabelu
k budce / krmítku použijte plastovou příchytku připevněnou na vnější straně
budky / krmítka. Pokud vedete připojovací kabel k budce / krmítku horem,
udělejte u budky na kabelu průvěs, aby byl kabel těsně budky veden od spodu,
aby se zabránilo zatékání vody do budky.

Konfigurace kamery
Upozornění:
Dříve, než umístíte budku s kamerou do terénu, nakonfigurujte nejprve
vestavěnou kameru v klidu doma na stole v blízkosti vašeho WiFi routeru.
8

Budcam Ptačí budky / krmítka s vestavěnou kamerou

Uživatelský návod

Popis částí kamery

"Reset" = tlačítko pro reset; "Microphone" = mikrofon; "Status light" = stavová
kontrolka; "SD card slot" = slot pro paměťovou SD kartu; "Speaker" =
reproduktor;
Napájení:
Stavová kontrolka:

Mikrofon:
Slot pro SD kartu:
Reset:

DC12V±10%
* Svítí červeně - datová síť kamery není normální.
* Bliká červěně - je očekáváno WiFi připojení.
* Svítí modře - kamera procuje správně.
* Bliká modře - probíhá připojování.
Snímá zvuk.
Lokální záznam na SD kartu (max. 128GB).
K resetu kamery přidržte stisknuté tlačítko "Reset" 5s
(pokud jste provedli nějaká nastavení, vrátí se tato na
tovární hodnoty).
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Nastavení
* Zapněte napájení kamery.
Připojte ke kameře přiložený napájecí adaptér. Připojte napájecí adaptér k
elektrické síti. Když je zařízení připraveno pro provoz, ozve se zvukový signál.

* Přidání
Pomocí níže uvedeného QR kódu nebo vyhledáním v obchodě s aplikacemi si
stáhněte aplikaci Tuya "Smart Life" do svého mobilního zařízení.
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* Registrace
Krok 1: Spusťte aplikaci "Smart Life", klikněte na "Sign Up" (= registrovat) a
zvolte vaši zemi nebo region. Zadejte platné telefonní číslo nebo emailovou
adresu a pak klikněte na "Get Verification code" (= získat ověřovací kód).

Krok 2: Zadejte ověřovací kód a vytvořte nějaké heslo (heslo musí obsahovat
kombinaci písmen a čísel a musí mít min. 6 znaků).

Pozn.: Zajistěte, aby váš WiFi router, kamera a mobilní telefon byli blízko sebe.
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Konfigurace pomocí QR kódu
Pozn.:
1. Tato kamera podporuje pouze WiFi 2.4GHz; ujistěte se, že váš WiFi router
podporuje pásmo 2.4GHz.
2. Dodržujte pokyny a ujistěte se, že jste zadali správné heslo.
* Postup
Krok 1 Spusťte aplikaci "Smart Life", klikněte na "+" a zvolte "Video
Surveillance".

Krok 2 Zkontrolujte prosím, zda kontrolka rychle bliká.
Klikněte na "QR code" a pak klikněte na "Next".
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Krok 3 Zadejte heslo pro přístup k vaší WiFi síti a pomocí kamery sejměte
zobrazený QR kód.
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Krok 4 Když se ozve "dong dong dong", klikněte na "I heard a prompt" (=
ozvala se zvuková výzva). Během cca 30s se dokončí konfigurace.
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Sledování obrazu z budky / krmítka na PC pomocí VLC media player
Obraz z budky / krmítka je možné sledovat v PC přes aplikaci VLC media player.
Aby připojení z PC fungovalo, musíte v mobilní aplikaci Tuya Smart zapnout tzv. ONVIF.
Aktivace ONVIF v kameře:

Pokračujte na PC v aplikaci VLC media player.

ESCAD Trade s.r.o. / U Továren 770/1b / Praha 10 / 102 00
www.escadtrade.cz / obchod@escadtrade.cz / Tel: 271745458

Spusťte aplikaci VLC media player.
Pokud jí v počítači nemáte, můžete jí stáhnout ze stránek:
https://www.videolan.org/vlc/
Po spuštění VLC otevřete menu a zvolte položku „otevřít síťový proud“

Zadejte adresu streamu do které dosadíte IP adresu Vaší kamery (zobrazuje se v aplikaci Tuya Smart
v sekci ONVIF) – adresa streamu je
rtsp://admin:admin@xxx.xxx.xxx.xxx:8554/Streaming/Channels/101 – místo xxx doplňte
skutečnou IP adresu vaší kamery.

ESCAD Trade s.r.o. / U Továren 770/1b / Praha 10 / 102 00
www.escadtrade.cz / obchod@escadtrade.cz / Tel: 271745458

VLC přehrávač zobrazí obraz z kamery

ESCAD Trade s.r.o. / U Továren 770/1b / Praha 10 / 102 00
www.escadtrade.cz / obchod@escadtrade.cz / Tel: 271745458
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Údržba
Po ukončení hnízdní sezony (nejlépe na podzim) je potřeba budku řádně vyčistit,
abychom z ní odstranili případné parazity nebo zárodky nemocí. Pro snadný
přístup je budka opatřena výklopnou přední stěnou. Otočte jistící skobičku ve
spodní části budky dolů a vyklopte přední stěnu. Z budky odstraňte staré hnízdo,
zbytky trusu a potravy a vnitřek budky pečlivě vyčistěte.
Zkontrolujte, zda budka není nějak poškozená, a případné závady odstraňte.
Dále zkontrolujte kabeláž, zejména neporušenost izolace kabelů a konektorů.
Vlastní kamera v budce nevyžaduje zvláštní údržbu. Pouze nějakým měkkým
hadříkem (nejlépe speciálním hadříkem na čištění optiky) očístěte přední
průhledové sklo kamery.

Technická specifikace
Kamera
• rozlišení videa 1920 × 1080p
• komprese videa H.264
• úhel záběru 110°
• dosvit nočního vidění 10 m
• bezdrátové připojení Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz
• podpora Android 5, iOS 9.0 nebo vyšší
• voděodolnost IP67
• rozměry 132 × 79 mm
• hmotnost 162 g
• pracovní teplota –20° C ~ +50° C
• napájecí vstup DC12V / 1A
Budka / krmítko
Materiál:
vodovzdorná překližka, tloušťka 18 mm
Materiál střechy: foliovaná vodovzdorná překližka
Povrchová úprava: ekologická lazura
Rozměry:
budka: 170 x 170 x 430 mm (bez připevňovací lišty)
krmítko: 195 x 430 x 220 mm (bez připevňovací lišty)
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