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VYZKOUŠENO 
REDAKCÍ

Možná to znáte: odjedete z domu, 
a v půli cesty vás zastihne 
nejistota, zda jste zavřeli garáž. 

Stává se to i mně. Kamera v garáži tak 
neslouží jen pro natočení případného 
lapky, ale i pro kontrolu a klid v duši. 
Pro jednoduché hlídání domácnosti 
najdete na trhu celou řadu motoric-
kých kamer, já jsem vyzkoušel Umax 
U-Smart C2.

Jednoduchá instalace 
a nastavení
Kamera se sestává ze základny, ze 
které trošku staromilsky kouká anténa, 
a koule, která se dokáže otáčet takřka 
dokola v rozsahu 350°, a vertikálně 
v rozsahu 90°. A to nejen na váš přímý 

povel z mobilní aplikace, ale i auto-
maticky – kamera dokáže sledovat 
pohybující se objekt. Disponuje tak 
určitou inteligencí. Pohyb je poměrně 
tichý, a pokud kameru vhodně umístí-
te, nemusel by si jí nezvaný návštěvník 
na první pohled všimnout.

Připojení kamery je velmi jedno-
duché: v aplikaci U-Smart přidáte 
novou kameru a zadáte 

název Wi-Fi sítě a heslo, do které se 
má kamera připojit. Funguje stále jen 
v pásmu 2,4 GHz, ale to by neměl být 
problém. Aplikace následně vygene-
ruje QR kód, který ukážete kameře ze 
vzdálenosti 10–15 cm. Kamera potvrdí 
připojení do sítě syntetickým hlasem, 
a jakmile se zadaří, začne přenos 
obrazu.

Díky cloudové službě nemusíte řešit 
žádné veřejné IP adresy, předávání 
portů, nic. Aplikace a přenos obrazu 
funguje ihned a na první dobrou.

Noční režim i upozornění
Kamera pořizuje záznam v rozlišení 
Full HD při 12 snímcích za sekundu. 
Obraz je hezky ostrý až do krajů, 

a i přes mírně vyšší kompresi se 
detaily neztrácejí. Dostatečně kvalitní 
je i záznam zvuku. Noční obraz vylo-
ženě potěší, diody osvětlují prostor 
rovnoměrně, a tak se ve stínu neutápí 
ani okraje záběru. Při umístění kamery 
mějte na paměti užší dynamický 
rozsah. Pokud ji postavíte proti oknu, 
kamera sníží jas celé scény a vše 
bude tmavé. Instalaci možná trochu 
ztíží i krátký USB kabel, který nedává 
příliš volnosti v umístění kamery od 
zásuvky. Naštěstí je zakončen běžným 
Micro-USB konektorem, a tak si může-
te koupit delší.

Kamera umí ukládat záznam na vlo-
ženou microSD kartu, což samozřejmě 
není nejbezpečnější, pokud zloděj 
kameru či kartu odcizí. Mobilní apli-
kace ale dokáže upozornit na detekci 
pohybu, a pak můžete rovnou nahrá-
vat vzdáleně do telefonu nebo ukládat 
snímky. Kamera obsahuje mikrofon 
i reproduktor, a tak si můžete s nezva-
ným hostem popovídat a přátelským 
tónem jej vyzvat k opuštění prostor, 
než vypustíte patřičně vyhladovělé 
psy.

Detekce pohybu funguje bez pro-
blémů ve dne i v noci. Aplikace nabízí 
vytváření určitých automatických 
závislostí, které by mohly být právě 

s kamerou užitečné. Integrace kamery 
do řetězce závislostí však v době uzá-
věrky ještě nebyla hotova a nemohl 
jsem je vyzkoušet.

Za necelou tisícovku dostanete mo-
toricky ovládanou kameru s Full HD 
záznamem, obousměrnou komuni-
kací, extrémně jednoduchou instalací 
a aplikací, která zvládá vše, co budete 
potřebovat. K dokonalosti bych ocenil 
alespoň dvoudenní automatické 
ukládání záznamu při detekci pohybu 
do cloudové služby, což by zvýšilo 
bezpečnost celého řešení. 

Pohlídejte domácnost
Potřebujete pohlídat domácnost, když jste pryč? 
Profesionální zabezpečovací systém tato kamera 
sice nenahradí, ale vhodně jej doplní. [Jiří Kuruc]

RECENZE DOMÁCÍ WI-FI KAMERA UMAX U-SMART C2

Ovládací aplikace je počeštěná a nabízí vše 
potřebné: polohování kamery, obousměrný 
přenos zvuku, ukládání záběru i načasování 
alarmu

Umax U-Smart C2 990 Kč
TP-Link Tapo C200 1 130 Kč
Xiaomi mi Home Security Camera 1 250 Kč

Cenové srovnání

Umax U-Smart C2
domácí motorická kamera, Umax, www.umax.cz

snímač: 2 Mpx přiblížení: ne rozsah otáčení: motorické 350° 
naklápění: motorické 90° rozlišení videa: 1 080p (30 FPS) 
formát videa: H.264+ ukládání: microSD karta připojení: 
Wi-Fi 802.11b/g/n napájení: Micro-USB obsah balení: 
napájecí adaptér a kabel
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Jednoduchá 
domácí motorická 
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záznamu.

VERDIKT

Za tisícovku toho kamera nabízí opravdu 
hodně: snadnou instalaci i ovládání, 
vysoké rozlišení a polohovatelnost

990 Kč

Jednoduchá 
instalace
Povedená aplikace
Kvalita záznamu  
ve dne i v noci

Externí anténa
Krátký kabel
Záznam jen na 
kartu


