
Outdoor Camera AW200 Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí 
použití.
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Instalace

Xiaomi Outdoor Camera AW200 lze umístit na rovný povrch, například na 
stůl, jídelní stůl, konferenční stolek nebo televizní stolek, nebo ji lze připevnit 
na zeď.

Připevnění na zeď
Základnu držte oběma rukama a palci zatlačte ve směru šipky, abyste 
sundali spodní kryt.

Nejprve si tužkou na stěně vyznačte místa pro montážní otvory základny 
a poté na nich  vyvrtejte dva otvory. Otvory by měly mít průměr asi 6 mm 
a hloubku 30 mm.



Do otvorů zasuňte dvě hmoždinky.

Ujistěte se, že je spodní kryt umístěn tak, aby nápis "UP" směřoval nahoru a 
zajistěte jej na místě dotažením šroubů do hmoždinek.



Zasuňte kameru směrem dolů na spodní kryt.

UPOZORNĚNÍ:

Zeď musí unést alespoň trojnásobek celkové hmotnosti kamery.
Abyste předešli možnému zranění, musíte kameru bezpečně připevnit 
ke stropu nebo ke stěně podle instalačních pokynů.
Neinstalujte v blízkosti zdroje tepla, například klimatizace, vývodu digestoře 
nebo vývodu kotle.

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní 
v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt 
a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.



Používání

Vložení microSD karty
Ujistěte se, že je kamera odpojena od napájení, otevřete vodotěsný kryt slotu 
microSD karty a vložte mikroSD kartu kontaktními body směrem dolů.

Poznámka: Po vložení nebo vyjmutí microSD karty nezapomeňte nasadit 
vodotěsný kryt zpět, aby se dovnitř nedostala voda a neovlivnila výkon.

Poznámka: Při instalaci nebo vyjímání microSD karty kameru odpojte. 
Používejte microSD kartu od kvalifikovaného výrobce (kamera podporuje 
microSD kartu s maximální kapacitou 256 GB a pouze ve formátu FAT32; 
microSD kartu s kapacitou 64 GB a vyšší může být před použitím potřeba 
naformátovat na formát FAT32 prostřednictvím "Nastavení > Spravovat 
úložiště" v pluginu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home). 
Doporučujeme microSD kartu s rychlostí čtení/zápisu nejméně U1/třída 10.



Zapnutí

Připojte napájecí adaptér a kabel a kamera se po zapojení automaticky 
zapne.

Po úspěšném zapnutí kamery se rozsvítí žlutý indikátor a uslyšíte 
zvukové upozornění.

Poznámka: Kamera není prodávána s napájecím adaptérem. 
Napájecí adaptér s výstupem 5 V/1 A je třeba zakoupit samostatně 
od kvalifikovaného výrobce.

Popisy stavu indikátoru
Žlutá barva: Čeká na připojení
Bliká žlutě: Připojování k síti
Bliká modře: Připojování k serveru
Modrá: Připojení proběhlo úspěšně



Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikace Mi Home/
Xiaomi Home slouží k ovládání zařízení a k interakci s dalšími zařízeními 
chytré domácnosti.
Stáhněte a nainstalujte aplikaci naskenováním QR kódu. Pokud je aplikace již 
nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Případně 
vyhledejte v obchodě s aplikacemi aplikaci "Mi Home/Xiaomi Home" 
a stáhněte a nainstalujte ji.
Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na "+" vpravo nahoře 
a podle pokynů přidejte své zařízení.
*Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována 
jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace 
zobrazený na vašem zařízení by měl být považován 
za výchozí.
Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, 
postupujte podle pokynů podle aktuální verze 
aplikace.
Ujistěte se, že je kamera zapnutá a že je síťové 
připojení během připojování stabilní. Při čekání na 
připojení bliká indikátor rychle žlutě a po úspěšném 
připojení kamery se změní na modrý.

Resetování
Při změně sítě nebo účtu Xiaomi připojeného ke kameře stiskněte tlačítko 
resetu. Po dokončení resetu se ozve zvukové upozornění.

Poznámka: Resetování kamery nevymaže žádná data na microSD kartě.



Bezpečnostní opatření

Rozsah provozních teplot kamery je -20 °C až 50 °C. Nepoužívejte kameru 
v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími, než je uvedený provozní 
rozsah.

Tato kamera je precizní elektronický výrobek s vodotěsností IP65. Abyste 
zajistili její normální provoz, nevystavujte ji extrémně vlhkému prostředí 
nebo místům, kde je pravděpodobné, že se do ní dostane voda.

Abyste zlepšili výkon kamery, neumisťujte ji na místa, kde je její objektiv 
obrácen k nebo vedle odrazivého povrchu, jako je sklo a bílé stěny, protože 
to způsobí, že se obraz v blízkosti kamery zobrazí příliš světlý 
a ve vzdálenějších oblastech tmavší, nebo může způsobit, že kamera bude 
zobrazovat bílé snímky.
Ujistěte se, že je kamera nainstalována v oblasti s dobrým Wi-Fi signálem. 
Neinstalujte kameru v blízkosti mikrovlnných troub a jiných předmětů nebo 
míst, které ovlivňují její Wi-Fi signál.

Pokud je nabíjecí kabel poškozený nebo porušený, musí být vyměněn za 
originální nabíjecí kabel zakoupený u výrobce nebo v oficiálních 
prodejnách, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.



Specifikace

Provozní teplota: -20°C až 50°C

Rozměry položky: 70 x 64 x 92 mm 

Bezdrátové připojení: 

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz 

Úložiště: microSD karta 

Kompatibilní s: Android 8.0 & iOS 12.0 a 

vyšší

Provozní frekvence: 2412-2472 MHz 

Maximální výstupní výkon: <20 dBm

Název: Xiaomi Outdoor Camera AW200

Model: MJSXJ05HL

Jmenovitý příkon: 5 V      1A

Clona: F1.6

Video kodek: H.265

Úhel záběru objektivu: 120°

Rozlišení: 1920 x 1080

ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ
Jako zákazník společnosti Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na další záruky. 
Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruční výhody, které jsou 
doplňkem, nikoliv náhradou, jakýchkoliv zákonných záruk poskytovaných vaším 
národním spotřebitelským právem. Doba trvání a podmínky související se zákonnými 
zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách 
spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi 
https://www.mi.com/en/service/warranty/. Pokud to zákony nezakazují nebo pokud 
to společnost Xiaomi neslíbila jinak, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo 
oblast původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky vám společnost Xiaomi 
v maximálním rozsahu povoleném zákonem podle svého uvážení výrobek opraví, 
vymění nebo vrátí peníze. Na běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození 
způsobené nedbalostí nebo vinou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou 
pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti 
Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám 
výrobky prodal.



V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost 
Xiaomi. Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.
Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností 
Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce 
společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete 
využít záruky od neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás 
proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Informace o OEEZ

EU prohlášení o shodě

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická 
a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by 
se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Měli byste 
chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení 
odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních 
elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní 
úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným 
negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. 
Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst 
získáte od instalatéra nebo místních úřadů.

Společnost Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. tímto 
prohlašuje, že rádiové zařízení typu  [MJSX05HL] je v souladu 
se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě 
je k dispozici na následující internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz

Verze uživatelské příručky: V1.0

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)
Adresa: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, 
              Nankai District, Tianjin, China

Pro více informací se podívejte na stránky www.mi.com


