
Xiaomi Outdoor Camera AW300 Uživatelská příručka  



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

použití.

Bezpečnostní opatření

•  

•

•

•
•

•  

•
•  

Rozsah provozních teplot pro tuto kameru je -30 °C až 60 °C. Nepoužívejte 
kameru v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími, než je uvedený provozní 
rozsah.
Tato kamera je přesným elektronickým výrobkem s vodotěsností a 
prachotěsností IP66. Pro zajištění normálního používání nepoužívejte kameru 
v extrémně vlhkém prostředí nebo na místech, kde může dojít k vniknutí vody do 
kamery.  
Napájecí adaptér dodávaný s tímto výrobkem není vodotěsný a je určen pouze 
pro vnitřní použití. Napájecí adaptér nepoužívejte v extrémně vlhkém prostředí 
nebo na místech, kde do něj může vniknout voda. Rozsah provozních teplot pro 
napájecí adaptér je -30 °C až 45 °C. Nepoužívejte napájecí adaptér v prostředí 
s teplotami vyššími nebo nižšími než je uvedený rozsah.
Používejte originální napájecí adaptér dodaný výrobcem.
Chcete-li zlepšit výkon kamery, neumisťujte její objektiv směrem k nebo vedle 
odrazivého povrchu, jako jsou skleněná okna nebo bílé stěny, protože to způsobí, 
že bude obraz v místech blízko kamery příliš jasný a v místech vzdálenějších 
tmavší.
Při použití Wi-Fi se ujistěte, že je kamera nainstalována v oblasti se silným 
signálem Wi-Fi. Neinstalujte kameru v blízkosti mikrovlnných troub a jiných 
předmětů nebo míst, které by mohly ovlivnit její Wi-Fi signál.
Kameru uchovávejte mimo dosah ohně nebo jiných zdrojů tepla.
Při zapnutí nebo vypnutí nočního vidění kamery se přepne infračervený vypínací filtr 
a ozve se mírné cvaknutí, což je zcela normální.
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Přehled produktu

Obsah balení

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

Venkovní
kamera

Samolepicí
montážní šablona

Napájecí adaptér 
(včetně 3metrového 
napájecího kabelu)

Hmoždinka × 3 Šroub × 3 Uživatelská
příručka

Vodotěsná 
lepicí páska

Záruka

Nálepka 
s upozorněním
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Xiaomi Outdoor Camera AW300

Bodové světlo

Indikátor
Mikrofon

Slot na microSD kartu

Tlačítko resetuReproduktor
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Zapnutí kamery 
Připojení napájecího kabelu

Omotejte vodotěsnou 
lepicí páskou

Používání

Poznámka: Po zapojení napájecího kabelu omotejte napájecí port vodotěsnou 
lepicí páskou, abyste zabránili vniknutí vody do portu.
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. 
Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace již 
nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo 
vyhledejte aplikaci "Mi Home/Xiaomi Home" v obchodě s aplikacemi a stáhněte 
a nainstalujte si ji.

•  

•

•
992AEC9B

Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepnutím na "+" v pravém horním 
rohu domovské stránky vstupte na stránku pro přidání zařízení, naskenujte 
QR kód pomocí fotoaparátu a připojte kameru podle pokynů 4



1. Pomocí šroubováku odstraňte ochranný kryt a odkryjte slot pro microSD 
kartu a tlačítka resetu.

2. Vložte microSD kartu do slotu tak, aby její kontaktní body směřovaly k tlačítku 
resetu. MicroSD kartu jemně zatlačte, dokud nebude ve slotu zajištěna.

3. Po vložení microSD karty před použitím utáhněte ochranný kryt šroubem,  
    abyste zabránili vniknutí vody.

Obnovení továrního nastavení
Stisknutím a podržením tlačítka resetu po dobu 10 sekund obnovíte tovární 
nastavení.

Kamera funguje správně: Svítí modře 
Chyba síťového připojení: Svítí oranžově 
Aktualizace OTA: Bliká modře

Stav indikátoru
Čeká na připojení: Bliká oranžově  
Připojování: Bliká modře
Úspěšně připojeno: Svítí modře

Instalace microSD karty

 v aplikaci. Po úspěšném připojení kamery zůstane indikátor modrý.

Poznámky:
•  Tento produkt podporuje pouze sítě Wi-Fi 2,4 GHz, sítě Wi-Fi 5 GHz nejsou 
   podporovány.

Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální 
   verze aplikace.

Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. 
   Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

•

*  
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Instalace kamery

1. Nalepte samolepku montážní šablony na vhodném místě na stěnu.
2. Vyvrtejte na stěně otvory odpovídající otvorům na nálepce montážní 

 šablony o průměru asi 6 mm a hloubce asi 35 mm.
3. Nainstalujte do vyvrtaných otvorů hmoždinky.

4. Připevněte základnu pomocí šroubů ke stěně.
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5. Uvolněte šroub pro nastavení úhlu na základně a nastavte si úhel kamery. 
Po nastavení správného úhlu kamery šroub znovu utáhněte.
(1) Otočte nastavovací tyč (nastavitelná v rozsahu 0°-360°).
(2) Nastavte polohu kulového kloubu (otáčení v rozsahu 0°-360° 
a naklápění v rozsahu 0°-90°).

Poznámky:

Šroub pro 
nastavení 

úhlu

Základna

Tyč

Kulový
kloub

• Úhel antény kamery lze nastavit podle aktuálních potřeb, abyste dosáhli lepší
kvality signálu.
Při instalaci kamery umístěte reproduktor směrem dolů, aby se po dešti 
v dutině reproduktoru nehromadila voda, která by mohla ovlivnit zvuk.
Abyste zabránili vniknutí vody, utáhněte před použitím ochranný kryt slotu 
microSD karty šroubovákem.

•

•
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Specifikace
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Název

Jmenovitý příkon

Rozměry položky

Čistá hmotnost

Rozlišení

Zorné pole (FoV)

Clona

Video kodek

Světlo nočního vidění

Pracovní teplota kamery

Pracovní teplota napájecího adaptéru

Bezdrátová konektivita

Pracovní frekvence Wi-Fi
Maximální výstupní výkon Wi-Fi

Kompatibilní s

Úložiště

Dvě infračervená světla 850nm, dvě bodová 
světla LED

-30 °C až 60 °C
-30 °C až 45 °C

a vyšší
MicroSD karta (podpora od 32 GB 
do 256 GB)/cloudové úložiště

101,7 °



Informace o OEEZ
Všechny produkty nesoucí tento symbol jsou odpadní elektrická 
a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), 
která by neměla být mísena s netříděným domácím odpadem. 
Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí 
předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného 

místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které 
určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže 
zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské 
zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst 
získáte od technika nebo místních úřadů.

Informace o shodě
EU prohlášení o shodě

Společnost Shanghai Moshon Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, 
že rádiové zařízení typu Xiaomi Outdoor Camera AW300 (název 
výrobku) MBC20 (model) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. 

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou 
a tělem uživatele minimálně 20 cm.

Splňuje 
standardy IMDA

DB106135
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Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Výrobce: Shanghai Moshon Technology Co., Ltd.
                (a Mi Ecosystem company) 
Adresa: No. 668 Shenzhuan Road, Songjiang Hi-Tech Park, 
              Caohejing Development Zone, Shanghai, China

Pro více informací navštivte stránky www.mi.com

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

Verze uživatelské příručky: V1.0
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UPOZORNĚNÍ
Tento výrobek může vyzařovat nebezpečné optické záření. 
Nedívejte se přímo do světla. Může být škodlivé pro oči.




