Mi 360° Home Security Camera 2K Pro
Használati útmutató

Termék áttekintése
Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és
tartsa meg későbbi használatra.
A kamera névcímkéje annak alján található.
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A csomag tartalma: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, hálózati adapter,
töltőkábel, falra szerelő készlet, használati útmutató

Összeszerelés
A Mi 360° Home Security Camera 2K Pro vízszintes felületekre
helyezhető, mint például íróasztalok, étkezőasztalok és
dohányzóasztalok. A falra is fel lehet szerelni.
A kamera falra szerelése:
1. Először használjon egy ceruzát, hogy a falra jelölje a rögzítőcsavarok
pontos helyét, majd fúrjon két lyukat a jelölés helyére. A lyukak
átmérője kb. 6 mm, a mélységük pedig kb. 30 mm.

2. Helyezze be a műanyag dübeleket a kifúrt lyukakba.

3. Helyezze a talp oldalát előre mutató
nyilakkal és igazítsa a lyukakhoz. Helyezze be
a csavarokat a dübelek végeibe és szorítsa
meg azokat egy csillagcsavarhúzóval (Phillips).

4. Igazítsa a kamera alján lévő barázdákat a
talp emelt részéhez és fordítsa azt az
óramutató járásával megegyező irányba,
amíg a helyére nem zár.

Megjegyzés:
1. A fal legalább a kamera tömegének a háromszorosát legyen
képes tartani.
2. A lehetséges sérülés megelőzése érdekében, a kamera
biztonságosan rögzítve kell, hogy legyen a plafonhoz, vagy a
falhoz, a telepítési útmutatónak megfelelően.

Használat
A MicroSD kártya behelyezése
Bizonyosodjon meg róla, hogy a kamera kikapcsolt állapotban van.
Tolja a lencsét felfelé, hogy hozzáférjen a MicroSD kártya
nyílásához. Helyezze a MicroSD kártyát a nyílásba az
érintkezőfelülettel lefelé.
Megjegyzés: Válassza le a kamerát az áramforrásról mielőtt
leválasztaná, vagy csatlakoztatná a MicroSD kártyát. Kérjük
használjon eredeti MicroSD kártyát (maximum 32GB), melyet
képesített gyártó készített. Javasolt, hogy olyan kártyát használjon,
melynek az olvasási/írási sebessége nem kevesebb, mint U1/Class
10.
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A kamera bekapcsolása
Csatlakoztassa a töltőkábelt a hátoldali Micro-USB porthoz, mire a
kamera automatikusan bekapcsol és a jelzőfény narancssárgán fog

Vissza

villogni.
Megjegyzés: Mikor a kamera működik, ne mozgassa/forgassa a
kamera lencséjét erővel. Ha a lencse pozíciója nem pontos, kérjük
kalibrálja azt be a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban.
Állapotjelző
Kék: Sikeresen csatlakozott/Megfelelően
működik Villogó kék: Hálózati hiba
Gyorsan villogó narancssárga:
Csatlakozásra vár Lassan villogó
narancssárga: Frissítés

Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással
Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik*.
Vezérelje eszközét, és kommunikáljon más okos háztartási
eszközökkel a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással.
Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.
Amennyiben az alkalmazás már telepítve van, Önt
a rendszer a kapcsolat beállítása oldalra irányítja
át. Esetleg keressen a „Mi Home/Xiaomi Home“
alkalmazásra az áruházban a letöltéshez és
telepítéshez.
Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+“ jelet a
jobb felső sarokban, ezután kövesse a megjelenő utasításokat a készülék
hozzáadásához.
*
Európában
(kivéve
Oroszországot)
az
alkalmazás neve Xiaomi Home. Az eszközén
megjelenő
alkalmazásnevet
kell
az
alapértelmezett névnek tekinteni.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták,
ezért kérjük, az alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az
utasításokat.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a kamera bekapcsol és a hálózati
kapcsolat stabil a csatlakozás alatt. A jelzőfény gyorsan, narancssárga
színnel villog, mikor a készülék csatlakozásra vár, majd kékre vált
mikor a kamera sikeresen csatlakozott.

Gyári beállítások visszaállítása
Amennyiben a hálózatot, melyhez a kamera csatlakozik, vagy a
Mi fiókot meg kell változtatni, használjon egy hosszú, vékony
tárgyat a reset gomb megnyomására és öt másodpercig történő
nyomva tartására, hogy visszaállítsa a gyári beállításokat. Ezután
csatlakozzon a hálózathoz és az alkalmazáshoz a kamerával.
Megjegyzés: A gyári beállítások visszaállítása nem törli a MicroSD
kártya tartalmát.

Fizikai lencse-blokkolás
Mikor a felvétel nem szükségszerű, válassza a „
“ opciót az
alkalmazásban, hogy engedélyezze a fizikai lencse-blokkolás
funkciót. A kamera automatikusan a saját burkolata felé fordítja a
lencsét, hogy ezzel óvja a felhasználó magánszféráját.

Normál

Blokkolt

WEEE információ
Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan
hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus
berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelve szerint),
amelyeket nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal
keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és
a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával
egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő
elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára
létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás
segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív
következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző
személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az
elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat
A Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a Mi
360°Home Security Camera 2K Pro megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi
internetcímen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

További információért kérjük keresse fel:
www.mi.com Készíttette: Shanghai Imilab
Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem vállalata)
Cím: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,
Shanghai, China
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Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
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