Pečlivě si příručku pročtěte, než začnete zařízení používat.
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Mi Home Security Camera Basic 1080P
Uživatelská příručka
Obsah balení: Mi Home Security Camera Basic 1080P × 1, uživatelská příručka × 1
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Jak používat

Rychlé nastavení

Zapnutí

Ovládejte své zařízení skrze Mi Home aplikaci.

Kamera se automaticky zapne při prvním napájení.
Poznámka: Používejte pouze adaptéry s napětím 5 V/1 A nebo 5 V/2 A.

Nainstalujte aplikaci Mi Home.
Naskenujte QR kód níže nebo navštivte App Store/Google Play.

LED dioda
Modře svítící: Připojeno / Zařízení pracuje bez problému
Modře blikající: Připojuje se
Oranžově blikající: Čeká na připojení
Pomalu oranžově blikající: Aktualizace softwaru

Přidejte zařízení
Otevřete Mi Home aplikaci a klikněte na "+" v pravém horním rohu.
Následujte instrukce v aplikaci pro úspěšné přidání nového zařízení.
Poznámka: Pravidelně aktualizujte aplikaci Mi Home. Instrukce ve starší
verzi nemusí být aktuální.

Rozšíření uložiště
Ujistěte se, že je kamera vypnutá. Vložte MicroSD
kartu do příslušeného slotu.
Poznámka: Používejte výhradně MicroSD karty od
ověřených výrobců. Karta musí být třídy 10 nebo
vyšší s kapacitou nižší než 64 GB.

Spárujte zařízení s Google Assistant
Propojte Mi Home aplikaci s aplikací Google Assistant.
Vyhledejte v aplikaci Google Assistant "Mi Home" a klikněte na "Link"
(propojit). Následně se přihlašte do svého Xiaomi účtu.
Přejděte do nastavení (settings) > Home control a následujte instrukce pro
přidání svého zařízení. Nyní můžete ovládat kameru pomocí Google Assistant.

Obnovení továrního nastavení
Vložte tenký předmět do resetovací dírky. Jakmile se LED dioda rozsvítí
oranžově, obnovení továrního nastavení bylo úspěšně dokončeno.
Poznámka: Tovární nastavení nevymaže uložené soubory na MicroSD
kartě.
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Spárujte zařízení s Amazon Alexa

Zpětné přehrávání

Propojte Mi Home aplikaci s Amazon Alexa.

Zpětné přehrávání a záznam videa jsou možné pouze po vložení MicroSD
karty. Jakmile je karta vložena, kamera na ni začne automaticky ukládat
své záznamy. Po zvolení požadovaného časového rozmezí si je můžete v
aplikaci přehrát.

V záložce “Skills & Games” vyhledejte “Mi Home". Následně se
přihlašte do svého Xiaomi účtu.
Po úspěšném spárování klikněte na "Discover Devices" a následujte instrukce
na obrazovce. Nyní můžete ovládat své zařízení pomocí Amazon Alexa.

Specifikace
Připojení

Název: Mi Home Security Camera Basic 1080P
Model: SXJ02ZM
Napětí: 5 V=1 A
Příkon:: 5.0 W (Max.)
Rozlišení: 1080P
Provozní teplota: -10℃ ~ 40℃
Čočka: 130° širokoúhlá
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Uložiště: MicroSD karta (Třída 10 a vyšší, velikost max. 64 GB), NAS
Kompatibilita: Android 4.4, iOS 9.0 nebo vyšší

Zkontrolujte, jestli je Vaše internetové připojení stabilní. Zapněte kameru,
otevřete si na Vašem zařízení aplikaci Mi Home a následujte uvedené kroky
pro její připojení. Pokud se dioda rozsvítí modře, kamera byla úspěšně
připojena. V opačném případě je nutné zařízení uvést do továrního nastavení
a celý proces zopakovat.

Opatření
Ujistěte se, že je zařízení v dosahu Wi-Fi.
Udržujte kameru v odstupu od ostatních rádiových zařízeních.
Vyhněte se kontaktu s přímým světlem.
Ujistěte se, že nejsou nikde v okolí zasahující předměty.
Zařízení nesmí být modifikováno bez souhlasu výrobce.

Monitorování v reálném čase
Zvolte v aplikaci připojenou Mi Home Security Camera Basic 1080P.
Automaticky se Vám zobrazí přímý přenos z kamery. V aplikaci je možné
upravit kvalitu přenášeného obrazu, pořizovat snímky nebo zahájit
oboustranný zvukový přenos.

Sdílení přenosu
Otevřete si v aplikaci "nastavení zařízení" a zvolte možnost "sdílet zařízení".
Následně uveďte Xiaomi účty, se kterými chcete zařízení sdílet.
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FCC Varování
Jakékoliv změny nebo modifikace, kterou nejsou vysloveně uvedené
subjektem odpovědným za varování, mohou anulovat právo uživatele
operovat toto zařízení.
Toto zařízení se shoduje odstavcem 15 v pravidlech FCC. Provoz
zařízení se podřizuje těmto 2 podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí
způsobit jakoukoliv škodu a (2) toto zařízení zodpovídá za všechny svoje
následky, včetně následků spojených s nevhodným používáním.
U zařízení byla testováním prokázána shoda s limity digitálních zařízení
třídy B, popsanými v odstavci 15 v pravidlech FCC. Stanovením těchto
limitů poskytujeme uživatelům a jejich okolí podstatnou ochranu proti
újmě na zdraví i majetku. Toto zařízení vydává a využivá rádiovou
frekvenci a pokud nejsou dodrženy instalanční instrukce, může způsobit
škodu na jiných rádiových zařízeních. Nicméně, neexistuje garance, že
negativnímu kontaktu s nimi lze absolutně předejít i řádnou instalací.
Pokud k tomuto dojde, lze to ověřit opětovným vypnutím a zapnutím
zařízení. Přetrvává-li problém, uživateli je doporučeno následovat jeden
nebo více následujících pokynů:
(1) Změňte směr antény přijímače nebo ji přesuňte.
(2) Udržujte větší vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
(3) Zapojte zařízení do zásuvky jiné než, ve které je zapojený přijímač.
(4) Zkontaktujte svého prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního
technika.
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