| Úvod

|

| nastavenie pripojenia

Nainštalujte aplikáciu Mi Home

Naskenujte QR kód alebo choďte do App Store či Obchod Play a stiahnite

Obsah balenia: Mi Home Security Camera 360 ° x1, adaptér

Prvé zapnutie kamery

x1, manuál x1

Mi Home Security Camera 360 °

|

reproduktor

aplikáciu Mi Home.

Pripojte adaptér pomocou napájacieho kábla ku kamere Kamera sa

indikátor

zapne a indikátor sa rozbliká na oranžovo

šošovka

Micro

adaptér

Užívateľský manuál

Micro USB

Reset
pohľad zozadu
pohľad spredu

Zapnite aplikáciu a nasledujte sprievodcu pridaním
zariadenia.

tlačidlá:

Špecifikácia:

Rozmery: 115x78x78mm

Model: MIXJ04CM

Reset: Dlhým stlačením tlačidla obnovíte továrenské nastavenia

Napájanie: 5V / 2A

Hmotnosť: 239g

indikátor:

Rozlíšenie: 720p

Ohnisko: 2.8 mm

Svieti modro: Pripojené / normálny stav Modro

Ak indikátor nebliká oranžovo, dlho stlačte reset

Prevádzková teplota: -10 ° Caž40 ° C Úložisko: MicroSD (do32GB) Wifi: IEEE

bliká: sieťová výnimka

Neotáčajte kamerou manuálne ak je zapnutá. Ak

802.11 b / g / n 2.4GHz

Oranžovo rýchlo bliká: pripájanie

nie je pozícia šošovky optimálna, skalibrujte ju pomocou

Oranžovo pomaly bliká: aktuializace

| Kompatibilita: Android 4 alebo iOS 8 a vyššie

-
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Vyhlásenie o zhode

| funkcia

Mi Home Security Camera 360 ° je v zhode so základnými

|

Sledovanie v reálnom čase

požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice

Podpora 24h sledovanie v reálnom čase pomocou aplikácie

2014/53 / EÚ

(automatické prepínanie deň / noc) Podporuje displeja s rozdielnym
rozlíšením podpora 360 ° otáčanie riadenom diaľkovo Podpora

|

zdieľanie zariadení

automatické monitorovanie

Videoklipy môžu byť uložené na microSD kartu vložením-nú do

Podpora rôznych záberov. Užívateľ bude s monitorová-ním

kamery. Užívatelia majú k záznamom prístup kedykoľvek. Uistite

oboznámený prostredníctvom aplikácie. Citlivosť na pohyb (predvolená

sa, že pamäťová karta je kamerou správne rozpoznaná. Podporuje

je nízka citlivosť, vysoká citlivosť

karty do 32GB MicroSD (FAT32)

širokouhlých záberov si bez skreslenia

|

prehrávanie

je podporovaná),

Podpora zdieľania videa s členmi rodiny prostredníctvom mobilnej
aplikácie. Je vyžadované zdieľanie pomocou Xiaomi účtu.

ak kamera

zaznamená pohyb odošle video majiteľovi.

Pozorne čítajte tento manuál pred použitím výrobku a
uchovajte ho pre budúce použitie. Predstaviteľ: Xiaomi
Communications Co., Ltd. Výrobca: Shanghai Imilab

denný režim

Technology Co., Ltd. Adresa: Room 908, Building 1, No.399,
Shengxia Road, Zhangjiang High-tech park, Shanghai, PR
China
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