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Mi Home Security Camera Basic 1080P 

Felhasználói kézikönyv 

Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, mielőtt a készüléket 
használni kezdi. 

 
Termékismertető 

 
 
 
 
 

MicroSD 
kártya 
bemenet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visszaállító 
nyílás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hangszóró 
 

 
Tápcsatlakozó 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mikrofon 

 
LED dióda 

 
 

Csomagolás tartalma: 1 db Mi Home Security Camera Basic 1080P, 1 db adapter, 
1 db felhasználói kézikönyv  
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Hogyan kell használni 
 

Bekapcsolás 

A kamera az első töltés folyamán automatikusan bekapcsol.   

Megjegyzés: Kizárólag 5 V/1 A, vagy 5 V/2 A-re tervezett adaptert használjon. 

 
 
 
 
 

 
LED dióda 

Kéken villog: Csatlakozva / A készülék 

problémamentesen működik Kéken villog: Csatlakozik  

Narancssárgán villog: Várakozás a csatlakozásra 

Lassan, narancssárgán villog: Szoftverfrissítés 

 
 
 

Tárhely bővítése 

Bizonyosodjon meg róla, hogy, a kamera kikapcsolt 

állapotban van. Helyezze a MicroSD kártyát a 

megfelelő nyílásba.  

Megjegyzés: Kizárólag olyan MicroSD kártyát használjon, 
  

melyet hitelesített gyártó készített. A kártya 10-es, vagy 
magasabb osztályú  

legyen, kisebb, mint 64 GB-os kapacitással. 

 
 
 
 
 

Gyári beállítások visszaállítása 

Helyezzen egy vékony tárgyat a visszaállító nyílásba. Amikor a LED dióda 

narancssárgán világít, a gyári beállítások visszaállítása sikeresen 

befejeződött.  

Megjegyzés: A gyári visszaállítás nem törli ki a MicroSD kártyán tárolt 
fájlokat.  

Gyors beállítás 
 

 

Vezérelje készülékét a Mi Home alkalmazás segítségével. 

Telepítse a Mi Home alkalmazást. 

Szkennelje be az alább található QR kódot, vagy töltse le az App Store/Google Play 
áruházból. 

 

 

Társítsa az eszközt 

Nyissa meg a Mi Home alkalmazást és kattintson a "+" jelre a jobb felső 
sarokban. Kövesse az alkalmazás utasításait az új készülék sikeres 
hozzáadásához. 

Megjegyzés: Rendszeresen frissítse a Mi Home alkalmazást. A régebbi 
verziókban szereplő utasítások nem feltétlenül aktuálisak.  

 
 
 

 
Társítsa a készüléket a Google Assistant-tel 

 
 

Párosítsa a Mi Home alkalmazást a Google Assistant alkalmazással. 

   Keresse meg a Google Assistant alkalmazásban a "Mi 

Home"-ot és kattintson a "Link" opcióra (csatlakoztatás). Ezután 

jelentkezzen be a Xiaomi fiókjába. 

   Lépjen be a beállításokba (settings) > Home control és kövesse az 

utasításokatkészülékének hozzáadásához. Most a Google Assistant 

segítségével vezérelheti a kamerát. 
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Párosítsa az Amazon Alexa készülékkel  

Csatlakoztassa a Mi Home alkalmazást az Amazon Alexához. 

A “Skills & Games” könyvjelzőben keresse meg a “Mi 

Home" opciót. Ezután jelentkezzen be Xiaomi fiókjába. 

A sikeres párosítás után kattintson a "Discover Devices" opcióra és 

kövesse a képernyőn lévő instrukciókat. Most Amazon Alexa 

segítségével vezérelheti készülékét. 

 

 
Csatlakozás 

 

Ellenőrizze, hogy az internetkapcsolat stabil-e. Indítsa el a kamerát, nyissa 

meg készülékének Mi Home alkalmazását, majd ezt követően a megadott 

lépéseket a csatlakoztatáshoz. Ha a dióda kéken világít, a kamera sikeresen 

csatlakoztatásra került. Ellenkező esetben, a készüléket vissza kell állítani a 

gyári beállításokra, és az egész folyamatot elölről kezdeni. 

 

 
Valósidejű követés 

 
 

Válassza ki az alkalmazásban a Mi Home Security Camera Basic 

1080P.-t Automatikusan megjeleníti az élő közvetítést a kameráról. Az 

alkalmazásban beállíthatja a továbbított kép minőségét, felvételeket 

készíthet, vagy elindíthatja a kétoldalú hangtovábbítást. 

 
 

 
Továbbítás megosztása 

 
 

Nyissa meg az alkalmazásban a "készülék beállításait" és válassza a "készülék 

megosztása" funkciót. Ezt követően adja meg Xiaomi fiókját, amellyel meg 

szeretné osztani a készüléket. 

Visszajátszás  
 

A visszajátszás és videófelvétel csak behelyezett MicroSD kártyával 

lehetséges. Amennyiben a kártya be van helyezve, a kamera 

automatikusan elkezdi rámenteni a felvételeket. Az időintervallum 

kiválasztása után lejátszhatja a felvételt az alkalmazásban. 

 
 
 
 

Jellemzők 
 

 

Megnevezés: Mi Home Security Camera Basic 1080P                   Modell: SXJ02ZM 
Tépellátás: 5 V=1 A                                                             Energiafelvétel:: 5.0 W 
(max.) Felbontás: 1080P                                     Működési hőmérséklet: -10℃ ~ 40℃ 
Lencse: 130° széles látószögű 
Vezetéknélküli csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz  
Tárhely: MicroSD kártya (10-es és magasabb osztályú, méret max. 64 GB), NAS 
Kompatibilitás: Android 4.4, iOS 9.0, vagy magasabb 

 

 
Intézkedés 

 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék a Wi-Fi hálózat hatókörében van. 

Tartsa távol a kamerát más rádióhullámot kibocsátó készülékektől távol. 

Ne tegye ki közvetlen napfénynek. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy nincsenek olyan tárgyak a 

közelében, melyek sérülést okozhatnak. 

A készüléket nem szabad a gyártó engedélye nélkül 

módosítani. 
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FCC Figyelmeztetés 
 

Minden olyan változtatás vagy módosítás, amit a figyelemfelhívásért 
felelős szervezet kifejezetten nem említ, érvénytelenítheti a felhasználó 
ennek az eszköznek a működtetésére vonatkozó jogát.  

 
Ez az eszköz megfelel az FCC 15. bekezdésében foglalt előírásoknak.  
Az eszköz üzemeltetése a következő 2 feltétel alá tartozik: (1) Ez a 
készülék nem okozhat semmilyen kárt és (2) ez a készülék felelősséggel 
tartozik minden hatásáért, ideértve a nem megfelelő használattal 
kapcsolatos következményeket is.  

 
A készüléknél teszteléssel került bizonyításra az FCC előírások 15. 
bekezdésében meghatározott, B osztályba tartozó, digitális eszközök 
határértékeinek való megfelelőség. Ezeknek a határértékeknek a 
megállapításával a felhasználók és azok környezete számára megfelelő 
egészségkárosodás, valamint a tulajdonukban esett kár elleni védelmet 
biztosítunk. Ez a készülék rádiófrekvenciákat bocsát ki is hasznosít, és 
amennyiben a telepítési előírások nem kerülnek betartásra, más rádió 
eszközökben kárt okozhat. Mindazonáltal nincs garancia arra, hogy azok 
negatív hatása rendes telepítés esetén is teljes mértékben megelőzhető 
lenne. Amennyiben ez bekövetkezik, az a készülék ismételt 
kikapcsolásával és bekapcsolásával ellenőrizhető. A probléma további 
fennállása esetén a felhasználónak a következő útmutatás egy, vagy 
több pontját javasolt követnie.  

 
(1) Változtassa meg a jelerősítő antenna irányát vagy helyezze azt át.  

(2) Tartson nagyobb távolságot a készülék és a jelerősítő között.  

(3) Csatlakoztassa más konnektorba a készüléket, mint amibe a jelerősítő 
csatlakozik.  

(4) Lépjen kapcsolatba az értékesítőjével vagy egy tapasztalt rádió/TV 
technikussal.  

 
 

 

Importőr 


