
 

Bevezető 
Csomagolás tartalma: 1 db Mi Home Security 

Camera 360°, 1 db felhasználói kézikönyv 

 

Csatlakozás beállítása 
A kamera első bekapcsolása 

Csatlakoztassa az adaptert a kamerához a töltőkábel 

segítségével A kamera bekapcsol és a jelzőfény 

narancssárgán kezd villogni 

 
Telepítse a Mi Home alkalmazást. 

Szkennelje be a QR kódot, vagy látogassa meg az App 

Store-t, vagy a Play Áruházat és töltse le a Mi Home 

alkalmazást. 

 
 
 

 
 
 

Elölnézet 

Jellemzők: 

 
 

Töltőkábel 

 
 

 
Gombok: 

Hátulnézet Elölnézet Kapcsolódás a Mi Home alkalmazáshoz 

Indítsa el az alkalmazást és kövesse az útmutatót 

a készülék hozzáadásához. 

Mi Home Security Camera 360° 
 

Felhasználói kézikönyv 

Méretek: 115x78x78 mm Modell: MIXJ04CM 

Töltés: 5V / 2A Tömeg: 239g 

Felbontás: 720p Fókusztávolság: 2.8 mm 

Visszaállítás A gomb hosszú megnyomásával visszaáll 
gyári beállításokra 

Jelzőfény: 

Kéken világít: Csatlakozva / normál állapot 
Üzemi hőmérséklet:-10°C - 40°C Tárhely:MicroSD(32GB-ig) Kéken villogó fény: hálózati 
kivétel 

Ha a jelzőfény nem villog narancssárgán, hosszan 
nyomva indítsa újra. 
Ne forgassa el a kamerát kézzel, ha bekapcsolt 
állapotban van. Ha a lencse pozíciója nem optimális, 
kalibrálja azt az alkalmazás segítségével. 

WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 

Kompatibilitás: Android 4, vagy iOS 8 és 
későbbi verziók. 

 

 

Gyorsan villogó narancs fény: 

 csatlakozás  

Lassan villogó narancs fény:  

 frissítés 

Funkció 
Valósidejű követés 

24 órás, valósidejű követés támogatása az alkalmazás 
segítségével 

(automatikus váltás nappal/éjszaka) 

Eltérő felbontású képernyők támogatása 

Távvezérelt, 360 fokos elfordulás Széles 

látószögű felvételek torzítás nélkül is 
 

Nappali 
üzemmód 

 

Éjszakai 
üzemmód 

 
Lejátszás 

A videóklipek a kamerába helyezett microSD kártyán 

tárolhatóak. A felhasználók bármikor hozzáférhetnek a 

felvételekhez. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kamera 

felismeri a memóriakártyát. 

32GB-os méretig felismeri a MicroSD (FAT32) kártyákat 
 

 

 

Automatikus monitorozás 

Többféle felvételi módot támogat. A felhasználó az 

alkalmazáson keresztül tájékozódhat a felügyeletről. 

Mozgásérzékelés (alapértelmezetten alacsony 

érzékenység, magas érzékenység támogatott), 

amennyiben a kamera mozgást érzékel, elküldi a 

videót a tulajdonosnak. 
 

 

 

Készülék megosztása 

Családon belüli videómegosztás az alkalmazás 

használatával támogatott. A megosztáshoz Xiaomi 

fiók szükséges. 

 

 

A termék használata előtt figyelmesen olvassa 
el ezt a kézikönyvet és őrizze meg azt későbbi 
használatra 
Képviselő: Xiaomi Co.,Ltd.  

Gyártó: Shanghai Imilab Technology Co.,Ltd. 

Cím: Room 908, Building 1, No.399, Shengxia 

Road, Zhangjiang High-tech park, Shanghai, P.R. 

China 

 

Jelzőfény 

Lencse 

Hangszóró 

Micro 

Micro USB 
 
Visszaállí- 
tás 

Importőr: 

 


