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Mi Home Security Camera 360° 

Uživatelský manuál 

Úvod 
Obsah balení: Mi Home Security Camera 360° x1, 

adaptér x1, uživatelský manuál x1 

Indikátor 

Čočka Adaptér 

Napájecí kabel Pohled zpředu 

Specifikace:                                                                           

Rozměry: 115x78x78mm                       Model: MIXJ04CM  

Napájení: 5V / 2A                                    Hmotnost: 239g        

Rozlišení: 720p                                        Ohnisko: 2.8 mm      

Provozní teplota:-10°Caž40°C Úložište:MicroSD(do32GB) 

Wifi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz                                                       

Kompatibilita: Android 4 nebo iOS 8 a vyšší 

Reproduktor 

Micro USB 

Reset 

Micro 

Pohled zezadu Pohled zpředu 

Tlačítka:                                                                                  

Reset: Dlouhým stiskem tlačítka obnovíte tovární nastavení    

Indikátor:                                                                                       

Svítí modře: Připojeno / normální stav                                   

Modře bliká: síťová vyjímka                                                 

Oranžově rychle bliká: připojování                                       

Oranžově pomalu bliká: aktuializace 

Nastavení připojení 
První zapnutí kamery                                                 

Připojte adaptér pomocí napájecího kabelu ke kameře 

Kamera se zapne a indikátor se rozbliká oranžově 

Jestliže indikátor nebliká oranžově, dlouze stiskněte reset   

Neotáčejte kamerou manuálně pokud je zapnutá. Jestliže  

není pozice čočky optimální, zkalibrujte ji pomocí     

aplikace 

Nainstalujte aplikaci Mi Home                                          

Naskenujte QR kód nebo jděte do App Store či Obchod 

Play a stahněte aplikaci Mi Home. 

Připojení aplikací Mi Home                                          

Zapněte aplikaci a následujte průvodce přidáním 

zařízení. 
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Prohlášení o shodě                                              

Společnost Witty Trade s.r.o. tímto prohlašuje, 

že Mi Home Security Camera 360° je ve shodě 

se základními požadavky a dalšími příslušnými 

ustanoveními Směrnice 2014/53/EU  

Pozorně čtěte tento manuál před použitím 

výrobku a uchovejte ho pro budoucí použití. 

Představitel: Xiaomi Communications Co.,Ltd. 

Výrobce: Shanghai Imilab Technology Co.,Ltd. 

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

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

China                                                                         

Dovozce: Witty Trade s.r.o,  www.wittytrade.cz 

Funkce 
Sledování v reálném čase                                                  

Podpora 24h sledování v reálném čase pomocí aplikace 

(automatické přepínání den/noc)                                     

Podporuje displeje s rozdílným rozlišením                  

Podpora 360° otáčení řízeném dálkově                           

Podpora širokoúhlých záběrů s i bez zkreslení 

Denní režim 

Noční režim 

Přehrávání                                                                         

Videoklipy mohou být uloženy na microSD kartu vlože-

nou do kamery. Uživatelé mají k záznamům přístup 

kdykoliv. Ujistěte se, že paměťová karta je kamerou 

správně rozpoznána.                                                              

Podporuje karty do 32GB MicroSD (FAT32) 

Automatické monitorování                                                                      

Podpora různých záběrů. Uživatel bude s monitorová-

ním seznámen prostřednictvím aplikace.                    

Citlivost na pohyb (výchozí je nízká citlivost, vysoká 

citlivost je podporována), pokud kamera zaznamená 

pohyb odešle video majiteli. 

Sdílení zařízení                                                                      

Podpora sdílení videa s členy rodiny prostřednictvím 

mobilní aplikace. Je vyžadováno sdílení pomocí xiaomi 

účtu. 
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