מדריך למשתמש
Mi Home
Security Camera 360°

 1הכרת המוצר
נורית חיווי מצב

תכולת האריזה :מצלמת אבטחה
 ,Mi Home °360שנאי חשמל
ומדריך למשתמש.

שנאי חשמל

כבל נתונים

עדשת המצלמה

חזית המצלמה

 2הכרת הלחצנים
 :RESETלחץ לחיצה ממושכת על לחצן זה חריץ לכרטיס
כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל
זיכרון
micro USB
במצלמה.

תיאור נורית חיווי מצב
אור כחול קבוע :מחובר  /שימוש רגיל
אור כחול מהבהב :חריגת רשת
אור כתום מהבהב במהירות :ממתין לחיבור
אור כתום מהבהב באיטיות :מעדכן
נתונים/הגדרות

רמקול
שקע מיקרו USB
לחצן RESET
מבט קדמי

מבט אחורי

 3הגדרת חיבור
הפעל את המצלמה בפעם הראשונה
חבר את כבל המתח של השנאי ליציאת Micro-
 USBבתחתית המצלמה.
לאחר שהמצלמה מופעלת בהצלחה ,נורית חיווי
מצב תהבהב בכתום.
אם מחוון הסטטוס אינו מהבהב בכתום ,לחץ
והחזק את הלחצן '.'RESET
אין להפעיל את המצלמה באופן ידני לאחר
ההפעלה.
אם המיקום של עדשת המצלמה אינו מדויק,
יש לכייל את המצלמה באמצעות היישומון לנייד.

 4התקנת היישומון Mi Home
סרוק את קוד  QRאו עבור אל Google
 storeאו  App Storeכדי להוריד ולהתקין את
היישומון  .Mi Homeשלוט במצלמה ובצע
אינטראקציה עם מכשירים ביתיים חכמים
אחרים ביישומון .Mi Home

Mi Home Android

Mi Home iOS

הגדרת חיבור
הפעל את היישומון  Mi Homeופעל לפי
ההנחיות לזיהוי המצלמה (ודא קישוריות רשת
ואתחול רגיל של המצלמה ,בצע חיבור מהיר
כאשר המחוונים מהבהבים בכתום).

 5מאפיינים
ניווט וידאו בזמן אמת
תומך בצילום וידיאו בזמן אמת ( 24שעות
ביממה) באמצעות היישומון הנייד כדי לפקח
על אזור כיסוי המצלמה (לעבור אוטומטית בין
מצבי יום  /לילה).
תומך בתצוגת וידיאו ברזולוציות שונות.
תומך בתצוגות של  360מעלות באמצעות
שליטה מרחוק על כיוון המצלמה.
תומך בתמונות בזווית צילום רחבה עם/ללא
תיקוני עיוות.

מצב יום

מצב לילה

 6השמעה
קטעי וידאו ניתן לאחסן בכרטיס microSD
המותקן במצלמה.
ניתן להציג את קטעי הוידיאו בכל עת.
ודא כי כרטיס  microSDמזוהה כראוי על ידי
המצלמה.
תומך בכרטיס מסוג  microSDבנפח
מכסימלי של (.FAT32) 32GB

 7ניטור אוטומטי
תומך זוויות שונות של נוף בזמנים שונים.
מאפשר הוספת אירועים מרובים .משתמשים
מודעים לניטור בזוויות צפייה שונות בתקופות
שונות באמצעות אפליקציה לנייד .רגישות
(ברירת מחדל ל רגישות נמוכה ,רגישות גבוהה
ותמיכה ברגישות נמוכה) .בעת זיהוי תנועה
בתוך שדה הראייה של המצלמה ,סרטון מוקלט
ונשלח באופן יזום למשתמשים.

 8שיתוף המכשיר
תומך בשיתוף וידאו עם בני משפחה באמצעות
תכונות של אפליקציות לנייד .כדי להציג את
הווידאו המשותף ,עליך להוריד את היישום
 ,Mi Homeולהשתמש בחשבון  Miעבור
התחברות.

 7מפרט טכני
שם המוצר

מצלמת אבטחה Mi Home °360

דגם

MIXJ04CM

מידות

 x 78 x 78 115מ"מ

משקל

 239גרם

צריכת חשמל

5V , 2A

זווית העדשה

 100.4מעלות

רזולוציה

720p

אורך מוקד העדשה

 2.8מ"מ

טמפרטורת פעולה

 -10°Cעד 40°C

קישוריות אלחוטית

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

אחסון

כרטיס ( microSDעד )32GB

נתמך על ידי מכשירים

עם מערכת הפעלה  Android 4.0או  iOS 8.0ואילך.

 8אחריות
מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן.
לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר
לתקופה של  12חודשים מתאריך הקנייה
בכפוף לתנאים הבאים :אחריות זו בתוקף רק
בצירוף חשבונית הקנייה .האחריות לא תחול
במקרים הבאים :שימוש בלתי נאות ,שבר
מכל סיבה שהיא ,נזק לקוח או במקרה של
תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות
המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת
האחריות .האחריות אינה כוללת :נזק מכל
סוג ,צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים) ,חלקי
פלסטיק או מתכת של המוצר ,חלקי גומי ,נזק
לשקעי מתח וכרטיס זיכרון ,שימוש במתאם
חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:
 .1אחריות על המוצר הינה ל 12-חודשים.
 .2האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם
שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
 .3זמן טיפול במעבדה הינו בין  10-14ימי
עסקים  -מסירת המוצר למרכז שירות הינו על
אחריות הלקוח ועל חשבונו.

www.mi-il.co.il רשימת נקודות שירות מפורטת באתר
supportmi@hemilton.co.il :שלח לנו דוא"ל לכתובת
)Mi Ecosystem  (מקבוצתShanghai Imilab Technology Co., Ltd :היצרן
Shangjiang High-Tech park, Shanghai City, China :כתובת
08-6852114 , מודיעין,8  האופה, המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ:היבואן

