Mijia Smart Camera 360°

Лаконічний і естетичний зовнішній вигляд камери

Зафіксуйте кожен момент у вашому домі!
Огляд 360 градусів, роздільна здатність HD 1080р, ІЧ світлодіоди - нічна зйомка,
ширококутний огляд, голосовий зв’язок.

Комплектація

Динамік
Об’ектив
ІЧ светодіод

Роз’єм для мікро-USB
Адаптер живлення х 1

Кнопка вмикання
Мікрофон

Кнопка скидання

Вид ззаду
Mijia Smart Camera × 1

Слот розширення для
карти пам’яті мікроSD

Кабель живлення × 1

Параметри пристрою
Розмір: 118 х 80 х 80 мм;
Модель: JTSXJ01CM;
Вага: 248 г;
Споживана потужність: 5V / 2A;
Кут огляду об’єктива: 100,2 °;
Роздільна здатність: 1080 p;
Фокусна відстань: 3,6 мм;
Робоча температура: -10C ~ 50C;
Тип підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz;
Зберігання даних: Micro SD карта (максимальний об’єм 32GB);
Підтримка: Android 4.0 або іOS 7.0 і пізніших версій такого типу;
CMIIT ID: 2015DP3658.

• Опис роботи кнопок
Призначення кнопок: коротке натискання кнопки служить для відкриття функції сесії
голосового управління, а також для завершення сесії голосового управління, тривале
натискання на кнопку служить для активації голосового виклику.
Кнопка скидання: тривале натискання кнопки служить для відновлення заводських
налаштувань.
• Опис роботи індикатора стану:
Синій горить постійно: з’єднання встановлено / нормальний режим роботи;
Синій блимає: Помилка мережі;
Помаранчевий блимає одноразово: Очікування підключення;
Помаранчевий блимає: Оновлення;
Зелений горить постійно: Устаткування в процесі сеансу голосової мови;
Зелений блимає: Очікування голосової команди.

Налаштування з’єднання
Підключення відеокамери
Підключіть кабель адаптера живлення до нижньої частини пристрою
до гнізда для мікро USB, при успішному з’єднанні індикатор стану буде
блимати помаранчевим кольором (настійно рекомендуємо використовувати
стандартну комплектацію адаптера, використання інших адаптерів може
вивести з ладу пристрої).

Багатокутний огляд камери
Постійний нагляд за будинком
Mijia Smart Camera не тільки допомагає виявляти вашу любов і турботу, але також є
відмінним пристроєм для охорони будинку. Увімкніть функцію домашнього помічника,
виберіть ділянку і встановіть час режиму охорони. У разі виявлення руху на певних
ділянках в будинку, камера миттєво перемикається в режим 10-секундного запису
відео і надсилає вам на телефон попередження. Спостерігайте за вашими рідними і
домашніми вихованцями в режимі реального часу, залиште все тривоги в минулому.

Запис Full HD відео у форматі 1080р
Mijia Smart Camera має роздільну здатність екрану 1080р HD 4МП. Камера заснована
на графічному процесорі Ambarella S2LM від виробника, який спеціалізується
на інтегральних мікросхемах, а також оснащена HD сенсором від американської
компанії OV і 4-кратним цифровим зумом Magic Zoom. Насолоджуйтесь чітким і
барвистим зображенням.

Аудіо и відеозв’язок з вашими близькими
Mijia Smart Camera надає вам можливість завжди бути поруч з вашими близькими,
проявляти свою любов і турботу. Дана камера підтримує функцію двостороннього
аудіозв’язку і одностороннього відеозв’язку, і має кнопку виклику. Спеціальна
технологія шумозаглушення DSP допоможе вам безперешкодно спілкуватися з
рідними в будь-який момент.

Smart Camera
Ще більше можливостей в майбутньому

* У разі якщо, індикатор стану не блимає помаранчевим кольором,
утримуйте кнопку скидання.
   * Після приєднання пристрою до мережі, будь ласка, не крутіть об’єктив
камери вручну, в разі некоректного розміщення об’єктива відеокамери,
допускається регулювання вручну по відношенню до положення мобільного
пристрою користувача.

Крім існуючої на даний момент функції управління іншими розумними пристроями,
в майбутньому камера матиме ще більше можливостей. Завдяки постійним
оновленням ви зможете одночасно переглядати зображення з декількох камер
на телевізорі або на персональному комп’ютері, перевіряти вхідні повідомлення з
WeChat і багато іншого. Mijia Smart Camera буде стає розумнішою.

Панорамний вид 360 градусів, огляд кожного куточка
вашого будинку

Історія відеозаписів
Зберігайте пам’ятні моменти з життя вашої родини

Затишок і комфорт - це те, що ми завжди асоціюємо з будинком. Завдяки Mijia
Smart Camera ви можете переглядати кожен куточок вашого будинку. Використання
двигуна подвійного вала (безконсольної конструкції) надає камері високу рухливість,
порівнянну з людської шиєю. Кут огляду камери складає 85 град. по вертикалі і
360 град. по горизонталі. Розглядайте кожну деталь вашого будинку.

Використовуйте Mijia Smart Camera не тільки для охорони будинку, але і для фіксації
та зберігання прекрасних моментів з життя вашої родини. Вставте Micro SD карту,
щоб зберігати всі записи з камери. Надалі ви можете перемістити всі відео на
маршрутизатор / NAS і інші пристрої зберігання даних. Камера запише всі яскраві
події в будинку, які ви зможете переглядати в будь-який час. Зберігайте всі теплі
спогади на багато років.

Інфрачервоні світлодіоди для нічного бачення
Батьки завжди поруч
Використовуйте камеру для прояву любові і турботи до вашої дитини. Mijia Smart
Camera оснащена10-ма інфрачервоними світлодіодами 940nm, які дозволяють
використовувати пристрій в режимі нічної зйомки. Залиште камеру біля ліжечка
і в будь-який час спостерігайте за вашою дитиною. Більше немає необхідності
багаторазово вставати по ночах, турбуючись про сон малюка. Mijia Smart Camera - це
24-годинний нагляд за вашою дитиною.

Двосторонній голосовий зв’язок

Голосовий зв’язок може бути ініційований за допомогою відеокамери та мобільного
пристрою (у разі якщо мобільний пристрій знаходиться в зоні доступу).
• Голосовий зв’язок активується протягом 3-х секунд після надходження запиту від
мобільного пристрою.
• Тривале натискання кнопки зв’язку в нижній частині відеокамери направляє запит
на голосовий зв’язок, який приймає мобільний пристрій.

Мама, ти коли додому
приїдеш?

Лілу, ти скучила за
мамою?

Тривале натискання кнопки
активує голосовий зв’язок

Інтелектуальні здібності
платформи beta
Відеокамера має функцію точної передачі голосової мови, Ви можете включити
пристрій і активувати кілька простих пробних сесій, а при необхідності завершити
сеанс, натиснути кнопку і при включенні миготіння зеленим кольором, камера
скаже Вам «До побачення» (в майбутньому здатності beta будуть оптимізуватися).
Перший спосіб активації роботи відеокамери
Сигнал про активацію пристрою: для пробудження камери, Ви можете впритул
звернутися обличчям до пристрою, з закликом «Сяо Бай, подивися» / (Сяо Бай
кан Гуо лай) /, пристрій активується, і при мерехтінні зеленим кольором почне з
Вами діалог. (Будь ласка, дотримуйтеся тихої обстановки для використання даного
набору функціональних можливостей пристрою, оптимальна відстань становить
0,5-3 метра).

Другий спосіб активації роботи відеокамери
Кнопка пробудження: пробудження камери активується за допомогою натискання
на кнопку пробудження / активації в передній частині відеокамери, після чого, при
мерехтінні кнопки зеленим кольором, починається діалог між Вами і камерою.

- Я тут!
- Яка сьогодні погода?
- Сьогодні сонячно і
ясно

Сяо Бай кан гуо лай!

… - А завтра?
- Завтра хмарно

Я тут!

Яка сьогодні погода?

- А яке сьогодні число?

Кнопка пробудження і активації
діалогу

Сьогодні сонячно і
ясно

(Сигнал про пробудження активується за замовчуванням, при необхідності,
закрийте цю функцію в налаштуваннях мобільного пристрою).

(Більше розваг, а також функцій, аналогічних функції діалогу з пристроєм
знаходяться в процесі розробки, будь ласка, зверніть увагу на потреби клієнтів).

Всього три кроки до управління
Доступно для дітей і літніх людей
Забудьте про складні налаштування і безлічі різних кабелів. Підключіть камеру до
живлення, завантажте Mi Smart Нome APP, після чого дотримуйтесь інструкцій.
Підключіть Mijia Smart Camera до живлення.
Скачайте Mi Smart Нome APP.
Запустіть АРР, знайдіть і встановіть з’єднання з пристрою.

MIUI.UA

