Ознайомлення
Комплектація: MiJia Smart PTZ Camera х1, адаптер харчування х1,
інструкція х1

MiJia Smart PTZ Camera
Керівництво по експлуатації

Індикатор
Об’єктив

Передня сторона

Адаптер живлення

Технічні характеристики
Назва: MiJia Smart PTZ Camera
Модель: MJSXJ01CM
Споживана потужність: 5V = 2A
Роздільна здатність: 720р
Робоча температура: 10 ° C ~ 50 ° C
Зберігання даних: Micro SD карта (максимальна підтримка 32GB)
Підтримка: Android 4.0 або iOS 7.0 і вище
CMIIT ID: 2017DP1192
Стандарт: Q31 / 011500019BC004-2015
Розмір: 115х78х78мм
Вага: 239г
Кут огляду: 100.4 °
Фокусна відстань: 2.8мм

Підключення
- Ввімкнення камери
Підключіть адаптер до Micro USB порту пристрою, після чого почне
блимати індикатор оранжевого кольору.
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Кнопка
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Передня сторона

- Кнопка камери
Кнопка скидання налаштувань: Натисніть і утримуйте кнопку, щоб
виконати скидання налаштувань
- Індикатор
Синій індикатор постійно горить: підключення виконано / нормальне
використання пристрою
Блимаючий помаранчевий: очікування підключення
Блимаючий синій: проблеми з інтернетом
Повільно блимаючий помаранчевий: оновлення програмного
забезпечення

* Якщо індикатор помаранчевого кольору не загорівся, натисніть і
утримуйте кнопку скидання налаштувань.
* Піcля підключення пристрою до живлення, перш ніж повертати
об’єктив камери в різні боки, виконайте всі налаштування камери в
мобільному додатку.

- Установка АРР

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Щоб встановити клієнтську програму на ваш смартфон, відкрийте Mi
Store і знайдіть «Mi Smart Home» АРР або відскануйте QR-код.
Цей пристрій вже знаходиться у списку пристроїв в «Мі Smart Home»,
підтримує MIUI систему, а також може сполучатися з іншими розумними
пристроями вашого будинку.

- Підключення інших пристроїв
Відкрийте АРР і виконайте підключення інших пристроїв, керуючись
підказками клієнтського додатка (для швидкого підключення інших
пристроїв необхідний хороший сигнал Wi-Fi, камера повинна бути
включена і повинен блимати індикатор помаранчевого кольору).

Про: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного
пристрою містяться у кількості нижче граничного значення згідно SJ
/ T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих
речовин у товарах».
X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в
одному з комплектуючих даного пристрою у кількості, що перевищує
граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження
наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Виробник: ТОВ «Shanghai Chuangmi Technology»
Адреса: Shanghai city, ZhangJiang Gaokejiyuan District, Chengxia Road
399, Alley 1, Office 908

Функції камери

- Історія записів

- Перевіряйте обстановку в будинку за допомогою відеокамери
протягом 24 годин (автоматичне перемикання нічної / денної
зйомки)

Вставивши Micro SD карту в слот камери, ви зможете записувати
і зберігати відео, після чого в будь-який час переглядайте все, що
сталося раніше в вашому домі.
Переконайтеся в нормальному функціонуванні Micro SD карти.
Максимальна підтримка Micro SD карти 32 GB.
Вибирайте FAT 32 формат карти пам’яті.

Режим перемикання дозволу камери
Панорамний огляд на 360 °, дистанційне керування кутом огляду
об’єктива камери
Функція корекції зображення, виправлення викривлень
широкоугольного зображення

День

Ніч

Контроль у вашому домі

- Використання камери усіма членами сім’ї

- Різний кут огляду в різний час

Надайте доступ членам вашої родини до перегляду відеозапису камери
за допомогою налаштувань в АРР. Щоб мати доступ до однієї камері,
всі користувачі повинні встановити АРР і використовувати один і той же
обліковий запис.

Функція збереження різних сцен, зміна кута огляду в певний час
відповідно до налаштувань користувача. Відправлення повідомлень
на мобільний телефон.
Чутливість (низька чутливість камери до стандартних значень,
підтримка високої / низької чутливості)
У разі виявлення руху в приміщенні камера виконує запис відео і
відправляє його в АРР.

Гарантія

Умови, які не підлягають гарантійному обслуговуванню

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону
про «Права споживача КНР» і «Закону про якість продукції КНР». У
гарантійне сервісне обслуговування входить:

1. Технічне обслуговування пристрою в неуповноважених сервісних
центрах, неправильне використання, падіння, недбале ставлення,
зловживання, під впливом води, нещасний випадок, якщо порвали або
замазали етикетку і маркування пристрою;

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми
зі «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування
Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати
безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми
зі «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi
визначає проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну
товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми
зі «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi
визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру
сервісного обслуговування Xiaomi;
5. Поломки пристрої зі «Списку несправностей», які виникли в зв’язку з
людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.

Онлайн обслуговування: www.mi.com/service
Телефон гарячої лінії: 400-100-56678
Ще більше інформації ви знайдете на сайті: www.mi.com

MI.UA

