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Termék bemutatása

Csomaglista

IMILAB EC5 Floodlight kamera Adapter

Falra szerelhető csomag Falra/mennyezetre szerelés
pozicionáló matricák

Használati utasítás

A termék megjelenése

Árvízi fény
Fali konzol

Lencse

Mikrofon

HangszóróReset gomb

Micro SD kártya nyílás
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Az Eszköz telepítése

A készülék falra szerelhető, mennyezetre szerelhető vagy tartó köré 
köthető.

Falra szerelés

1. Ragassza fel a falra szerelhető pozicionáló matricát a kívánt beépítési helyre a 
falon. Fúrjon két lyukat a matricán jelzett helyeken. 6,0 mm körüli fúrási 
átmérő; 30 mm körüli fúrási mélység.

2. Helyezzen be két műanyag dilatációs anyát a falba. Helyezze az alaplapot a 
falra. Rögzítse az alaplapot úgy, hogy a csavarokat behelyezi a dilatációs 
anyákba.
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Mennyezetre szerelés

1. Ragassza fel a mennyezeti rögzítési pozicionáló matricát a kívánt beépítési 
helyre a mennyezeten. Fúrjon két lyukat a matricán jelzett helyeken. 6,0 mm 
körüli fúrási átmérő; 30 mm körüli fúrási mélység.

2. Helyezzen be két műanyag dilatációs anyát a falba. Helyezze az alaplapot a 

mennyezetre. Rögzítse az alaplapot úgy, hogy a csavarokat behelyezi a dilatációs 

anyákba.
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Pólus szerelés

Az eszköz csatlakoztatása

Kapcsold be a kamerát

Dugja be a tápkábelt a kamera tápcsatlakozójába. Csatlakoztassa a 
tápkábel másik végét egy áramforráshoz.

Helyezzen be egy micro SD kártyát.

Győződjön meg arról, hogy a kamera le van választva a tápegységről. 
Csavarhúzóval távolítsa el a védőtokot, és tegye szabaddá a micro SD 
kártyanyílást.
A micro SD kártya érintkezési pontjainak lefelé kell nézniük. Helyezze be a micro 
SD kártyát a nyílásba.
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Jegyzet:

A micro SD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor húzza ki a kamerát az 
áramforrásból. Kérjük, használjon jó hírű gyártó micro SD kártyáját (256 GB-ig). A 
micro SD kártya ajánlott olvasási és írási sebessége legalább U1/Class 10.

Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot a gyári beállítások visszaállításához. A 

micro SD kártyán lévő tartalom nem törlődik.

Csatlakozás a Mi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home rendszerrel működik, és a Mi Home alkalmazással vezérelhető.

Olvassa be a QR-kódot a Mi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha már telepítve 

van a Mi Home alkalmazás, akkor az eszköz csatlakozási oldalára kerül. A Mi Home alkalmazás 

letöltéséhez és telepítéséhez egy alkalmazásboltban is rákereshet a „Mi Home” kifejezésre. 

Nyissa meg a Mi Home alkalmazást. Érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, és kövesse a 

képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz hozzáadásához.

64295C5D

Megjegyzés: A tényleges működés a Mi Home alkalmazás frissítése miatt eltérhet. Kérjük, kövesse 

a Mi Home alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait.
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A mijia-val végzett munkákról

A „mijia-val működik” azt jelenti, hogy az itt található terméket a Mi Home alkalmazással vagy a Mi 

AI-val való összekapcsolásra és azzal való interakcióra tervezték. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt 

található terméket csak az alkalmazással való interakció tanúsítja. A Xiaomi és a Mijia nem vállal 

felelősséget a termékgyártásért, a biztonsági és szabályozási szabványokért vagy a minőség-

felügyeletért.

Műszaki adatok

Név: IMILAB EC5 Floodlight kamera 
modell: CMSXJ55A
Bemenet: 12V 1A

Felbontás: 2304x1296
Üzemi hőmérséklet: -30 ℃ 〜 60 ℃
Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Méretek: 139 x 128 x 135 mm Nettó 
tömeg: 630 g
Betekintési szög: 95°
Rekesz: F2.1
IP besorolás: IP66

FCC-azonosító: 2APA9-CMSXJ55A
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Teljes színű éjszakai látás

A fényérzékelő a környezet megvilágításának változása alapján IR-CUT-on keresztül 

automatikusan éjjellátó üzemmódba kapcsolhatja a készüléket. A beépített nagy 

teljesítményű expozíciós lámpa még sötétben is színes képeket tud megjeleníteni.

2021 3 2 20:51:05

Éjjellátó hatás illusztráció

Video lejátszás

A korábbi videók csak akkor tekinthetők meg, ha kompatibilis micro SD kártya van 

behelyezve az IMILAB EC5 Floodlight kamerába. A micro SD kártya behelyezése és a 

készülék bekapcsolása után a kamera automatikusan elindul

felvétel.
06:20

IMILAB EC5 Floodlight kamera
12MB/s

Az IMILAB EC5 Floodlight Camera vezérlőfelületén a 
Mi Home alkalmazásban érintse meg a lejátszás 
gombot, hogy belépjen a videó lejátszási oldalára. A 
felvételt kiválasztott időszak szerint is megtekintheti.
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Videó megosztása

A Mi Home alkalmazásban az IMILAB EC5 Floodlight Camera vezérlőfelületén a 

beállítások menüben megosztott eszközként állíthatja be az eszközt, és másokat is 

meghívhat a felvételek megtekintésére. A felhasználóknak le kell tölteniük a Mi Home 

alkalmazást, és be kell jelentkezniük Xiaomi-fiókjukba, hogy megtekinthessék a 

megosztott eszköz felvételeit.

Általános beállítások Részvény...

Átnevezés IMILAB EC5 Floodlight... Megosztás kezelése

Biztonsági beállítások
Oszd meg a Mi fiókkal

Eszköz megosztása

Csoport megosztása

Ellenőrizze a firmware-frissítéseket

Eszköz eltávolítása

Parancsikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Hálózati információk

Visszacsatolás

Jegyzet:

Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. Az oldalak eltérhetnek a Mi Home alkalmazás 

aktuális verziójától és a mobiltelefon operációs rendszerétől függően.
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Otthonbiztonság

Az Otthonbiztonság funkció be- és kikapcsolható az IMILAB EC5 Floodlight Camera 
vezérlőfelületén a Mi Home alkalmazásban.
A készülék képes érzékelni és rögzíteni a mozgásokat a látószögön belül, és a felvételt a 

klienshez juttatni. A felhasználók beállíthatják a megfigyelési időt, a riasztási 

érzékenységet, a riasztási időközt stb.

Jegyzet:

Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. Az oldalak eltérhetnek a Mi Home alkalmazás 

aktuális verziójától és a mobiltelefon operációs rendszerétől függően.
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