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Xiaomi IMILAB EC3
Kültéri biztonsági kamera

Használati útmutató

A DOBOZ TARTALMA







IMILAB EC3 Outdoor Security Camera 

Falra szerelési tartozékok
Hálózati adapter
Vízálló szalag a hálózati/LAN kábelhez 

Használati útmutató

JELLEMZŐK
Modell: CMSXJ25A
Szín: Fehér
Bevitel: 12V -- 1A
Felbontás: 2304 x 1296
Működési hőmérséklet: -20°C ~ 40°C
Videó kódolás: H.265
Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
LAN kapcsolat: 1 x 10/100M adaptív hálózati port
Kompatibilitás: Android 4.4 or iOS 9.0 és újabb verziók
FCC ID: 2APA9-IPC025B
Méretek: 117*91*116mm
Tömeg: 495g
Lencsék szöge: 110°
Rekesz: F1.6
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KEZELŐSZERVEK

FELSZERELÉS ÉS BEÜZEMELÉS
Szerelje össze a kamerát az alábbiak szerint. Ezután csavarral rögzítse a
kamerát a fémrúdhoz.

Megjegyzés: A garancia nem vonatkozik a helytelen telepítés által okozott
károkra. Kérjük, kövesse az utasításokat.
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A készülék felszerelése

Megjegyzés: A készülék felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a Wi-Fi jel elég
erős-e.

1. Helyezze a helymeghatározó matricát a kívánt telepítési helyre. Fúrjon
négy lyukat a matricán feltüntetett helyekre. A fúrási átmérő körülbelül 6,0 mm;
30 mm körüli fúrási mélység.

2. Helyezzen négy műanyag tiplit a furatokba.

3. Fedje le a 2 az 1-ben tápellátás és a LAN kábel egy részét az alaplemezzel
a jelzettek szerint.
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4. Helyezze az alaplemezt a falra. Győződjön meg arról, hogy a 2 az 1-ben
hálózati és LAN-kábel egyenesen lefelé megy. Rögzítse az alaplemezt a
csavarok behelyezésével a tiplibe.

Megjegyzés:
 A balesetek és sérülések elkerülése érdekében kérjük, erősítse a

készüléket a falra az ábra szerint. A falra, amelyre a készüléket felerősítik,
a maximum terhelésnek legalább a készülék súlyának háromszorosának
kell lennie.
 Ne szerelje a készüléket hőforrás, például légkondicionáló
kompresszor, páraelszívó vagy gázvízmelegítő légtelenítője közelébe.
 Mivel a kamera vízszintesen forgatható, kérjük, ügyeljen a biztonságos
fordulási távolságra a telepítés során. Ne telepítse a készüléket olyan
helyre, ahol annak vízszintes mozgása akadályozva lenne.
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Az alaplemez és a fal közötti távolságnak legalább 50 mm-nek kell lennie a
biztonságos fordulási távolság biztosítása érdekében. Minden 50 mm-nél
kisebb rés akadályozhatja a kamera mozgását.

Vízszigetelés
A kamera rendelkezik tápegységgel és LAN porttal. A vízszigetelést mindkét
porton el kell végezni.
1. Csavarja be a tápegység csatlakozóját a vízszigetelő szalaggal az alábbiak
szerint.
2. Csavarja be a LAN-portot a vízszigetelő szalaggal vagy egy vízszigetelő
hüvellyel.
A LAN-port a vízszigetelő szalaggal ugyanúgy becsomagolható, mint az
áramellátási port.

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

I. Kapcsolja be a kamerát
1. lépés: Csatlakoztassa a tápkábelt a kamera tápellátási portjába.
Csatlakoztassa a tápkábel másik végét az áramforráshoz.
2. lépés: Ha tápegységhez csatlakozik, a jelzőfény mutatja a kamera állapotát.
Ha a jelzőfény sárga, a kamera be van kapcsolva; amikor a jelzőlámpa sárga
színnel villog, az csatlakozásra vár.

II. Helyezzen be egy micro SD kártyát
Győződjön meg arról, hogy a kamera le van választva az áramforrásról.
Csavarhúzóval távolítsa el a védőtokot, és tegye ki a micro SD kártya nyílását.
A micro SD kártya érintkezési pontjainak ugyanabba az irányba kell nézniük,
mint a kamera. Helyezze be a micro SD kártyát a nyílásba.
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Megjegyzés:
A micro SD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor válassza le a kamerát
az áramforrásról. Kérjük, használjon elismert gyártó micro SD kártyáját. A
micro SD kártya ajánlott olvasási és írási sebessége legalább U1 / 10. osztály.

III. A gyári beállítások visszaállítása
A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a reset
gombot. A micro SD-kártyán lévő tartalom nem törlődik.

KAPCSOLÓDÁS A MI HOME ALKALMAZÁSHOZ
Ez a termék a Mi Home készülékkel működik, és a Mi Home alkalmazással
vezérelhető.
Olvassa be a QR-kódot a Mi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.
Ha már telepítette a Mi Home alkalmazást, akkor az eszköz csatlakozási
oldalára kerül. A "Mi Home" kifejezésre is kereshet egy alkalmazásboltban a Mi
Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Megjegyzés:
A tényleges működés eltérhet a fenti utasításoktól a Mi Home alkalmazás
frissítései miatt. Kérjük, kövesse a Mi Home alkalmazás utasításait.
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Infravörös éjszakai látás
A fényérzékelő az IR-CUT segítségével automatikusan éjszakai látás
üzemmódba kapcsol a környezet megvilágításának változásával. A készülék
10 beépített infravörös éjjellátó lámpával rendelkezik, amelyek biztosítják,
hogy a felvétel sötétben is tiszta maradjon.

Videó visszajátszás
A korábbi videók csak akkor tekinthetők meg, ha kompatibilis micro SD kártyát
helyeznek az IMILAB EC3 kültéri biztonsági kamerába. A micro SD kártya
behelyezése és a készülék bekapcsolása után a kamera automatikusan
megkezdi a felvételt.
A vezérlő felületen a Mi Home alkalmazásban érintse meg a lejátszás gombot,
hogy belépjen a videó lejátszási oldalára. Megtekintheti a felvételt kiválasztott
időtartam szerint is.

Videómegosztás
A Mi Home alkalmazás IMILAB EC3 kültéri biztonsági kamerájának
kezelőfelületén beállíthatja az eszközt megosztott eszközként a beállítások
menüben, és meghívhat másokat a felvételek megtekintésére. A megosztott
eszköz felvételeinek megtekintéséhez a felhasználóknak le kell tölteniük a Mi
Home alkalmazást és be kell jelentkezniük Xiaomi-fiókjukba.
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Home Security - Otthoni biztonság funkció
Az Otthoni biztonsági funkció be- és kikapcsolható az IMILAB EC3 kültéri
biztonsági kamera vezérlő felületén a Mi Home alkalmazásban.
A készülék képes érzékelni és rögzíteni a látószögön belüli mozgásokat, és
telefonjára értesítést küld, amellyel megnyithatja és megtekintheti a felvételt. A
felhasználók beállíthatják a megfigyelési időt, a riasztási érzékenységet, a
riasztási intervallumot stb.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
 A készülék üzemi hőmérséklete -20 ℃ és 40 ℃ között van. Ne

használja a készüléket, ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
 A jobb eredmény elérése érdekében ne helyezze a kamerát

üvegfelület, fehér színű fal vagy más fényvisszaverő felületek elé vagy mellé,
mert ez a felvétel egyenetlen megvilágítását okozhatja az előtér és a háttér
között, vagy túlzottan exponálható.
 Győződjön meg arról, hogy az eszköz Wi-Fi jel lefedettségen belül van.

Helyezze olyan helyre, ahol jó a Wi-Fi jelerősség. Ne helyezze a készüléket
fémtárgy, mikrohullámú sütő vagy más olyan tárgy közelébe, amely jelzavart
okozhat.

FCC SZABÁLYOK
Azok a változtatások vagy módosítások, amelyeket a megfelelőségért felelős fél nem
kifejezetten jóváhagyott, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés
üzemeltetésére. Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének.
A működés a következő két feltételhez kötött:
(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
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(2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott interferenciát, beleértve
azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.
Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az B.
osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része
alapján. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a
káros interferenciák ellen az FCC nyilatkozat lakossági telepítésénél. Ez a
berendezés rádiót generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak
megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós
kommunikációban.
Nincs azonban garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél.
Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében,
amelyet a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, a
felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi
intézkedések egyikével vagy többével:
-Orientálja vagy helyezze át a vevőantennát.
-Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
-Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkör aljzatába
attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
-Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-technikushoz.

FCC 20 cm-es nyilatkozat: Ez a berendezés megfelel az FCC sugárterhelési
határértékeinek, amelyeket egy nem ellenőrzött környezetre határoztak meg. Ezt a
berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a radiátor és a test között
legalább 20 cm távolság legyen. Ez az adó nem helyezhető el együtt, és nem
működhet együtt más antennával vagy adóval.

Gyártó:
Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem Company)
Cím: Room 908, No. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone,
Shanghai, China 201210
További információért látogasson el a www.imilab.com weboldalra.

Hulladékkezelés
A termék helyes megsemmisítése. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket
nem szabad az EU-n belül más háztartási hulladékkal együtt
megsemmisíteni. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás következtében
a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk
megelőzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa, hogy

elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását és fenntartható
újrafelhasználását. A használt eszköz visszaszolgáltatásához használja a visszavételi
és gyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, ahol a
terméket vásárolta. Környezetbiztonsági újrahasznosítás céljából vehetik ezt a
terméket.

http://www.imilab.com
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