
 

 
 

IMILAB Home Security Camera A1 Használati utasítás 
 



 
 

 

IMILAB Home Security Camera A1 
 
 

 
 

 

A termék áttekintése 



 
 

 
A csomag tartalma: IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1, hálózati kábel, fali rögzítő tartozékok, 
használati utasítás. 
 
Telepítés 

  
IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1-et számos vízszintes felületre fel lehet helyezni, mint például 
íróasztal, kisasztal és étkezőasztal. Falra is fel lehet helyezni.  
 
IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1 falra szerelése 

   

1. Használja sablonként az IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1-et és fúrjon két lyukat a falba. A 
fúrás előtt ajánlott ceruzával bejelölni a lyukak helyét. Az étmérője minden egyes lyuknak 6 
mm legyen és körülbelül 25 mm mély.  



 

1. Helyezzen be két műanyag tiplit a falon lévő lyukakba. 

2. Győződjen meg, hogy az alapegység megfelelő pozícióban álljon, a nyíl felfelé mutasson, majd 
szorosan rögzítse az alapegységet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Rögzítse a kameraegység alján található kampók segítségével a kamerát az alapegységhez. 



Nyomja le, míg a két rész egy síkba nem kerül, majd fordítsa el a kamerát valamelyik 

irányba, hogy rögzítse a pozíciót. 

 
Figyelmeztetés: Annak érdekében, hogy elkerülje a sérüléseket és károkat, a 

készüléket biztonságosan rögzíteni kell a plafonhoz vagy falhoz a használati 

utasítások alapján. 

Falra szerelésnél: Kérjük vegye figyelembe, hogy a falnak a termék súlyának legalább 

háromszorosát el kell bírnia. 

 
Termékre vonatkozó utasítások 
 

Eszköz bekapcsolása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMILAB Otthoni biztonsági kamerába helyezze be az USB töltőt, az eszköz ezután automatikusan 
aktiválódik. 

 

1. Ha a jelzőfény narancssárgán villog, az eszköz sikeresen aktiválódott. Amennyiben a 

jelzőfény nem világít, kérjük nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset gombot, hogy 

újrakezdje a párosítást.  

2. Amint az IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1 bekapcsolt, kérjük ne fordítsa el a fejet 

erővel. Amennyiben a kamera pozíciója nem megfelelő, az app segítségével átállíthatja azt. 

 

Jelzőfény: 

Folyamatos kék: kapcsolódva/az eszköz állapota normális 

Villogó kék: hálózati hiba 

Gyorsan villogó narancssárga: 

kapcsolódásra vár 

Lassan villogó narancssárga: rendszer 

frissítése folyamatban 

  

Micro SD kártya installálása 

 



Győződjön meg, hogy az IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1 áramtalanítva van. Fordítsa el 

a lencsét felfelé úgy, hogy a Micro SD nyílás látható legyen, majd helyezze bele a Micro SD 

kártyát a nyílásba. 

Megjegyzés: 

Kérjük mindig áramtalanítsa az eszközt a Micro SD ki- és bevétele előtt. Kérjük gyártó által 

minősített beszállító Micro SD kártyát használjon, amelynek író és olvasó sebessége nem 

kevesebb, mint U1/Class 10. (maximum támogatott kapacitás: 256 GB) 

 
 
 

 
 
Gyári beállítások visszaállítása 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset gombot a gyári beállítások visszaállítása 
érdekében. A Micro SD kártyán tárolt adatok nem lesznek törölve.  

 
 Mi Home alkalmazás telepítése 

 

Kapcsolódjon a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással. Ez az eszköz a Mi Home/Xiaomi Home 

alkalmazással működik. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással tudja irányítani az eszközét. 

Szkennelje be a QR kódot, majd töltse le és telepítse az alkalmazást. Az alkalmazás telepítése 

után a kapcsolati beállítások oldalára lesz irányítva. Vagy töltse le a „Mi Home/Xiaomi Home” 

alkalmazást és telepítse. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, majd nyomja meg a 

„+” gombot a jobb felső sarokban és kövesse az utasításokat az eszköze hozzáadása érdekében. 

 
Az alkalmazásra Xiaomi Home néven kereshet rá (kivéve Oroszország). Az alkalmazás neve, 

amelyik megjelenik a készülékén, az az alapértelmezett neve. 



 

 
Megjegyzés: Az alkalmazás lehet, hogy frissült, ezért kérjük, kövesse a jelenlegi alkalmazás 

utasításait. 

 

 

Valós idejű megfigyelés 

 
Indítsa el a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást és válassza ki a IMIlLAB Otthoni biztonsági 

kamera A1-et, ami hozzá van kapcsolva, hogy valós időben figyelhesse meg a környezetét. A 

kamera vezérlője lehetővé teszik, hogy beállítsa a kép élességét, valamint, hogy átállítsa az 

eszköz vízszintes és függőleges megfigyelési szögeit. További funkciók, mint a képernyőkép és 

képernyőfelvétel is elérhetőek. 



 
 

 
Megjegyzés: A kép csak illusztráció. A valós megjelenés az a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás 

és az Ön okostelefonjától függ. 

 

Infravörös fények és éjszakai felvétel támogatása 

 

A kamera automatikusan éjszakai módra vált a fényviszonyok változásával. A 6 beépített 

infravörös éjszakai lámpa elősegíti az éjszakai felvételeket, melyeknek köszönhetően a 

látótávolság 10 méter, így könnyedén készíthet tiszta felvételeket a sötétben is. 

 



Megjegyzés: A kép csak illusztráció. A valós megjelenés az a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás 

és az Ön okostelefonjától függ. 

 

Visszajátszás 

 
IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1 visszajátszási funkciója csak akkor érhető el, miután 

behelyezte a kompatibilis Micro SD kártyát. Miután a Micro SD kártya telepítve lett és a biztonsági 

kamera be lett kapcsolva, a videó automatikusan rögzítésre kerül. Miután belépett a felhasználói 

felületen a Visszajátszásra, egyszerűen mozgassa a vonalat az idővonalon, hogy kiválaszthassa a 

megfelelő időpontot, amit meg szeretne nézni.  

 

 
Megjegyzés: A kép csak illusztráció. A valós megjelenés az a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás 

és az Ön okostelefonjától függ. 

 

Automatikus megfigyelés  

 

Az otthoni megfigyelést a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban lehet ki- és bekapcsolni. 

Elérhető lehetőségek: 24 óra, éjszakai és nappali megfigyelés. Létrehozhat egy saját 

ütemezést és kamerallást is.  

Ez a készülék képes mozgásfelismerésre az adott megfigyelési területen. Amint mozgást 

észlelt, a készülék videót készít és értesítést küld Önnek. 



Megjegyzés: A kép csak illusztráció. A valós megjelenés az a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás 

és az Ön okostelefonjától függ. 

 
Osztott távoli megfigyelés 
 

Az IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1 Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás felhasználói felületén 

keresztül beállíthatja az eszközét osztott megfigyelésre az általános beállítások menüpontban és 

meghívhatja a barátait osztott megfigyelésre. A barátainak le kell töltenie a Mi Home/Xiaomi Home 

alkalmazást és be kell lépni a Xiaomi fiókjába. 

 

 
Megjegyzés: A kép csak illusztráció. A valós megjelenés az a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás 

és az Ön okostelefonjától függ. 

 
Specifikációk 

 
Név: IMILAB Home Security Camera A1 

Modell: CMSXJ19E 

Nettó tömeg: 211g 

Lencsék szöge: 110° 

Felbontás: 2304 x 1296 

Bemenet: 5 V 2 A 

Bővíthető memória: Micro SD kártya  

Méretek: 112mm x 76mm x 76mm 

Üzemi hőmérséklet: -10 °C to 50 °C  

Kompatibilis: Android 4.4 vagy iOS 9.0 

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GH 
 
FCC nyilatkozat 

 

Ez e készülék megfelel a FFC szabályoknak. A működésének két feltétele:  
 



1. Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és 

2. Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, azokat is, amelyek nemkívánt 

működést okozhatnak 

Figyelem, hogy a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy 

módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. 

 

Megjegyzés: Ez az eszköz tesztelve lett és megfelelőnek lett találva a FFC szabályzatnak. Ezek a 

határok a megfelelő biztonság biztosítása érdekében lettek beállítva, a káros interferenciák ellen a 

lakossági telepítésnél.  Ez az eszköz előállít, felhasznál és sugározhat rádió frekvenciákat. 

Amennyiben az eszköz nem az előírtaknak megfelelően lett telepítve és használva, káros 

interferenciákat okozhat más rádió kommunikációs eszközökben. Azonban, nincs garancia arra, 

hogy nem fog interferencia előállni a telepítés során. Amennyiben ez a készülék káros 

interferenciát okoz rádió- és tévékészlékeknek, amelyet a készülék ki- és bekapcsolásával 

ellenőrizhet, a felhasználót ösztönözzük, hogy próbálja kijavítani az alábbi intézkedések egyikével: 

 

Állítsa más szögbe vagy helyezze máshova a fogadó antennát. 

Növelje a távolságos az eszköz és a vevő között. 

Csatlakoztassa az eszközt egy másik hálózatra, mint amin a vevő van. 

Konzultájon egy rádió/Tv technikussal. 
 
FCC ID: 2APA9-IPC019E 

 
WEEE Hulladékkezelés és Újrahasznosítás 

 

Az eszköz megfelelő hulladékkezelése. Az eszközt nem lehet más háztartási hulladékkal együtt 

kidobni. A lehetséges természetben vagy emberben okozott károk elkerülése érdekében 

megfelelően kezelje a hulladékot. A készülék visszaküldéséhez kérjük használja a visszaküldési 

és begyűjtési rendszert vagy vegye fel a kapcsolatot az eladóval, ahonnan a terméket vett, 

 
  Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type IMILAB 
Home Security Camera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A1 is in compliance with Directive 2014/53/EU. 
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