
Használat előtt olvassa el és őrizze meg későbbi használatra.

IMILAB C20 Felhasználói kézikönyv



Hangszóró

Micro-USB
Töltő bemenet

Csomag tartalma: IMILAB C20 x1, adapter x1, hálózati kábel x1, falra
szerelési kiegészítők x1, felhasználói kézikönyv x1

Termék áttekintés

Újraindító
nyílás

Mikrofon

Állapotjelző

MicroSD bemenet
(A lencse felfelé
fordításával kerül
elő)
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IMILAB C20 felszerelése a falra:
2. Fúrjon két lyukat a falba az IMILAB C20 alját használva sablonként.
Ajánlott a lyukak helyét ceruzával bejelölni fúrás előtt. Minden lyuknak az
átmérője kb 6. mm amélysége pedig kb. 30 mm.

Az IMILAB C20-as kamerát több vízszintes felületre is felszerelhet, mint
íróasztal,ebédlőasztal és kávézóasztal. Falra is felszerelheti.

Installáció

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



3. Illessze a kameraegység alján lévő hornyokat
az alapegység megemelkedett területéhez.
Nyomja le, míg a két felület teljesen össze nem
ér, majd fordítsa ela kamarát valamelyik irányba,
hogy rögzítse a pozícióját.

Figyelmeztetés: A sérülések és károk elkerülése érdekében, a készüléket a
felhasználói kézkönyvben leírtak alapján kell a falra/földre felszerelni.

A biztonsági kamera falra történő felszerelése: Kérjük vegye figyelembe, hogy a
falnak a készülék súlyának legalább háromszorosát el kell bírnia.

4. Győződjön meg, hogy az alapegységet a nyíllal
felfelé helyezi el. Erősítse az alapegységet a
falhoz acsavarok műanyag tiplikbe történő
csavarozásával.



Termék utasítások

1. Ha a jelzőfény narancssárgán világít, a készülék sikeresen aktiválódott.
Ha nem látja a narancssárga fényt, kérjük indítsa újra a készüléket.

2. Amint az IMILAB C20 bekapcsolt, kérjük ne próbálja erővel elforgatni.
Ha a kamera pozíciója nem megfelelő, az alkalmazáson keresztül
megváltoztathatja azt.

Készülék bekapcsolása
Az IMILAB C20 automatikusan bekapcsol, amint a hálózati kábelt
csatlakoztatta a Micro-USB töltőbemenetbe.

Termék utasítások



Jelzőfény
Folyamatosan kéken világít: a csatlakoztatott/eszköz állapota normális
Villogó kék: hálózati hiba
Gyorsan villogó narancssárga: csatlakozásra vár
Lassan narancssárga villogás: a rendszer frissítése folyamatban van

MicroSD-kártya behelyezése
Győződjön meg arról, hogy az IMILAB C20 tápellátása már le van választva.
Állítsa felfelé a kamera lencséjét, amíg meg nem jelenik a MicroSD-nyílás,
majd helyezze be a MicroSD-kártyát a nyílásba (az érintkezési pontok
oldalának lefelé kell néznie).
Megjegyzés: Kérjük, kapcsolja ki az IMILAB C20 tápegységét, mielőtt
behelyezi vagy eltávolítja a MicroSD-kártyát. Kérjük, használjon egy
minősített szállító által gyártott eredeti Micro SD kártyát, amelynek
olvasási/írási sebessége nem lehet kisebb, mint U1/Class 10. (A maximális
támogatási kapacitás 256 GB).

Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset lyukat finom tűvel, ekkor hallja majd
a „reset sikeres” hangot.
A MicroSD-kártyán tárolt adatok nem törlődnek.



IMI Home alkalmazás telepítése

Csatlakozzon az IMI Home alkalmazáshoz. Ez a termék
az IMI Home alkalmazással működik. Vezérelje eszközét
az IMI Home alkalmazással.
Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a
QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer
átirányítja a kapcsolat beállítási oldalára. Vagy keressen
rá az „IMI Home” kifejezésre az alkalmazásboltban a
letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg az IMI Home
alkalmazást, érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban,
majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

Eszköz hozzáadása

Nyissa meg az IMI Home alkalmazást, érintse meg a jobb felső sarokban található „+” jelet.
Koppintson a „[-]” gombra, és telefonjával olvassa be az eszköz alatt található QR-kódot, majd
kövesse a lépéseket az eszköz hozzáadásához.
Nyissa meg az IMI Home alkalmazást, érintse meg a jobb felső sarokban található „+” jelet.
Koppintson az „IMILAB C20” elemre, majd kövesse a lépéseket az eszköz hozzáadásához.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az
alkalmazás aktuális verzióján alapuló utasításokat.



FCC nyilatkozat

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy
módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés
üzemeltetésére. Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének.
A működés az alábbi két feltételhez kötött:
(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
(2) Ennek az eszköznek fogadnia kell minden kapott interferenciát, beleértve a nem
kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B
osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része
szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak
a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugároz ki, és ha nem az utasításoknak
megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a
rádiókommunikációban.
Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.
Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a
berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra ösztönzik,
hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy
vagy több segítségével:
- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

FCC sugárterhelési nyilatkozat:
Ez a berendezés megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket
ellenőrizetlen környezetre határoztak meg. Ezt a berendezést legalább 20 cm
távolságra kell telepíteni és üzemeltetni.
a radiátor és a tested.



WEEE Információk

Az eszköz megfelelő hulladékkezelése. Az alábbi szimbólummal ellátott
összes termék elektronikai terméknek és elektronikai hulladéknak minősül
(WEEE 2012/19/EU irányelv alapján), amelyet a háztartási hulladéktól
elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. A megfelelő áramtalanítás és
újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre
káros lehetséges következményeket. További információt a helyi
önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervezettől kérhet.

EU megfelelőségi nyilatkozat

A Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a rádió
Az IMILAB C20 típusú berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az
EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen
érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Specifikációk

Név: IMILAB C20
Modell: CMSXJ36A
Nettó tömeg: 259 g
Lencse szöge: 115°
Felbontás: 1920 x 1080
Bemeneti feszültség: 5 V 2 A
Bővíthető memória: MicroSD kártya (256 GB-ig)
Méretek: 108 mm x 75 mm x 75 mm
Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között
Kompatibilis: Android 4.4 vagy iOS 9.0 és újabb
Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Gyártó: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem vállalat)
Cím: 001A szoba, 11. emelet, 1. blokk, 588. Zixing Road, Minhang kerület,
Sanghaj, Kína
További információkért látogasson el a www.imilab.com weboldalra.
Támogatás: help@imilab.com
Vállalkozásoknak: globamarketing@imilab.com


