
IMILAB EC4 Spotlight
Battery Camera Set

Használati utasítás

A termék felhasználói kézikönyve a termék jellemzőit tartalmazza, a használat módját és az
üzemeltetési eljárást.

Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges
károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.



Beállítások

Kamera telepítéséhez

IMILABEC4 Micro-USB
töltőkábel

Tartószerkezet Rögzítőcsavarok és
tiplik

Hub telepítéséhez

IMILABSmart Hub Hálózati adapter Ethernet kábel

1. A kamera mennyisége és tartozékai csomagonként eltérőek.
2. A hub hálózati adaptere régiónként eltérő.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a különálló kamerák megvásárlásakor gateway nem kerül
értékesítésre.



Termék részei

Hub

1 Állapotjelző LED 5 Tápcsatlakozó
2 MicroSD kártya 6 Ethernet port

foglalat
3 Hangszóró 7 USB töltőport
4 Reset gomb 8 Riasztó



A hub csatlakoztatása

Állapotjelző LED

Kamera

1 Reflektor 6 Állapotjelző LED
2 Objektív 7 Rögzítő furat
3 Fényérzékelő 8 Hangszóró
4 Mozgásérzékelő 9 SYNC gomb
5 Mikrofon 10 USB töltőport

1. A mellékelt ethernet-kábellel csatlakoztassa
a hubot az otthoni routerhez.

2. Kapcsolja be a hubot.

3.Az állapotjelző LED narancssárgán villog, ekkor a hub készen áll a beállításra.



A rendszer beállítása

Alkalmazás és rendszerbeállítás

1. Töltse le az Imilab Home alkalmazást az App Store-ból (iOS
készülékek) vagy a GooglePlay-ről (Android készülékkel).

2. Regisztráljon egy imilab home fiókot,
majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a beállítás
befejezéséhez.



A kamera feltöltése
1. Akassza fel a kamerát 2-3
méterrel a talaj fölé. Ez a
magasság maximalizálja a
kamera mozgásérzékelőjének
érzékelési tartományát.

Felszerelés

A kamera beltéren és kültéren egyaránt felszerelhető.

1. Fúrjon két lyukat a falon az IMILAB EC4 alapját
sablonként használva. Javasoljuk, hogy a fúrás előtt
ceruzával jelölje meg a furatok helyét. Mindkét furat
átmérője körülbelül 6 mm, mélysége pedig körülbelül 30
mm.

2. Helyezze be a tipliket a lyukakba

3. Csavarozza szilárdan a tartószerkezet alját a falra.

4. Egyeztesse a kamera rögzítő talpának alsó hornyát a
tartószerkezeten lévő kiemelkedő területtel. Nyomja le, amíg a
két felület egy vonalba nem kerül, majd fordítsa el bármelyik
irányba a rögzítéshez.

5. Húzza a kamerát a tartószerkezetre, és állítsa be a látószöget
az alkalmazásban az élőközvetítés ellenőrzésével.



A kamera feltöltése

5 V-os USB töltő

Biztonsági figyelmeztetés:

A sérülések és károk elkerülése érdekében a készüléket a szerelési útmutatóban
meghatározottak szerint biztonságosan rögzíteni kell a mennyezethez/falhoz.

A biztonsági kamera falra szerelésekor: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a falnak legalábba termék
teljes súlyának háromszorosát kell elbírnia.

1. mód

2. mód



LED fényjelzések

Hub LED állapotjelő Állapot
Villogó kék Hálózati kapcsolat folyamatban

/nincs csatlakoztatva
Folyamatos kék A hálózati kapcsolat sikeres /

csatlakoztatva
Villogó narancssárga Várakozás a kapcsolatra /

készülék és alkalmazás
párosításafolyamatban.

Folyamatos narancssárga A hub elindul / Sikeres
alaphelyzetbe állítás /
Firmware- frissítés
folyamatban van

Kék és narancssárga villogás 3
alkalommal felváltva

A firmware frissítés sikertelen

Nomja meg és tartsa lenyomva a
reset gombot 5 másodpercig, amíg a
jelzőfény narancssárga színűre
változik, majd engedje ela gombot.

Villogó narancssárga

A visszaállítási folyamat
során a hub újraindul. Az
alaphelyzetbe állítás
sikeres és elkezdheti a
párosítást.

Az alaphelyzetbe állítás
sikeres és elkezdheti a
párosítás



Kamera LED állapotjelző Állapot

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa
lenyomva a SYNC gombot2

másodpercig, amíg a jelzőfény
folyamatosan kéken nem világít.

Nyomja meg és tartsa
lenyomva a SYNC gombot 8

másodpercig, amíg a LEDpirosan
nem villog.

Meghallja a bekapcsolási
zenét

Meghallja a kikapcsolási
zenét

Kamera töltése
A kamera töltéséhez
használja az USB-t,

háromszor pirosan villog
Megkezdi a töltést

Egyszínű zöld Teljesen feltöltve

Kamera alaphelyzetbe
állítása

Nyomja meg és tartsa
lenyomva a SYNC gombot 5
másodpercig, amíg a LEDkék

színnel villog, majd engedje el a
gombot.

Sikeres alaphelyzetbeállítás

Kék villogás Sikeres alaphelyzetbeállítás
Folyamatos kék (5 másodperc

után kikapcsol) Sikeres párosítás

Kék és narancssárga villogás 3
alkalommal felváltva Párosítás sikertelen

PIR érzékelés
érzékenységének

beállítása

Narancssárga egyszervillo A PIR érzékeli a mozgást

Narancssárga folyamatosan
villog A PIR továbbra is érzékeli a

mozgást



Biztonsági nyilatkozat

Műszaki adatok

Név: IMILAB EC4

Modell: CMSXJ31A

Felbontás: 2560x1440

Apertúra: F1.6

Tápellátás: A

Termék méretei: 82 x 86,8 x 50 mm

Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 50 °C

FCC azonosító：2APA9-CMSXJ31A

Név: IMILAB Smart Hub

Modell: CMWG31B

Tápellátás: A

Termék méretei: 89.2 x 38 x 101.3 mm
Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 45 °C

Bővíthető memória: MicroSD kártya (legfeljebb 64 GB) Vezeték

nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz Vezetékes

kapcsolat: 10/100M önadaptív Ethernet interfész FCC azonosító：

2APA9-CMWG31B



Biztonsági előírások

● A termék megfelelő működési hőmérséklettartománya -20 ℃ ~ 50 ℃ között van. Ne
használja a terméket olyan környezetben, ahol a hőmérséklet a megadott tartomány
felett vagy alatt van.

● Töltés közben a termék működési hőmérséklettartománya 0°C ~ 45°C között van. Ne
töltse a terméket olyan környezetben, ahol a hőmérséklet a megadott tartomány felett
vagy alatt van.

● A termék alacsony hőmérsékletű környezetben vagy töltési állapotban történő használata
befolyásolja a készenléti időt. A tényleges készenléti idő a felhasználó környezetétől és
szokásaitól függ.

● A termék teljesítményének javítása érdekében kérjük, ne helyezze a kamera objektívjét
fényvisszaverő felülettel szemben vagy mellé, például üvegablakok/ajtók és fehér falak
mellé, mivel ezek miatt a kép a kamerához közeli területeken túl világosnak, a távolabbi
területeken pedig sötétebbnek tűnik, vagy a kamera fehér képeket készít.

● Kérjük, telepítse a terméket olyan területen, ahol van Wi-Fi vétel, és próbálja meg a
készüléket olyan helyre helyezni, ahol a Wi-Fi jel erős. Ezenkívül kérjük, tartsa a biztonsági
kamerát távol a fémszerkezetektől, mikrohullámú sütőktől vagy más olyan helyektől, ahol a
jelerősséget befolyásolhatja.

● Ne cserélje ki a kamera akkumulátorát saját maga - ha nem megfelelően cseréli ki,
fennáll a robbanás veszélye.

● Az akkumulátort (akkumulátorcsomagot vagy akkumulátorokat) nem szabad napfénynek,
tűznek vagy hasonló túlmelegedési körülményeknek kitenni.

● Ez a termék egy alacsony energiafogyasztású kamera beépített akkumulátorral.
Ne használja a Real-Time Monitoring funkciót hosszú ideig töltés közben, hogyelkerülje az
akkumulátor élettartamának csökkenését.

● Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű környezetben,
soha ne tegye ki a készüléket erős napsütésnek vagy túl nedveskörnyezetnek.



Jótállás

Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül
a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell
bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt
követelés nem ismerhető el:

● A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék
karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.

● A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő
hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő
eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.

● A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a
használat során (pl. akkumulátorok stb.).

● Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy
elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség,
elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti
feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt
tápegységek stb.

● Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt
konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción
vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Megfelelőségi nyilatkozat

Anyilatkozat tárgya:

Cím: IMILAB EC4 Spotlight akkumulátoros kamera/kamerakészlet

Modell / típus: CMSXJ31A

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való
megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

(EU) 2014/53/EU irányelv

(EU) 2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosítással

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett
vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános
gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket
egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a
helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő
ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.
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