Instrukcja obsługi Xiaomi Mi Home Security 360
1. Skanujemy kod QR w celu instalacji Aplikacji Mi Home lub ściągamy ją ze sklepu Google Play / App Store wpisując "Mi Home Xiaomi".
2.

Konfigurujemy aplikacje.
Przy pierwszym uruchomieniu zostaniemy zapytani o region – domyślnie wybieramy European Regions a w przypadku problemów z łączeniem się
kamery z urządzeniem, prosimy o zmianę regiony na Mainland China.3Czekamy 15s przed połączeniem. Podłączamy kabel zasilający od kamery w wejście Micro
USB znajdujące się w podstawce w tylniej części podstawki, czekamy 15sekund na uruchomienie urządzenia. Urządzenie będzie gotowe gdy żółta dioda w przednim
panelu zacznie migad. (Jeśli dioda nie zaczęła migad urządzenie należy wyłączyd i włączyd ponownie za pomocą przycisku Power. Przed użyciem sprawdź czy zostały
użyte oryginalne akcesoria (ładowarka i kabel) a inne urządzenia nie powodują błędów.
Wybierz Home Security Camera. W opcjach aplikacji wybieramy "+Add device" dalej na "Add Camera products" lub "Add Manually". Wybieramy Home Security
Camera jak na zdjeciu. 5. Naciśnij przycisk SETUP. Od spodu urządzenia krótko naciskamy przycisk SETUP. Po naciśnięciu urządzenie zacznie wydawad komendy
dźwiękowe. Na telefonie zaznaczamy opcje "Wait until you hear a voice" i klikamy "Next". 6. Wybieramy Wi-Fi pod którym działa telefon, następnie wybieramy
"Next".Działa wpisujemy hasło a na ekranie pojawi się QR kod który należy pokazad w kierunku obiektywu kamery. Kamera po poprawnym wczytaniu QR kodu
odda komunikat głosowy a dioda na urządzeniu zapali się na niebiesko.
Wybieramy opcje "Heard Scanned successfully" i czekamy na poprawne sparowanie urządzeo.
Specyfikacja:
Marka: Xiaomi
Model:Mi
Home Security 360
Cechy: Podczerwieo
Działanie: Poprzez aplikację, Tryb nocny, Sterowanie zdalne
Detektor ruchu: 9m
Kompatybilnośd: Android,IOS
APP: Mi Home
Pamięd Karta Micro SD (do 32GB)
Łącznośd Protokół: DHCP, HTTP, IPv4, P2P, RTP, TCP, UDPWi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Częstotliwośd pracy : 2.4GHz
Zasilanie 5V / 2A
Rozdzielczośd nagrywania wideo 720p
Wymiary 115 × 78 × 78 mm
Waga 239 g
Kolor Biały
Wodoodpornośd Nie
Kompatybilnośd Android 4.0 lub iOS 7.0 i wyższe
Soczewka: 2.8mm
Kąt kamery: 100,4°
Detekcja ruchu
Tryb Night Vision (10 termowizyjnych diod LED)
Mocowanie na ścianie lub pod sufitem
Zakres temperatury pracy: -10°C ~ 50°C
Zestaw zawiera:
Kamera IP, Zasilacz, Kabel USB

Informacje dotyczące bezpieczeostwa:
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji kamery. Pod żadnym pozorem nie wolno produktów przebijad, rzucad nim, wyginad oraz w nie ingerowad. Nie wolno wrzucad
do ognia. Należy unikad kontaktu z ogniem i innymi źródłami gorąca Należy unikad kontaktu z ładunkiem elektrostatycznym, silnym polem magnetycznym i
promieniowaniem. Należy natychmiast zaprzestad używania produktu, gdy podczas eksploatacji wyczuwalny jest przykry zapach, mocno się przegrzewa lub
wykazuje jakiekolwiek oznaki uszkodzenia. Eksploatowad i przech owywad w suchym środowisku. Produkt powinien byd przechowywany w suchym i chłodnym
miejscu, w temperaturze około 25 °C, aby utrzymywad jego najwyższą sprawnośd. Nie wolno pr zechowywad lub używad produktu w obecności wysokiej
temperatury lub wystawiad na bezpośrednie działanie prom ieni słonecznych, np. w samochodzie podczas upałów itp
Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeo elektrycznych i elektronicznych. Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucad produktu
do odpadów dom owych. A by dokonad właściwej utylizacji produktu, należy oddad go do wyznaczonego miejsca zb iórki, gdzie zostanie przyjęty
nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomaga sz zachowad cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowi e, na co mogłaby mied wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent, ZIMI CORPORATION z siedzibą range,Room A913, 159 Chengjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, CN 214400, Chiny oświadcza, że ten typ
sprzętu spełnia wymagania zasadnicze i inne stosowne przepisy dyrektywy 2014/53/EU, 2014/30/WE, 2011/65/UE (Dyrektywa RoHS).

Ten produkt jest zgodny z Europejskimi wymaganiami Ograniczenia Niebezpiecznych Substancji i regulacjami dotyczącymi Ochrony Środowiska; Pod
względem ekologicznego zarządzania stwierdzono, że w normalnych warunkach eksploatacyjnych nie są możliwe przecieki niebezpiecznych substancji
lub elementów
Z deklaracją zgodności można się zapoznad na stronie www.mi.com
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