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Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg 

későbbi használatra.

Termék áttekintés

A csomag tartalma: Kamera, mágneses talp, tápkábel, öntapadó matrica, használati 

útmutató

封⼆
Állapotjelző

Lencse

Mikrofon

Mágneses alap
(Állítható és levehető)

Elölnézet
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Telepítés

A kamera elhelyezhető sima felületeken, például asztalon, étkezőasztalon, 
dohányzóasztalon vagy TV-szekrényen. Továbbá lehet fémes felületekre, 
vagy nem fémes felületekre a ragasztómatrica segítségével.

Hangszóró

Mágneses terület

Tápkábel

Névtábla
Hátsó nézet

MicroSD kártyanyílás
(A mágneses alap 
leválasztásával érhető el.)

Öntapadó matrica

Reset Bu on Jegyzet:A kamera felszerelésekor a magasság nem haladhatja meg a 2 métert. Győződjön meg arról, hogy a 

fényképezőgép szilárdan fel van szerelve és megfelelően meg van erősítve.
Visszaállítás

A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói 
kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a 
termék fejlesztései miatt változhatnak.

3

Mágneses terület
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MicroSD kártya beszerelése Hogyan kell használni

Győződjön meg arról, hogy a kamera ki van húzva. Nyissa ki a MicroSD-kártyanyílás vízálló 

fedelét, és helyezzen be egy MicroSD-kártyát érintkezőivel felfelé. A kamera bekapcsolása
Csatlakoztassa a tápkábelt és az adaptert. A kamera automatikusan 
bekapcsol, ha csatlakoztatják őket.Jegyzet:A MicroSD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor húzza ki a kamerát. Kérjük, 

használjon minősített márkától származó, legfeljebb 32 GB-os MicroSD-kártyát, amelynek 

sebességosztálya U1/Class 10 vagy annál magasabb. A kamera normál esetben MicroSD-

kártya nélkül is használható. A kártya nélkül azonban nem tud videókat menteni, és nem 

tudja használni a lejátszási és időzített fényképezési funkciókat. Ezért javasoljuk, hogy 

helyezzen be MicroSD kártyát a kamerába.

Ha a kamera sikeresen be van kapcsolva, a jelzőfény sárga színű, és 
hangértesítést fog hallani.

Visszaállítás

Jegyzet:Csak minősített, minősített gyártók által szállított 5 V/1 A-es hálózati 

adaptert használjon.
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Az indikátor állapotának leírása Csatlakozzon a Mi Home/Xiaomi Home App alkalmazáshoz

Sárga: Kapcsolódásra vár. Villog sárga: 
csatlakozik a hálózathoz Villog kék: 
csatlakozik egy szerverhez Kék: 
sikeresen csatlakozik

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* működik. Irányítsd eszközödet, és kommunikálj 

vele és más intelligens otthoni eszközökkel a Mi Home/Xiaomi 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 a „Mi Home/Xiaomi Home” 

kifejezésre az alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez.

Indítsa újra a kamerát Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, majd kövesse az 

utasításokat az eszköz hozzáadásához.Egy tűvel vagy hasonló eszközzel nyomja meg és tartsa lenyomva a reset bu tovább. Ha egyszer meghallod

hangértesítést, a kamera visszaállítása sikeresen megtörtént.
Jegyzet:A kamera újraindítása nem törli a MicroSD-kártyán lévő adatokat.

* Az alkalmazást Xiaomi Home alkalmazásnak nevezik Európában (kivéve Oroszországot). 

Az eszközön megjelenő alkalmazás neve legyen alapértelmezett.

Visszaállítás
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Műszaki adatok

Név: Mi Home Security Camera 1080p (mágneses rögzítés) 

Modell: MJSXJ02HL

Névleges bemenet: 5 V 1 

A Felbontás: 1080p

Betekintési szög: 170°

Fókusztávolság: 2,52 mm 

Videókódolás: H.265

Működési hőmérséklet: -20°C és 50°C között Elem méretei: 

60,0 × 48,0 × 67,5 mm Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 

802.11b/g/n 2,4 GHz Működési frekvencia: 2412-2472 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény: 17,39 

dBm Tárhely: MicroSD kártya (32 GB-ig)

Jegyzet:Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az 

alkalmazás aktuális verziójának megfelelő utasításokat.

Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsolat stabil. A jelző sárga, ha a 
kamera be van kapcsolva, majd kékre vált, ha a kapcsolat létrejött a kamera és 
az alkalmazás között.

Kompatibilis: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb
98



Óvintézkedések Ha a tápkábel megsérül vagy eltörik, a biztonsági kockázatok 
elkerülése érdekében eredeti tápkábelre kell cserélni, amelyet a 
gyártótól vagy egy szerviztől vásárolt.

A fényképezőgép működési hőmérsékleti tartománya -20°C és 50°C között van. Ne használja a 

fényképezőgépet olyan környezetben, ahol a hőmérséklet magasabb vagy alacsonyabb, mint a 

megadott működési tartomány. GARANCIA ÉRTESÍTÉS
Ez a kamera egy precíziós elektronikai termék, amely IP65 vízállósági besorolással 

rendelkezik. A normál használat érdekében ne tegye ki a fényképezőgépet rendkívül 

párás környezetbe vagy olyan helyre, ahol hajlamos a víz behatolása.
Xiaomi-felhasználóként bizonyos feltételek mellett további garanciákat élvezhet. 
A Xiaomi speciális fogyasztói jótállási előnyöket kínál, amelyek kiegészítik, és 
nem helyettesítik az Ön nemzeti fogyasztóvédelmi törvényei által biztosított jogi 
garanciákat. A jótállás időtartamát és feltételeit a megfelelő helyi törvények 
határozzák meg. A fogyasztói jótállás előnyeivel kapcsolatos további 
információkért látogasson el a Xiaomi hivatalos webhelyére, h ps://
www.mi.com/en/service/warranty/. A törvények által tiltott vagy a Xiaomi által 
más módon megígért esetek kivételével az értékesítési szolgáltatások az eredeti 
vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak. Alatt

A fényképezőgép teljesítményének javítása érdekében kérjük, ne helyezze azt olyan helyre, ahol az 

objektívje felé néz, vagy egy tükröződő felület, például üveg vagy fehér falak mellé, mert ez azt 

eredményezi, hogy a kép túl világosnak tűnik a fényképezőgéphez közeli területeken, és sötétebb 

lesz azokon a területeken. távolabb, vagy a fényképezőgép fehér képeket készíthet.

Győződjön meg arról, hogy a kamerát erős Wi-Fi jelű helyre telepítette. Ne telepítse a 

kamerát mikrohullámú sütők és más olyan tárgyak vagy helyek közelébe, amelyek 

befolyásolják a Wi-Fi jelét.
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fogyasztói garancia, a törvény által megengedett legteljesebb mértékben, a Xiaomi saját 

belátása szerint megjavítja, kicseréli vagy visszatéríti az Ön termékét. A normál kopás, vis 

maior, visszaélés vagy a felhasználó hanyagságából vagy hibájából eredő károk nem 

vállalnak garanciát. Az er-sale szolgáltatás kapcsolattartója lehet a Xiaomi hivatalos 

szervizhálózatában, a Xiaomi hivatalos forgalmazóiban vagy a termékeket Önnek 

értékesítő végső szállító bármely személy. Ha kétségei vannak, forduljon az érintett 

személlyel, akit a Xiaomi azonosíthat.

A jelen garanciák Hongkongban és Tajvanon nem érvényesek. Azokra a termékekre, 

amelyeket nem megfelelően importált és/vagy nem megfelelően gyártott a Xiaomi, és/

vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi hivatalos eladójától szerezték be megfelelően, a jelen 

garancia nem vonatkozik. A vonatkozó jogszabályok értelmében Ön a terméket értékesítő 

nem hivatalos kiskereskedő garanciáiból részesülhet. Ezért a Xiaomi felkéri Önt, hogy 

lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus 

berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket 

nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védje az 

emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit 

a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és 

elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt 

gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít 

megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt   lehetséges 

negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi 

hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel és 

feltételeivel kapcsolatban.
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A Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az 
[MJSXJ02HL] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU 
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a 
következő internetes címen érhető el: hp://www.mi.com/global/
service/support/declaration.html

Normál használat mellett a berendezést legalább 20 cm távolságra kell 
tartani az antenna és a felhasználó teste között.

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0
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