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מבוא

המצלמה שלך
Mi Sphere מצלמת 

USB כבל 
 חצובה

 מדריך הפעלה

מחוון סוללה

מיקרופון

לחצן צילום/אישור

Wi-Fi לחצן

Wi-Fi מחוון מיקרופון

חריץ לכרטיס 
microSD ויציאת 
Mini-USB

לחצן הפעלה/שינוי מצב

1. הפעלה/כיבוי
הפעלה: יש ללחוץ על לחצן 'הפעלה/שינוי 
מצב'. מחוון מצב התמונה או הווידאו יידלק 

ומחוון המצב הפעיל הנוכחי יישאר דולק.
כיבוי: יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן 'הפעלה/

שינוי מצב' עד שמחוון המצב של המצב 
הפעיל כעת ייכבה.

2. מעבר בין מצב תמונה לווידאו
יש ללחוץ על לחצן 'הפעלה/שינוי מצב' כדי 

לעבור בין מצב תמונה ווידאו. מצב וידאו 
מוגדר כמצב ברירת המחדל.

3. הקלטת וידאו
מחוון מצב וידאו נדלק באופן קבוע בכחול 

כאשר מצב וידאו פעיל. יש ללחוץ על לחצן 
'צילום/אישור' כדי להתחיל בהקלטה. עם 
תחילת הקלטה, מחוון מצב וידאו יהבהב 

באדום. יש ללחוץ שוב על לחצן 'צילום/אישור' 
להפסקת ההקלטה. מחוון מצב וידאו יהבהב 

3 פעמים ויהפוך שוב לכחול קבוע.
4. סרטונים קצרים

במצב וידאו, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על 
לחצן 'צילום/אישור' להקלטת וידאו קצר. 
מחוון מצב הווידאו יתחיל להבהב באדום. 

המצלמה תפסיק את ההקלטה באופן 
אוטומטי לאחר 10 שניות. ניתן לשנות את 

אורך הסרטון הקצר ביישומון לנייד.

5. צילום תמונות
במצב צילום תמונות, מחוון מצב התמונה 

יידלק בכחול קבוע. יש ללחוץ על לחצן 
'צילום/אישור' לצילום תמונה. מחוון מצב 
תמונה יהבהב פעם אחת עם כל תמונה 

שתצולם.
Wi-Fi 6. איפוס סיסמת

יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן Wi-Fi למשך 5 
.Wi-Fi-שניות כדי לאפס את סיסמת ה

7. מחוון סוללה
7.1. המטען אינו מחובר

סוללה חלשה: מחוון הסוללה מהבהב 
באדום.

הסוללה התרוקנה: מחוון הסוללה כבוי.
7.2. המטען מחובר

בטעינה: מחוון הסוללה נדלק באדום קבוע.
כאשר הסוללה מלאה: מחוון הסוללה נדלק 

בכחול קבוע.
8. מצב המתנה

המצלמה תעבור למצב המתנה אם לא 
ייעשה בה שימוש למשך 2 דקות. מחוון 
הסוללה יידלק בכחול ויחל להבהב. יש 

ללחוץ על כל לחצן שהוא כדי להוציא את 
המצלמה ממצב המתנה

עדשה

זמזם
הברגת חצובה

מגעי טעינה
נעילת חצובה

מחוון מצב תמונה

מחוון מצב וידאו



הורדת היישומון4

Mi Sphere Cameraשם המוצר:
QJTZ01FJדגם:

X 67.4 X 24.03 78 מ"מממדים:

108 ג'משקל:
1.43אורך מוקד:

f/2.0צמצם:

5V=2Aמתח:
IP67הגנה:

הספק במצב 
המתנה:

3.8W

טמפרטורת 
אחסון:

45OC 20- עדOC

טמפרטורת 
הפעלה:

45OC 10- עדOC

90%-10%לחות באחסון:
קיבולת 

הסוללה:
1600mAh

רזולוציית 
תמונה:

6912x3456 עד

 "Mi Sphere Camera" יש לחפש את היישומון
חנות היישומים או לסרוק קוד QR זה כדי להוריד 

את היישומון. יש לסרוק את קוד ה-QR להורדה

1. יש להוריד ולהתקין את יישומון הצילום.
2. יש ללחוץ על לחצן Wi-Fi במצלמה. מחוון 

ה-Wi-Fi יחל להבהב בכחול.
3. יש לפתוח את היישומון ולהקיש על לחצן 
המצלמה. מחוון ה-Wi-Fi יפסיק להבהב 

כאשר יזוהה חיבור.
 Wi-Fi-4. סיסמת ברירת המחדל של רשת ה

במצלמה היא 12345678.

Mi Sphere Android Mi Sphere iOS

חיבור המצלמה5
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תחזוקה

מפרט טכני

1. ביצועי המצלמה עלולים להיות איטיים יותר 
או שהמצלמה עלולה להיכבות במהלך תנאי 

מזג אוויר קיצוניים.
2. אין להשתמש במצלמה בתנאי טמפרטורה 

או לחות המשתנים בצורה קיצונית; הדבר 
עלול לגרום לעיבוי בתוך המצלמה. במקרה 

של היווצרות עיבוי, יש לפתוח את כיסוי יציאת 
ה-Mini-USB כדי לאפשר אוורור.

3. אין להניח את המצלמה ישירות על-גבי משטחים 
קשיחים כדי למנוע שריטה של העדשה.

4. מצלמת Mi Sphere עברה בדיקות מעבדה 
 .IP67 מבוקרות המאשרות כי היא עומדת בתקן

 Mi Sphere משמעות הדבר היא שמצלמת
מוגנת מפני אבק וחשיפה למים בעומק של עד 

מטר אחד למשך עד שלושים דקות. עם זאת, 
העמידות של המצלמה למים, לאבק ולנתזים 

יורדת עם הזמן ולאורך השימוש.

רזולוציית 
וידאו:

3456x1728 עד

קישוריות 
אלחוטית:

 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
 ,2.4GHz במהירות

Bluetooth 4.0 

אפשרויות 
הרחבת 
אחסון: 

microSD כרטיס 
 Class 10  ,128GB עד(

לפחות(. יש להשתמש 
U3 מסוג microSD בכרטיסי 

להקלטת וידאו ברזולוציה 
הגבוהה ביותר.

דרישות 
מערכת:

 iOS 8 או Android 5.0 
ומעלה

מפרט ספק 
כח:

50/60Hz~100-240כניסה:
 / 5V=2A / 9V=2A יציאה:

12V=1.5A
תקנים 

נתמכים:
USB-A  ,QC2.0 



אחריות7
מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. 

לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר 
לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה 

בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק 
בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול 

במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר 
מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או במקרה של 

תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות 
המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת 

האחריות. האחריות אינה כוללת: תקלות ונזקים 
שנגרמו מחדירת נוזלים, תקלות שנגרמו משינוי 
כלשהו במערכת ההפעלה של המוצר, תקלות 

ונזקים שנגרמו מחדירת נוזלים, תקלות שנגרמו 
משינוי כלשהו במערכת ההפעלה של המוצר, 

נזק מכל סוג, צבע )ובכלל זה שריטות וקילופים(, 
חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, 
נזק לשקעי מתח וכרטיס זיכרון, שימוש במתאם 

חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:
1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.

2. האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם 
שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי 

עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו 
על אחריות הלקוח ועל חשבונו.



www.mi-il.co.il  רשימת נקודות שירות מפורטת באתר
supportmi@hemilton.co.il :שלח לנו דוא"ל לכתובת

.Xiaomi Communications Co., Ltd   :היצרן
.Beijing Fengjing Technolgy Co.,Ltd

 Shijingshan Distict, Beijing, China Online 
Made in china

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114


