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הכרת המוצר 

התקנת מצלמת האבטחה על קיר

תכולת האריזה: מצלמת 
אבטחה, הוראות שימוש, 
מארז אביזרים להתקנה 

על קיר.

1. קדחו שני חורים בקיר ע"י שימוש בבסיס של 
מצלמת האבטחה כשבלונה. מומלץ לסמן את 

מיקום החורים עם עיפרון לפני הקדיחה. קוטר 
הקדחים צריך להיות 6 מ"מ לערך ועומקם 

כ-25 מ"מ.

2. הכניסו את שני הדיבלים מפלסטיק לתוך 
החורים בקיר.

חיווי מצב

רמקול

שקע טעינה

USB מיקרו

מיקרופון
חריץ לכרטיס 

SD מיקרו

יש להרים את 
העדשה כלפי 

 מעלה כדי
להגיע אליו

מבט קדמי מבט אחורי

עדשה

אנא קראו מדריך זה בעיון לפני השימוש, שמרו עליו לצורך עיון עתידי

לחצן
איפוס

3. הקפידו למקם את בסיס המצלמה כך 
שהחץ מופנה כלפי מעלה. הדקו את הבסיס 

ע"י חיזוק הברגים בתוך הדיבלים

4. התאימו את החריצים שבתחתית המצלמה 
עם המסילה המוגבהת של הבסיס. לחצו כלפי 

מטה עד ששני המשטחים יהיו ישרים וסובבו 
לאחר מכן את המצלמה לאחד הכיוונים כדי 

לנעול אותה במקומה.

בעת התקנת מצלמת האבטחה על הקיר:
אנא זכרו כי חוזק הקיר חייב לתמוך 

במשקל גדול פי 3 לפחות ממשקלה 
הכולל של המצלמה.



הנחיות להפעלת המוצר3

 הפעלת המוצר
מצלמת האבטחה תופעל אוטומטית ברגע 
שהכבל יוכנס לתוך שקע הטעינה בחיבור 

.USB מיקרו
במידה ונורית החיווי מהבהבת בצבע כתום, 

הדבר מציין כי ההתקן הופעל בהצלחה. במידה 
ואינכם רואים שהנורית הכתומה מהבהבת, 

לחצו והחזיקו את לחצן האיפוס להפעלה 
מחודשת וכניסה למצב של צימוד. ברגע 

שמצלמת האבטחה הופעלה, אין להפעיל 
כוח בניסיון לסובב את ראש המצלמה. אם 

מיקום המצלמה אינו נכון, ניתן לבצע כיוונים 
באמצעות היישומון. 

 נורית חיווי
נורית דולקת בצבע כחול קבוע: מחובר \ מצב 

ההתקן רגיל.
נורית מהבהבת בצבע כחול: שגיאת רשת

נורית מהבהבת במהירות בצבע כתום: המתנה 
להתחברות

נורית מהבהבת באיטיות בצבע כתום: עדכון 
מערכת בתהליך

SD התקנת כרטיס מיקרו 
וודאו שכבל הטעינה למצלמה מנותק. דחפו 
את העדשה כלפי מעלה עד ששקע המיקרו 
SD ייחשף, והכניסו כרטיס מיקרו SD לחריץ 
)הצד עם המגעים צריך להיות מופנה מטה(.
הערה: אנא כבו את המצלמה ונתקו אותה 

מאספקת החשמל לפני הכנסה או הוצאה של 
כרטיס מיקרו SD. אנא הכניסו כרטיס מיקרו 
SD המיוצר ע"י יצרן מוסמך בקיבולת של עד 

64GB, ומהירות 
 U1 / -קריאה \ כתיבה של לא פחות מ

.Class10

 שיחזור הגדרות יצרן
לחצו והחזיקו את לחצן האיפוס כדי לשחזר את 
ההתקן להגדרות יצרן. המידע בכרטיס המיקרו 

SD אינו נמחק.
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הגדרה מהירה ביישומון

השגחה בזמן אמת

שלטו על ההתקן שלכם וקשרו אותו להתקנים 
החכמים האחרים בביתכם באמצעות היישומון 

.Mi Home

 התקינו את היישומון 
 Mi Home

סרקו את קוד ה-QR וגשו 
לחנות היישומים להורדה 

והתקנה של היישומון.

 הוספת התקן
פתחו את היישומון Mi Home, הקישו "+" בצד 

ימין למעלה ועקבו אחר ההנחיות  להוספת 
ההתקן שלכם.

הערה: במידה והיישומון עודכן, אנא פעלו על 
פי הנחיות הגירסה העדכנית.

פתחו את היישומון Mi Home ובחרו את 
מצלמת האבטחה 1080P 360°שמחוברת 

ומשגיחה על הסביבה בזמן אמת. ממשק 
הבקרה של המצלמה מאפשר לכם לכוון את 

החדות של הדמות, וכן לשנות את זוויות הצפייה 
האנכיות והאופקיות של ההתקן. ניתן לבצע 

פעולות נוספות כמו צילום, הקלטת מסך 
ותקשורת מרחוק.

אזהרות
 טווח הטמפרטורות המתאים לפעולת זה 

הוא מ- 10°C- עד 50°C. אנא אל תשתמשו 
במוצר בטמפרטורת סביבה גבוהה או נמוכה 

מהטווח המצוין.
 מצלמת האבטחה הינה מוצר אלקטרוני 

מדויק. כדי להבטיח את פעולתה התקינה, 
אנא אל תתקינו את המוצר בסביבה לחה 
מאוד ואל תאפשרו לנוזלים לחדור למוצר.

 לשיפור ביצועי המוצר, אל תניחו את עדשת 
המצלמה כאשר היא מופנית למשטח מחזיר 

קרני אור, כמו זכוכית חלונות או דלתות וקירות 
לבנים, דבר שיגרום לדמות להופיע בבהירות 
גבוהה מידי באזורים קרובים למצלמה וכהה 

יותר באזורים רחוקים, או לגרום למצלמה 
לייצר צלליות לבנות.

 אנא התקינו את המוצר באזורים בהם ניתן 
לקלוט WI-FI, ונסו למקם את המוצר היכן 

שקיים אות WI-FI חזק. בנוסף, הרחיקו את 
מצלמת האבטחה ממבנים מתכתיים, תנורי 

מיקרוגל, או מקומות אחרים בהם עוצמת 
האות עלולה להיות מושפעת.

הערה: האיור הינו לייחוס בלבד. התצוגה 
בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגירסאות 

השונות של היישומון ודגם הסמארטפון שלכם.



67 תמיכה באינפרה אדום במצב 
לילה עם הגברת חדות דמויות

הקרנה

בשילוב שמונה מקורות אור אינפרה אדום, 
מצלמת האבטחה מסוגלת לראות למרחק של 
עד 9 מטר ולצלם דמויות בחשיכה בבירור רב.

 

דוגמא למצב ראיית לילה אינפרה אדום

הערה: האיור הינו לייחוס בלבד. התצוגה 
בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגירסאות 

השונות של היישומון ודגם הסמארטפון שלכם.

תכונת ההקרנה במצלמת האבטחה ישימה רק 
לאחר התקנת כרטיס מיקרו SD מתאים. ברגע 
שהכרטיס הותקן ומצלמת האבטחה הופעלה, 

ווידאו יוקלט אוטומטית. לאחר הכניסה לממשק 
המשתמש של תכונת ההקרנה, החליקו פשוט 

על סרגל הזמן לבחירת הזמן בו תרצו לצפות.

הערה: האיורים הינו לייחוס בלבד. התצוגה 
בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגירסאות 

השונות של היישומון ודגם הסמארטפון שלכם.

89 שיתוף צפייה מרחוקהשגחה אוטומטית

 השגחה אוטומטית ניתנת להגדרה באמצעות 
.Mi Home  ממשק הבקרה של היישומון
 אפשרויות ההשגחה הזמינות כוללות 24 
שעות, מהלך היום ושעות הלילה. תוכלו 

ליצור את לוח הזמנים שלכם ולכוון את זווית 
המצלמה הרצויה.

 מוצר זה מסוגל לזהות תנועה בתוך שדה 
הראייה שלו. ברגע שזוהתה תנועה, הווידאו 

מצולם ותקבלו התראה.

באמצעות ממשק הבקרה של מצלמת 
האבטחה ביישומון  Mi Home תוכלו להגדיר 
את מצלמת האבטחה כממשק משותף, תחת 

תפריט הגדרות כלליות ולהזמין את החברים 
שלכם לראות את המצלמה מרחוק. החברים 
 Mi Home שלכם יידרשו להוריד את יישומון

ולהירשם עם חשבון Mi שלהם.

הערה: האיור הינו לייחוס בלבד. התצוגה 
בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגירסאות 

השונות של היישומון ודגם הסמארטפון שלכם.



מפרט טכני11

Mi Home Security Camera 360° 1080Pשם
MJSXJ02CMדגם

2.8 מ"מאורך מוקד

239 גרםמשקל נטו

כרטיס מיקרו SD )עד 64GB(הרחבת זיכרון

H.265קידוד וידאו

x 78 x 78 118 מ"ממידות המוצר

10°C ~ 50°C-טמפרטורת פעולה
אנדרואיד iOS 9.0 ,4.4 או גרסאות מתקדמות יותרתואם עם

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHzקישוריות אלחוטית
2412-2472MHzתדר

16dBmעוצמה מרבית
110זווית עדשה

1080Pרזולוציה
5V 2A DCמתח כניסה

אחריות12

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: 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.

WEEE מידע בנושא השלכה ומיחזור10
את שימוש חוזר בר קיימא של 

מקורות חומרי הגלם. להחזרת 
המוצר המשומש שלכם, השתמשו 

בנקודות האיסוף וההחזרה של 
הרשות המקומית או פנו אל מוקד 

השירות של היבואן. 

 Shanghai Imilab Technology Co., חברת
 Mi Home מצהירה בזאת שציוד רדיו מסוג Ltd

Security Camera 360° 1080P מותאמת 
עם דירקטיבה EU/2014/53. את הנוסח 

המלא של הצהרת התאימות האירופאית זמינה 
בכתובת האינטרנט הבאה:

https://www.mi.com/en/service/
support/declaration.html



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

)Mi Ecosystem מקבוצת( Shanghai Imilab Technology Co., Ltd :היצרן
Shangjiang High-Tech park, Shanghai City, China :כתובת

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


