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Παρουσίαση Προϊόντος
Περιεχόμενα συσκευασίας:
Κάμερα ασφαλείας Mi Home 360° x 1, τροφοδοτικό x 1, εγχειρίδιο
χρήσης x 1
Δείκτης
Κατάστασης
Τροφοδοτικό
Φακός

Μπροστινή Όψη

Καλώδιο Τροφοδοσίας
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Προδιαγραφές:
Όνομα: Mi Home Security Camera 360°
Μοντέλο: MIXJ04CM
Διαστάσεις: 115 mm x 78 mm x 78 mm
Βάρος: 239 g
Ισχύς εισόδου: 5 V
2A
Γωνία φακού: 100.4 °
Ανάλυση: 720p
Εστιακό μήκος: 2.8 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 oC έως 40 oC
Ασύρματη συνδεσιμότητα: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Αποθήκευση: Κάρτα MicroSD (έως 32 GB)
Υποστηριζόμενες συσκευές: Συσκευές Android 4.0 ή iOS 8.0 ή
νεότερη έκδοση
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Mεγάφωνο
Κάρτα MicroSD

Θύρα Micro-USB
Επαναφορά (Reset)

re se t

Πίσω
όψη

Μπροστινή
όψη

Οδηγίες κουμπιού
Επαναφορά (Reset): Πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί
για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις
Περιγραφή δείκτη κατάστασης
Σταθερή μπλε ένδειξη: Συνδεδεμένο / κανονική χρήση
Μπλε ένδειξη που αναβοσβήνει: Πρόβλημα σύνδεσης στο δίκτυο
Πορτοκαλί ένδειξη που αναβοσβήνει γρήγορα: Διαδικασία σύνδεσης
Πορτοκαλί ένδειξη που αναβοσβήνει αργά: Αναβάθμιση
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Εγκατάσταση - Σύνδεση
Ανοίξτε την κάμερα για πρώτη φορά
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του τροφοδοτικού στη θύρα
Micro-USB στο κάτω μέρος της κάμερας.
Αφού η κάμερα ενεργοποιηθεί με επιτυχία, η ένδειξη κατάστασης
είναι πορτοκαλί και αναβοσβήνει.

rese t

*Εάν η ένδειξη κατάστασης δεν είναι πορτοκαλί που αναβοσβήνει,
πιέστε και κρατήστε πατημένο το Reset.
* Μην γυρίσετε τη μηχανή χειροκίνητα μετά την ενεργοποίηση. Εάν
η θέση του φακού της κάμερας δεν είναι ακριβής, μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα μέσω της εφαρμογής για κινητά.
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Εγκατάσταση της εφαρμογής Mi Home
Σαρώστε το QR Code ή επισκεφτείτε τo Play Store ή το App Store
για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Mi Home.
Αποκτήστε τον έλεγχο της συσκευής σας και αλληλοεπιδράστε με
άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές με την εφαρμογή Mi Home.

Εγκατάσταση Σύνδεσης
Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home και ακολουθήστε τις υποδείξεις για
να προσθέσετε τη συσκευή (βεβαιωθείτε για τη συνδεσιμότητα του
δικτύου και την κανονική εκκίνηση της κάμερας, πραγματοποιήστε
γρήγορη σύνδεση όταν η ένδειξη αναβοσβήνει πορτοκαλί).
My Devices

Sun, May 22
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Με το παρόν έγγραφο δηλώνουμε ότι έχουν εκτελεσθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ραδιενέργειας και ότι το παραπάνω προϊόν είναι
σύμφωνο με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕU.
Συμπέρασμα: Κατά τον έλεγχο όπως ορίζεται, τα αποτελέσμα-

Δήλωση
Ε.Ε.
τα που συμμόρφωσης
εμφανίζονται της
στην
αναφορά πληρούν τις απαιτήσεις της
Η
Xiaomi Inc.,
δια του παρόντος
ότι ο παρόν
Οδηγίας
2012/19/ΕU
περί δηλώνουμε
Επαναχρησιμοποίησης
/ Ανακύκλωσης
εξοπλισμός
συμμορφώνεται
με τις ισχύουσες
οδηγίες και
τις
/ Ανάκτησης
που δημοσιεύθηκε
στο επίσημο
περιοδικό
της Ε.Ε.
ευρωπαϊκές νόρμες, αλλά και τροπολογίες.

Κανονιστική
ειδοποίηση το
γιαπαρόν
χρήστεςεγχειρίδιο
της E.E. πριν από τη χρήση και
Διαβάστε προσεκτικά
H
Xiaomi Inc.,
ότι ο ασύρματος
εξοπλισμός
κρατήστε
τοδηλώνει
για μελλοντική
χρήση.
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις
της οδηγίας
1999/5/EΚ.
Δικαιούχος
Προϊόντος:
Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευαστής: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. (εταιρεία
24
του Ομίλου Mi)
Διεύθυνση: 908, Building 1, No. 399 , Shengxia Road, Zhangjiang,
High-tech park, Shanghai, P.R. China
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.
mi.com.
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Χαρακτηριστικά
Προβολή βίντεο σε πραγματικό χρόνο
Υποστηρίζει 24ωρη προβολή βίντεο σε πραγματικό χρόνο μέσω
εφαρμογής για κινητά για την παρακολούθηση της περιοχής κάλυψης της κάμερας (αυτόματη εναλλαγή μεταξύ ημέρας / νύχτας).
• Υποστηρίζει οθόνες με διαφορετικές αναλύσεις.
• Υποστηρίζει προβολή 360 μοιρών μέσω τηλεχειρισμού της κατεύθυνσης της κάμερας.
• Υποστηρίζει εικόνες ευρείας γωνίας με και χωρίς διόρθωση παραμορφόσεων.
clear

clear

Κατάσταση Ημέρας

Κατάσταση Νύχτας
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Playback - Αναπαραγωγή
Τα βίντεο κλιπ μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα MicroSD
που είναι εγκατεστημένη στη φωτογραφική μηχανή.
Οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν αυτά τα βίντεο κλιπ ανά πάσα
στιγμή.
• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα MicroSD μπορεί να αναγνωριστεί σωστά
από την κάμερα.
• Υποστηρίζεται κάρτα MicroSD έως 32 GB (FAT32).

Mi Home Security Camera 360°

MicroSD
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Αυτόματη Παρακολούθηση
• Υποστηρίζει ποικίλες οπτικές γωνίες σε διαφορετικές χρονικές
στιγμές. Επιτρέπει την προσθήκη πολλαπλών γεγονότων. Οι
χρήστες ενημερώνονται με την παρακολούθηση με διαφορετικές
γωνίες θέασης σε διαφορετικές περιόδους μέσω της εφαρμογής
για κινητά.
• Ευαισθησία (προεπιλογή σε χαμηλή ευαισθησία, υποστηρίζει
υψηλή ευαισθησία και χαμηλή ευαισθησία). Κατά την ανίχνευση
της κίνησης μέσα στο πεδίο της θέασης του φακού, το video καταγράφεται και προωθείται στους χρήστες.
3
1
2

4

reset
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Κοινή χρήση
Υποστηρίζει την κοινή χρήση βίντεο με μέλη της οικογενείας μέσω
των λειτουργιών της εφαρμογής για κινητά. Για να δείτε το κοινόχρηστο βίντεο, θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή Mi Home
App και να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό Xiaomi για να συνδεθείτε.

General settings
Rename

Mi Home Security Camera 360°

Security settings
Share device
Share group

Remove device
Add Home screen shortcut
Network info
Feedback
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το Mi Home Security Camera 360o που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το
προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη
για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν
στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest
Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει
το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του
προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
Έναρξη Εγγύησης
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ’
όσον
1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει
παραποιηθεί.
2. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η
ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.
Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν
1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου
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ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν
από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως
γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει
1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής
ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά,
ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις,
που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση
λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα
φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.
Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή,
γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική
συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη
κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε
αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν
ζημίες της συσκευής κατά την μεταφορά.
13

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν
καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω,
ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε
περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το
γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν
τον χρήστη.
Λοιποί Όροι
- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον
πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για
διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που
προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω
προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο
πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα
δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515
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Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρόν
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις

Το
προϊόν καινόρμες,
η συσκευασία
την παρακάτω ένδειξη.
ευρωπαϊκές
αλλά καιφέρουν
τροπολογίες.

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε
Κανονιστική
ειδοποίηση
γιαΠάντου
χρήστες
E.E.
στα
γραφεία της
εταιρείας, Αλ.
25,της
176
71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη
H Xiaomi
Inc., δηλώνει
ότι οιστοσελίδα
ασύρματος
εξοπλισμός
σχετική
ένδειξη
CE ή στην
http://www.xiaomi-greece.gr

συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές

Απόρριψη
συσκευής
διατάξεις τηςτης
οδηγίας
1999/5/EΚ.
Εάν πάνωΑπόρριψη
στο προϊόντης
ή στη
συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο
συσκευής
απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά
Εάν πάνω στο προϊόν ή24στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το
απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής
σύμβολο απόρριψης
θα πρέπει να
πετάξετε το
για την ανακύκλωση
ηλεκτρικούτότε
και δε
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
Η προϊόν
ανεξέλεγκτη
με ταπροϊόντων
κοινά οικιακά
απορρίμματα,
αλλά να το
παραδώσετε
απόρριψημαζί
τέτοιων
ενδέχεται
να έχει βλαβερές
συνέπειες
για το
περιβάλλον
και
την υγεία σημείο
των ανθρώπων.
Για περισσότερες
πληροφορίες
στο
κατάλληλο
περισυλλογής
για την ανακύκλωση
σχετικά μεηλεκτρικού
την ανακύκλωση
του προϊόντος
αυτού, μπορείτε
να επικοινωνήσετε
και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
Η ανεξέλεγκτη
απόρριψη
με το δήμοτέτοιων
σας, την
υπηρεσίαενδέχεται
αποκομιδής
οικιακών
απορριμμάτων
ή το
προϊόντων
να έχει
βλαβερές
συνέπειες για
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
πληροφορίες
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Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2018.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου
χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.
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www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr
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