
Mi Sikkerhedskamera 
til hjemmet  360° 1080p 

Brugsanvisning

Denne version er kun til privat brug og må ikke videredeles



Forfra Bagfra

Højttaler

återställ

Læs denne brugsanvisning grundigt inden anvendelse og gem den til fremtidig brug. .

Produkt Oversigt

Statusindikator

Linse

MIKROFON

MicroSD-kortplads

(Vises ved at trykke 
linsen opad)

Nulstil
Knap

Micro-USB-
opladningsport

Pakkeindhold: Mi Sikkerhedskamera til hjemmet 360 ° 1080p, strømadapter, vægmonteringstilbehør, 
strømkabel, brugervejledning

Installer
Mi Sikkerhedskamera til hjemmet 360° 1080p kan placeres på en række af vandrette overflader, f.eks. 
et skrivebord, spisebord og sofabord. Det kan også monteres på væggen.
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2. Indsæt de to plastikbeslag i hullerne på væggen.

Monter sikkerhedskameraet på en væg

1. Bor to huller i væggen ved at bruge sikkerhedskameraets base som mål. Vi anbefaler at du mærker
hullerne ud med en blyant inden du borer. Diameteren på hvert hul er cirka 6 mm og dybden er cirka 25
mm.

3. Sørg for at baseenheden placeres så at pilen peger opad.
Fastgør baseenheden ved at skrue skruerne i plastikbeslaget og
spænd dem efter.
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4. Juster rillerne på undersiden af kameraenheden med 
baseenhedens fremhævede område. Tryk sammen, indtil de to 
overflader er tætte, og drej derefter kamera enheden i en valgfri 
retning for at låse den.

Advarsel: 
For at undgå skader eller personskader skal enheden være fastgjort sikkert 
på gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen. 

Når du monterer sikkerhedskameraet på en væg:  
Bemærk, at væggen skal være i stand til at bære mindst tre gange den samlede vægt 
af produktet.

Produktvejledninger 

återställ

Tænd enheden
Mi Sikkerhedskamera til hjemmet aktiveres automatisk når strømkablet tilsluttes til Micro-
USB-opladningsporten.

•
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Hvis indikatorlampen blinker orange, betyder det at enheden er aktiveret. Hvis du ikke ser en 
blinkende orange lampe, holder du nulstil knappen inde for at genstarte enheden og for at fortsætte 
med at sætte den i parringstilstand. 
Når Mi Sikkerhedskamera til hjemmet er tændt, må du ikke forsøge at dreje kameralinsen med vold. 
Hvis kamerapositionen er fejlagtig, kan du foretage justeringer via appen. 

MicroSD

Indikatorlampe 
Stabilt blåt lys: forbundet / enhedens status er normal
Blinker blåt: netværksfejl  
Blinker hurtigt orange: venter på forbindelse 
Blinker langsomt orange: systemopgradering er i gang 

Sæt et MicroSD-kort i
Kontroller at strømmen til sikkerhedskameraet er frakoblet. 
Justér kameralinsen opad, indtil MicroSD-kortholderen er synlig, og indsæt derefter MicroSD-
kortet i kortholderen (siden med kontaktpunkterne skal være vendt nedad). Bemærk: Frakobl 
sikkerhedskameraet, før du indsætter eller fjerner MicroSD-kortet. 
Brug et ægte MicroSD-kort der er fremstillet af en kvalificeret leverandør og har en læse / 
skrivehastighed på mindst U1 / klasse 10. (Maksimal understøttelseskapacitet er 64 GB)

Nulstil fabriksindstillinger 
Hold nulstil knappen inde for at nulstille enheden til fabriksindstillingerne. Data som gemmes 
på MicroSD-kortet fjernes ikke.

• 

• 

•
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Forbind med Mi Home/Xiaomi Home-appen
Dette produkt fungerer sammen med Home/Xiaomi Home-appen*. Styr enheden med Mi Home/Xiaomi 
Home-appen. 
Scan QR-koden for at downloade og installere appen. Hvis appen allerede er installeret, dirigeres du til 
siden for tilslutningsindstillinger. Eller søg efter "Mi Home/Xiaomi Home" i app-butikken for at 
download og installere den.  
Åbn Mi Home/Xiaomi Home-appen, tryk på "+" oppe til højre og følg derefter vejledningen for at tilføje 
enheden.  
* Appen hedder Xiaomi Home-app i Europa (undtagen Rusland). Navnet på appen som vises på 
enheden skal anvendes som standard. 

Bemærkning: App-versionen er muligvis blevet opdateret. Følg vejledningen, der gælder for den aktuelle 
appversion.

Forholdsregler.
Det passende driftstemperaturområde for dette produkt er mellem -10 ° C og 50 ° C. Brug ikke 
produktet i et miljø med temperaturer over eller under det specificerede interval.
Sikkerhedskameraet er et elektronisk præcisions produkt. For at sikre en normal drift af enheden 
skal du ikke installere den i et miljø med høj fugtighed eller tillade at vand kommer ind i produktet.
For at forbedre produktets ydelse bør kameralinsen ikke placeres i retning af eller ved siden af en 
reflekterende overflade, f.eks. glasvinduer / døre og hvide vægge, hvilket gør billedet for lyst til 
områder i nærheden af kameraet og mørkere for områder længere væk, eller billeder fra kameraet 
bliver kun hvide.
Installer produktet i områder med Wi-Fi-modtagelse, og prøv at placere enheden, hvor Wi-Fi-
signalet er stærkt. Hold desuden sikkerhedskameraet væk fra metalkonstruktioner, mikrobølgeovne 
og andre steder, hvor signalstyrken kan blive påvirket.

• 

• 

•

• 
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HD

Realtidsovervågning 
Start Mi Home-appen og vælg det Mi Sikkerhedskameraet til hjemmet 360° 1080p som allerede er 
tilsluttet, for at overvåge omgivelserne i realtid. Med kameraets kontrolgrænseflade kan du justere 
billedets skarphed og ændre enhedens vandrette og lodrette synsvinkel. Du kan også udføre 
yderligere funktioner som skærm registrering eller optagelse eller fjernkommunikation.  

Bemærkning: 
Diagrammet er kun beregnet til reference. Faktiske skærmbilleder varierer afhængigt af forskellige 
versioner af Mi Home-appen og din smartphone-model.
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Exempel på infrarødt nattesyn 

Understøttelse af infrarød og billedforbedret nattesyn 
Kameraet skifter automatisk til nattilstand udfra ændrede lysforhold. De 6 indbyggede infrarøde 
natlys øger afstanden for nattesyn op til 9 meter, så at kameraet kan optage klare videoer i mørke. 

Bemærkning: 
Diagrammet er kun beregnet som reference. De faktiske skærmbilleder varierer afhængig af 
forskellige versioner af Mi Home-appen og din smartphone model
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HD

Afspilning

Afspilningsfunktionen i Mi sikkerhedskameraet til hjemmet er kun tilgængelig når du har sat et 
kompatibelt MicroSD-kort i. Når et MicroSD-kort er indsat, og sikkerhedskameraet tændes, optages 
videoer automatisk. Når du er i UI for afspilningsfunktionen, skal du trække bjælken på tidslinjen for 
at vælge den tidsperiode, du vil have vist.

Bemærkning:  
Diagrammet er kun beregnet som reference. De faktiske skærmbilleder varierer afhængig af 
forskellige versioner af Mi Home-appen og din smartphone model.
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Automatisk overvågning
Hjemmeovervågning kan aktiveres eller deaktiveres i Mi Home-appen.  
Tilgængelige muligheder er blandt andet 24-timers-, dag- og natovervågning. Du kan også oprette 
dit eget skema og indstille ønskede kameravinkel.  
Dette produkt kan opdage bevægelser indenfor produktets synsfelt. Når bevægelser opdages, 
optages en video og du får en besked. 

• 
• 

• 
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Dela med Mi-konto

Dela med vänner

Dela med familjen

Dela...

4G10:194G10:15

Allmänna inställningar

Övervakning i hemmet

Hantera lagring

Automatisering

Enhetsdelning

Hjälp

Delt fjernvisning

Via kontrolgrænsefladen for Mi Sikkerhedskamera til hjemmet 360° 1080p i Mi Home-appen kan du 
indstille sikkerhedskameraet som en delt enhed på menuen Generelle indstillinger og invitere dine 
venner til fjernvisning. Dine venner skal downloade Mi Home-appen og logge ind med deres Xiaomi-
konto.

Bemærkning:  
Diagrammet er kun beregnet som reference. De faktiske skærmbilleder varierer afhængig af 
forskellige versioner af Mi Home-appen og din smartphone model. 
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WEEE-oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Korrekt bortskaffelse af dette produkt. I EU angiver denne etiket, at produktet ikke bør 
bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre skade på miljøet 
eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldshåndtering, skal du genbruge det 
ansvarligt for at fremme bæredygtigt genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil 
returnere den brugte enhed, skal du bruge de tilgængelige retur- og indsamlingssystemer 
eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan modtage dette produkt til 
miljøvenligt genbrug.

Hermed certificerer Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. at radioudstyr type Mi
Sikkerhedskamera til hjemmet 360 ° 1080p overholder direktiv 2014/53 / EU. 
Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html
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Fremstillet til: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fremstillet af: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(en Mi Ecosystem-virksomhed)

Adresse: Værelse 908, Nr. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone, Shanghai,

Kina 201210

Mere information findes på www.mi.com

Linse Vinkel: 110° 

Opløsning: 1080p 

Input: 5 V = 2 A

Specifikationer
Navn: Mi Home Security Camera 360 ° 1080p

Model: MJSXJ05CM 

Blænde: F2.1 

Nettovægt: 310 g

Udvidelig hukommelse: MicroSD-kort (op til 64 GB)

Video kodning: H.265

Objektmål: 118 x 78 x 78 mm

Arbejdstemperatur: -10 ° C til 50 ° C

Kompatibel med: Android 4.4 og iOS 9.0 eller nyere

Trådløs forbindelse: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Frekvens: 2 412–2 472 MHz

Maks. udgangseffekt: 16 dBm

12 
Denne version er kun til privat brug og må ikke videredeles




