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Mi 360° Home Security Camera 2K
Mi 360° Ev Tipi Güvenlik Kamerası 2K

MJSXJ09CM  

Kullanım Kılavuzu
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Ürüne Genel Bakış 
Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride 
başvurmak üzere saklayın.

Paket İçeriği: Mi 360° Ev Tipi Güvenlik Kamerası 2K, şarj kablosu,
duvar montaj kiti, kullanım kılavuzu
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Kurulum

Mi 360° Ev Tipi Güvenlik Kamerası 2K cihazı masalar, yemek masaları 

ve sehpalar gibi yatay yüzeylere yerleştirebilirsiniz. Ayrıca duvara da 

monte edebilirsiniz.

Kameranın duvara monte edilmesi:

1. İlk önce duvardaki taban montaj deliklerinin konumlarını işaretlemek 

için bir kalem kullanın, ardından işaretli konumlarda iki delik açın. Her 

deliğin çapı yaklaşık 6 mm ve derinliği yaklaşık 30 mm’dir.
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2. Delinmiş her bir deliğe plastik bir dübel takın.

3. Taban yanını oklar öne bakacak şekilde yerleştirin ve ardından 

delikleri hizalayın. Vidaları takın ve ardından yıldız uçlu bir tornavida 

ile dübellere sıkın.
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4. Kameranın altındaki olukları taban üzerinde yükseltilmiş parça ile 
hizalayın ve ardından yerine oturana kadar saat yönünde döndürün.

Notlar:
Duvar, kameranın toplam ağırlığının en az üç katını destekleyebilmelidir.

Uyarı
Olası yaralanmaları önlemek için, kamera kurulum talimatlarına göre tavana veya 
duvara güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.
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Kullanım
MicroSD kartın takılması
Kameranın kapalı olduğundan emin olun. MicroSD kart yuvasını 
açmak için lensi yukarı doğru ittirin. MicroSD kartı, temas noktaları 
aşağı bakacak şekilde kart yuvasına takın.
Not: MicroSD kartı takmadan veya çıkarmadan önce kamerayı 
güçten çıkarın. Lütfen üretici durumu onaylı bir tedarikçi olan orjinal 
bir MicroSD kart 
(32 GB belleğe kadar) kullanın. U1/Class 10’dan yavaş olmayan 
okuma/yazma hızına sahip bir kart kullanmanız tavsiye edilir.
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Kameranın açılması
Şarj kablosunu arka taraftaki Micro-USB portuna takın, kamera 
otomatik olarak açılacaktır ve gösterge hızlıca turuncu renkte yanıp 
sönecektir.

Not: Kamera çalışırken, kamera merceğini döndürmeyin veya döndürmeye 
zorlamayın. Lensin konumu yanlışsa, lütfen Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını 
kalibre edin.

Gösterge
Mavi: Başarıyla bağlandı/Düzgün çalışıyor
Yanıp sönen mavi: Ağ hatası
Hızlıca yanıp sönen turuncu: Bağlanılacak
Yavaşça yanıp sönen turuncu: Güncelleniyor



11

Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması ile iletişime geçin
Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı 
Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla denetleyin.
QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama 
zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. 
Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında
“Mi Home/Xiaomi Home” ifadesini arayın. Mi Home/Xiaomi Home 
uygulamasını açın, sağ üstteki “+” simgesine dokunun ve cihazınızı 
eklemeye yönelik istemleri izleyin. 
* Uygulamanın Avrupa’daki (Rusya hariç) adı Xiaomi Home’dur. Cihazınızda 
görüntülenen uygulama adı varsayılan olarak kabul edilmelidir.
Not: Uygulamanın sürümü güncelleştirilmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama 
sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.  
Bağlantı sırasında kameranın açık olduğundan ve ağ bağlantısının kararlı 
olduğundan emin olun. Bağlantı beklenirken gösterge hızlıca turuncu renkte yanıp 
söner ve kamera başarıyla bağlandığında mavi renge döner.
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Fabrika ayarları geri yükleniyor
Eğer bağlantı ya da kameranın eşlendiği Mi hesabı değiştirildiğinde, 
fabrika ayarlarını geri yüklemeniz gerekmektedir. Sıfırlama tuşuna 
basın ve yaklaşık üç saniye boyunca basılı tutun. Gösterge hızlıca 
turuncu yanıp sönmeye başladığında, fabrika ayarları başarıyla 
geri yüklenmiştir. Ardından kamerayı uygulama ile yeniden 
bağlayabilirsiniz.
Not: Fabrika ayarlarını geri yüklemek, MicroSD karttaki içerikleri silmeyecektir.

Gerçek Zamanlı Gözetim
Uygulamada, gerçek zamanlı gözetim yapabilir, görüntü keskinliği 
ayarlayabilir, yatay ve dikey açıları ayarlayabilir, görüntü 
yakalayabilir ve kaydedebilir ve arama yapabilirsiniz.

Kızılötesi Gece Görüşü
Ortam ışığı karardıkça, kamera otomatik olarak gece görüşü 
moduna geçebilir. Dahili kızılötesi ışıklarla karanlıkta net bir şekilde 
video çekebilir.
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Oynatma
Kameranın oynatma özelliği yalnızca uyumlu bir MicroSD kart 
takıldığında kullanılabilir. Bir MicroSD kart takıldığında ve 
kamera takıldığında otomatik olarak video kaydetmeye başlar. 
Uygulamadaki oynatma düğmesine dokunun, ardından oynatmak 
istediğiniz zaman aralığını seçmek için zaman cetvelini sürükleyin. 
Desteklenen maksimum oynatma hızı 16x’dir.

Ev Gözetim Asistanı
Ev gözetim asistanı etkinleştirildiğinde, eğer kamera gözetlenen 
alanda gerçek zamanlı olarak insan hareketi ve değişiklikler 
algılarsa videoları kaydedecektir. Ardından anlık uygulama 
bildirimini alacaksınız. Mi Home/Xiaomi Home uygulamasından ev 
gözetim asistanını etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
24 saat, gündüz, gece, özel periyot gözetimi, alarm hassasiyeti ve 
alarm zamanı aralıkları, vs. ayarlarını yapabilirsiniz.
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Video Paylaşımı
Uygulamada, kamerayı başkalarıyla paylaşmak için ayarlar 
menüsünden cihaz paylaşım seçeneğini seçebilirsiniz. Kamerayı 
paylaştığınız kullanıcıların uygulamayı indirmeleri ve Mi hesabı ile 
oturum açmaları gerekmektedir.

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnız-
ca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün 
ve işlevler farklılık gösterebilir.
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Bakım Onarımda Uyulması Gereken Kurallar
Bu kameranın çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C ile 40 °C’dir. Kamer-
ayı, sıcaklığı belirtilen sıcaklık aralığının üstünde veya altında olan 
ortamlarda kullanmayın. Kamera hassas bir elektronik üründür. 
Normal çalışmasını sağlamak için, kamerayı yüksek nem seviyesine 
sahip ortamlara kurmayın ve kameranın içine su girmesine izin 
vermeyin.
Kameranın performansını artırmak için, kameranın lensini cam 
pencereler veya beyaz duvarlar gibi yansıtıcı yüzeylere ya da 
yakınlarına yerleştirmeyin. Bu, görüntünün kameranın yakınındaki 
bölgelerde aşırı parlak görünmesine ve daha uzak alanlarda daha 
koyu renkte görünmesine veya kameranın beyaz görüntüler üret-
mesine neden olacaktır.
Kameranın güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurulduğundan emin 
olun. Kamerayı, Wi-Fi sinyalini etkileyebilecek metal nesneler, 
mikrodalga fırınlar gibi nesnelerin yakınına koymayın.
Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında 
en az 20 cm’lik bir mesafe bırakılmalıdır.
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Güvenlik Bilgileri
Göz Sağlığı
Kameraya uzun süre kullanmaktan kaynaklanan göz yorgunluğunu 
veya boyun, kol, dirsek ve omuz ağrılarını önlemek için lütfen 
aşağıda listelenen önerileri uygulayın:
Kamerayı gözlerinizden 20-28 inç (yaklaşık 50-70 cm) uzakta 
tutun.
• Kameraya bakarken göz yorgunluğunu gidermek için daha sık 
göz kırpın. Kamerayı iki saat kullandıktan sonra gözlerinize 20 
dakikalık bir ara tanıyın. Gözlerinizi kameradan ayırın ve belirli bir 
mesafedeki bir şeye en az 20 saniye bakın. Boyun, kollar, sırt ve 
omuzlardaki gerilimi azaltmak için vücudunuzu gerin.

Düşük Mavi Işık 
Son yıllarda mavi ışığın neden olduğu göz hasarları giderek daha 
dikkat çekici hale geldi. Genel olarak mavi ışığın dalga boyu 
400-480 nm ve zararlı mavi ışığın dalga boyu 415-455 nm’dir. 
Bu monitör, mavi ışık emisyonuna maruz kalmanızı azaltmaya 
yardımcı olan bir işleve sahiptir. Düşük mavi ışık modunu Ayarlar 
menüsünden etkinleştirebilirsiniz.
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Teknik Özellik ve Enerji tüketimi
Teknik Özellikler
Ad: Mi 360° Ev Tipi Güvenlik Kamerası 2K 
Model: MJSXJ09CM
Ürün Boyutları: 115 x 78 x 78 mm 
İzleme Açısı: 110°
Açıklık: F1.4
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 40 °C
Şunlarla uyumludur: Android 4.4 ve iOS 9.0 veya sonraki sürümleri 
Depolama: MicroSD kart (32 GB belleğe kadar)
Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Wi-Fi İşlem Frekansı: 2412-2472 MHz
Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü: <20 dBm
Net Ağırlık: 310 g
Giriş: 5 V= 2 A
Çözünürlük: 2304 x 1296
Video Codec: H.265
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Enerji Tüketimi

• Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri 

bağlantılarını kapatın.

• Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre 

sonra kapanacak şekilde ayarlayın.

• Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.
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Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.  (Mi Ekosisteminde 
yer alan şirketlerden biri)
Adres: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang 
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Uygunluk Beyanı

İşbu belge ile Shanghai Imilab Technology Co., Ltd., 

radyo ekipmanı tipi  Mi 360° Ev Tipi Güvenlik Kamerası 2K ürününün 

2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB 

uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:  http://www.

mi.com/global/service/support/declaration.html
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Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik 
ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak 
belirtilmiştir) ve bunların sınıfandırılmamış evsel atıklarla birlikte 
atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve 
elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel 
makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek 
insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri 
dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları 
önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür 
toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için 
lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.
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Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. 

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su 

buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. 

Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.

• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına 

döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak  cihaza zarar verebilir.

• Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle 

açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz 

cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili 

düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar 

verebilir.

• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve 
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kuru bir bez kullanın.

• Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.

• Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli 

verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız 

veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir 

yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu 

normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak 

yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve 

gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa 

cihazı en yakın yetkili servise götürün. 
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Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım 
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya 

periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması 

durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek 

alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından 

ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini 

kullanın.

• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında 

sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen 

gösteriniz. 
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