
CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL
POPIS PRODUKTU
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Identifikační štítek 
kamery je umístěn na spodní straně.

Reset

Obsah balení: Kamera Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, 
napájecí adaptér, nabíjecí kabel, souprava pro instalaci na stěnu, 
uživatelská příručka.

INSTALACE
Kameru Mi 360° Home Security Camera 2K Pro lze umístit 
na vodorovné povrchy, jako jsou pracovní stoly, jídelní stoly 
a konferenční stolky. Lze ji také připevnit na zeď.

Instalace kamery na zeď:
1. Nejprve tužkou označte pozice otvorů pro upevnění základny 
na stěnu a následně ve vyznačených místech vyvrtejte dva otvory. 
Průměr každého otvoru je cca 6 mm a hloubka cca 30 m.

NÁVOD K POUŽITÍ
INSTALACE MICROSD KARTY
Ujistěte se, že je kamera vypnutá. Nadzvedněte objektiv, 
odkryjete tak slot microSD karty. Vložte microSD kartu do slotu 
tak, aby kontaktní body směřovaly dolů.
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2. Do každého vyvrtaného otvoru vložte umělohmotné hmoždinky.

3. Přiložte stranu základny tak, aby šipky 
směřovaly vzhůru, a následně zarovnejte 
otvory. Vložte šroubky a následně je pomocí 
křížového šroubováku zašroubujte do 
hmoždinek.

4. Zarovnejte drážky na spodní straně 
kamery se zvednutou částí základny 
a otáčejte jí po směru hodinových ručiček, 
dokud nezapadne na místo.

Poznámky:
1.	 Stěna	musí	být	schopna	nést	alespoň	
trojnásobek	celkové	hmotnosti	kamery.
2.	 Aby	se	zabránilo	možnému	zranění,	musí	
být	kamera	bezpečně	připevněna	ke	stropu	
nebo	ke	stěně	podle	pokynů	k	instalaci.

ZAPNUTÍ KAMERY
Zapojte nabíjecí kabel do microUSB portu na zadní straně kamery. 
Kamera se automaticky zapne a kontrolka začne oranžově blikat.
Poznámka:	Pokud	kamera	pracuje,	neotáčejte	ani	nerotujte	
objektivem.	Pokud	je	seřízení	polohy	objektivu	nepřesné,	
proveďte	kalibraci	v	aplikaci	Mi	Home/Xiaomi	Home.

KONTROLKA
Modrá: Úspěšně připojeno/Zařízení funguje správně
Bliká modře: Chyba sítě.
Bliká rychle oranžově: Čeká na připojení
Bliká pomalu oranžově: Aktualizace

SPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt lze ovládat aplikací Mi Home / Xiaomi Home* 
a propojit i s dalšími chytrými zařízeními ve vaší domácnosti.
Aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo Apple App 
Store a nainstalujte. Pro rychlejší instalaci naskenujte QR kód 
v manuálu, který vás do obchodu s aplikacemi automaticky 
přesměruje. Máte-li aplikaci již nainstalovanou, otevřete ji 
a klepněte na tlačítko „+‘‘ v pravém horním rohu pro přidání 
zařízení. Nové zařízení můžete přidat vyhledáním zařízení 
v seznamu nebo spustit automatické vyhledávání. Poté 
postupujte podle pokynů průvodce v aplikaci.

*V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí 
pro Rusko).

Poznámka:	Aplikace	je	průběžně	aktualizována,	její	funkce,	
vzhled	i	název	se	můžou	měnit	a	výrobce	si	vyhrazuje	právo	
na	provádění	těchto	aktualizací	a	změn	bez	předchozího	
upozornění.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
V případě, že je nutná změna sítě, ke které je kamera připojena, 
nebo Mi účtu, se kterým je kamera spárována, pomocí špendlíku 
stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu cca 5 sekund, čímž 
obnovíte tovární nastavení. Následně kameru opět připojte 
k síti a aplikaci.
Poznámka:	Obnovení	továrního	nastavení	kamery	nevymaže	
žádná	data	na	microSD	kartě.

SLEDOVÁNÍ V REÁLNÉM ČASE
V aplikaci můžete zobrazit sledování v reálném čase, upravit 
ostrost obrazu, upravit vodorovný a svislý úhel, zachytit 
a zaznamenat a volat.
INFRAČERVENÉ NOČNÍ VIDĚNÍ
Kamera může v noci v závislosti na změně okolního světla 
automaticky přepnout do režimu nočního vidění. Kamera je 
vybavena zabudovanými infračervenými světly, které umožňují 
noční vidění do vzdálenosti až 9 metrů, díky čemuž kamera může 
pořizovat záznam s jasným obrazem.
PŘEHRÁVÁNÍ
•  Funkce přehrávání kamery je k dispozici pouze pokud je 

vložena kompatibilní microSD karta.
•  Jakmile je microSD karta vložena a kamera připojena 

k napájení, automaticky začne nahrávat video. Klikněte na 
tlačítko přehrávání v aplikaci a následně přetažením časové osy 
zvolte časový úsek, ve kterém chcete pořídit záznam. Maximální 
podporovaná rychlost přehrávání je 16x.

HOME SURVEILLANCE ASSISTANT
•  Pokud je povolena funkce Home Surveillance Assistant a kamera 

zaznamená pohyb osob a změny v reálném čase, začne nahrávat 
video sledované oblasti.  Následně zařízení odešle oznámení do 
aplikace.

•  V aplikaci můžete povolit nebo zakázat funkci automatického 
sledování.

•  Můžete nastavit 24hodinový, denní, noční, vlastní sledování, 
citlivost výstrah a časové intervaly výstrah atd.

SDÍLENÍ VIDEÍ
V aplikaci můžete zvolit možnost sdílení zařízení v menu 
nastavení a sdílet tak kameru s ostatními. Uživatelé, se kterými 
chcete kameru sdílet, si pro zobrazení obsahu musí stáhnout 
aplikaci Mi Home/Xiaomi Home App a přihlásit se pomocí 
svého Mi účtu.

FYZICKÁ BLOKACE OBJEKTIVU
Pokud nechcete nahrávat, klepnutím na „       “ v aplikaci povolíte 
funkci fyzické blokace objektivu. Kamera automaticky nastaví 
objektiv tak, aby byl objektiv zakryt krytem samotné kamery, aby 
chránila soukromí uživatele. 

Poznámka:	Obrázky	výrobku,	jeho	příslušenství	i	uživatelského	
rozhraní	uvedené	v	tomto	návodu	jsou	pouze	ilustrativní.	
Aktuální	výrobek	a	jeho	funkce	se	mohou	v	důsledku	neustálého	
vývoje	lišit.

Normální Blokace

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
•  Rozsah provozní teploty kamery je mezi -10 °C a 40 °C.
•  Nepoužívejte kameru v prostředích s teplotami nad nebo pod 

stanoveným rozsahem.
•  Kamera je přesný elektronický výrobek. Neinstalujte kameru 

do prostředí s vysokou vlhkostí a nedovolte, aby se do ní dostala 
voda, zajistíte tak její normální provoz.

•  Chcete-li zlepšit výkon kamery, neumisťujte ji na místo, 
kde její objektiv směřuje nebo je blízko reflexního povrchu, 
například skleněných a bílých stěn, jelikož to způsobí, že obraz 
bude v oblastech blízko kamery příliš jasný a ve vzdálenějších 
oblastech tmavší, nebo záběry kamery budou bílé.

•  Ujistěte se, že kamera je nainstalována v oblasti, kde je silný 
signál Wi-Fi sítě. Neumisťujte fotoaparát do blízkosti předmětů, 
které mohou ovlivňovat jeho signál Wi-Fi, jako jsou kovové 
předměty nebo mikrovlnné trouby.

•  Za běžných podmínek používání by toto zařízení mělo být 
umístěno ve vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou a tělem 
uživatele.

SPECIFIKACE
Název: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro
Model: MJSXJ06CM
Rozměry výrobku: 122 × 78 × 78 mm
Pozorovací úhel: 110°
Apertura: F1.4
Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
Kompatibilita: Android 4.4 a iOS 9.0 nebo vyšší
Úložiště: MicroSD karta (až 32 GB)
Konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz
Bluetooth 4.2
Kmitočtové pásmo Wi-Fi: 2 412 - 2 472 MHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP) Wi-Fi: 16 dBm
Kmitočtové pásmo Bluetooth: 2 412 - 2 472 MHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP) Bluetooth: 2 dBm
Kmitočtové pásmo Wi-Fi: 5 150–5 350 MHz/5 460–5 720 MHz/5 
725–5 825 MHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP) Wi-Fi: 13 dBm
Čistá hmotnost: 349 g
Vstup: 5 V=2 A
Rozlišení: 1296p
Video kodek: H.265 

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat 
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně 
s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny 
elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se 
všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných 
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních 
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace 
napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí 
a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, 
v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. prohlašuje, že 
typ rádiového zařízení MJSXJ06CM je v souladu se směrnicí 
2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici 
na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade 
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu 
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky 
elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so 
všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených 
zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom 
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia 
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate 
u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že 
rádiové zariadenie typu MJSXJ06CM je v súlade so smernicou 
2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie 
o zhode je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

MicroSD

Poznámka:	Před	vložením	nebo	vyjmutím	MicroSD	karty	odpojte	
kameru	z	napájení.	Používejte	pouze	originální	microSD	kartu 
(do	velikost	32	GB)	od	kvalifikovaného	výrobce.	Doporučujeme	
použít	kartu	s	rychlostí	čtení	a	zápisu	nejméně	U1/Třída	10.
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POPIS VÝROBKU
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie. 
Identifikačný štítok kamery je umiestnený na spodnej strane.

Reset

Obsah balenia: Kamera Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, 
napájací adaptér, nabíjací kábel, súprava na inštaláciu 
na stenu, užívateľská príručka.

INŠTALÁCIA
Kameru Mi 360° Home Security Camera 2K Pro možno umiestniť 
na vodorovné povrchy, ako sú pracovné stoly, jedálenské stoly 
a konferenčné stolíky. Možno ju pripevniť aj na stenu.

Inštalácia kamery na stenu:
1. Najprv ceruzkou označte pozície otvorov na upevnenie základne 
na stenu a potom na vyznačených miestach vyvŕtajte dva otvory. 
Priemer každého otvoru je cca 6 mm a hĺbka cca 30 m.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE
INŠTALÁCIA MICROSD KARTY
Ubezpečte sa, že kamera je vypnutá. Naddvihnite objektív, 
odkryjete tak slot microSD karty. Vložte microSD kartu do slotu 
tak, aby kontaktné body smerovali dolu.
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2. Do každého vyvŕtaného otvoru vložte umelohmotné hmoždinky. 

3. Stranu základne priložte tak, aby šípky 
smerovali hore, a potom zarovnajte otvory. 
Vložte skrutky a potom ich krížovým 
skrutkovačom zaskrutkujte do hmoždiniek.

4. Drážky na spodnej strane kamery 
zarovnajte so zdvihnutou časťou základne 
a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, 
dokým nezapadne na miesto.

Poznámky:
1.	 Stena	musí	uniesť	aspoň	trojnásobok	
celkovej	hmotnosti	kamery.
2.	 Aby	sa	zabránilo	možnému	zraneniu,	
musí	byť	kamera	bezpečne	pripevnená	
k	stropu	alebo	k	stene	podľa	pokynov	na	
inštaláciu.

ZAPNUTIE KAMERY
Nabíjací kábel zapojte do microUSB portu na zadnej strane 
kamery. Kamera sa automaticky zapne a kontrolka začne blikať 
oranžovo.
Poznámka:	Ak	kamera	pracuje,	neotáčajte	ani	nerotujte	
objektívom.	Ak	je	nastavenie	polohy	objektívu	nepresné,	urobte	
kalibráciu	v	aplikácii	Mi	Home/Xiaomi	Home.

KONTROLKA
Modrá: Úspešne pripojené/Zariadenie funguje správne
Bliká modro: Chyba siete.
Bliká rýchlo oranžovo: Čaká na pripojenie
Bliká pomaly oranžovo: Aktualizácia

SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi 
Home* a prepojiť aj s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo 
vašej domácnosti.
Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo Apple App 
Store a nainštalujte. Pre rýchlejšiu inštaláciu naskenujte QR 
kód v manuáli, ktorý vás do obchodu s aplikáciami automaticky 
presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, otvorte ju 
a kliknite na tlačidlo „+ ‚‘ v pravom hornom rohu pre pridanie 
zariadenia. Nové zariadenie môžete pridať vyhľadaním zariadenia 
v zozname alebo spustením automatického vyhľadávania. 
Následne postupujte podľa pokynov sprievodcu v aplikácii.

*V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí 
pre Rusko).

Poznámka:	Aplikácia	je	priebežne	aktualizovaná,	jej	funkcie,	
vzhľad	a	názov	sa	môžu	meniť	a	výrobca	si	vyhradzuje	právo	na	
vykonávanie	týchto	aktualizácií	a	zmien	bez	predchádzajúceho	
upozornenia.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA
Ak je nutná zmena siete, ku ktorej je kamera pripojená, alebo 
Mi účtu, s ktorým je kamera spárovaná, špendlíkom stlačte a na 
cca 5 sekúnd podržte tlačidlo Reset, čím obnovíte továrenské 
nastavenie. Potom kameru opäť pripojte k sieti a aplikácii.
Poznámka:	Obnovenie	továrenského	nastavenia	kamery	
nevymaže	žiadne	údaje	na	microSD	karte.

SLEDOVANIE V REÁLNOM ČASE
V aplikácii môžete zobraziť sledovanie v reálnom čase, upraviť 
ostrosť obrazu, upraviť vodorovný a zvislý uhol, zachytiť 
a zaznamenať a volať.
INFRAČERVENÉ NOČNÉ VIDENIE
Kamera môže v noci v závislosti od zmeny okolitého svetla 
automaticky prepnúť na režim nočného videnia. Kamera 
je vybavená zabudovanými infračervenými svetlami, ktoré 
umožňujú nočné videnie do vzdialenosti až 9 metrov, vďaka čomu 
kamera môže vyhotoviť záznam s jasným obrazom.
PREHRÁVANIE
•  Funkcia prehrávania kamery je k dispozícii, iba ak je vložená 

kompatibilná microSD karta.
•  Ak je microSD karta vložená a kamera pripojená k napájaniu, 

automaticky začne nahrávať video. Kliknite na tlačidlo 
prehrávania v aplikácii a potom pretiahnutím časovej osi zvoľte 
časový úsek, v ktorom chcete zhotoviť záznam. Maximálna 
podporovaná rýchlosť prehrávania je 16x.

HOME SURVEILLANCE ASSISTANT
•  Ak je povolená funkcia Home Surveillance Assistant a kamera 

zaznamená pohyb osôb a zmeny v reálnom čase, začne nahrávať 
video sledovanej oblasti.  Potom zariadenie pošle oznámenie do 
aplikácie.

•  V aplikácii môžete povoliť alebo zakázať funkciu automatického 
sledovania.

•  Môžete nastaviť 24-hodinové, denné, nočné, vlastné sledovanie, 
citlivosť výstrah, časové intervaly výstrah atď.

ZDIEĽANIE VIDEÍ
V aplikácii môžete zvoliť možnosť zdieľania zariadenia v menu 
Nastavenie a tak zdieľať kameru s ostatnými. Užívatelia, 
s ktorými chcete kameru zdieľať, si pre zobrazenie obsahu musia 
stiahnuť aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home App a prihlásiť sa 
pomocou svojho Mi účtu.

FYZICKÁ BLOKÁCIA OBJEKTÍVU
Ak nechcete nahrávať, klepnutím na „      “ v aplikácii povolíte 
funkciu fyzickej blokácie objektívu. Kamera automaticky nastaví 
objektív tak, aby bol objektív zakrytý krytom samotnej kamery, 
aby chránila súkromie užívateľa.

Poznámka:	Obrázky	výrobku,	jeho	príslušenstva	a	užívateľského	
rozhrania	uvedené	v	tomto	návode	sú	iba	ilustratívne.	Aktuálny	
výrobok	a	jeho	funkcie	sa	môžu	v	dôsledku	neustáleho	vývoja	
líšiť.

Normálna Blokácia

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
•  Rozsah prevádzkovej teploty kamery je medzi -10 °C a 40 °C.
•  Kameru nepoužívajte v prostredí s teplotou nad alebo pod 

stanoveným rozsahom.
•  Kamera je presný elektronický výrobok. Kameru neinštalujte 

do prostredia s vysokou vlhkosťou a nedovoľte, aby sa do nej 
dostala voda, zaistíte tak jej normálnu činnosť.

•  Ak chcete zlepšiť výkon kamery, neumiestňujte ju na miesto, 
kde jej objektív smeruje alebo je blízko reflexného povrchu, 
napríklad sklenených a bielych stien, lebo potom bude obraz 
v oblasti blízko kamery príliš jasný a vo vzdialenejšej oblasti 
tmavší, alebo zábery kamery budú biele.

•  Ubezpečte sa, že kamera je inštalovaná v oblasti, kde je 
silný signál Wi-Fi siete. Fotoaparát neumiestňujte do blízkosti 
predmetov, ktoré môžu ovplyvniť jeho signál Wi-Fi, ako sú 
kovové predmety a mikrovlnné rúry.

•  Za bežných podmienok používania by toto zariadenie malo byť 
umiestnené vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom 
užívateľa

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro
Model: MJSXJ06CM
Rozmery výrobku: 122 × 78 × 78 mm
Pozorovací uhol: 110°
Apertura: F1.4
Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C
Kompatibilita: Android 4.4 a iOS 9.0 alebo vyšší
Úložisko: MicroSD karta (až 32 GB)
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz
Bluetooth 4.2
Frekvenčné pásmo Wi-Fi: 2 412 - 2 472 MHz
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP) Wi-Fi: 16 dBm
Frekvenčné pásmo Bluetooth: 2 412 - 2 472 MHz
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP) Bluetooth: 2 dBm
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP) Wi-Fi: 5 150–5 350 MHz/5 
460–5 720 MHz/5 725–5 825 MHz
Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: 13 dBm
Čistá hmotnosť: 349 g
Vstup: 5 V=2 A
Rozlíšenie: 1296p
Video kodek: H.265

MicroSD

Poznámka:	Pred	vložením	a	vybratím	MicroSD	karty	odpojte	
kameru	z	napájania.	Používajte	iba	originálnu	microSD	kartu
(do	veľkosti	32	GB)	od	kvalifikovaného	výrobcu.	Odporúčame	
použiť	kartu	s	rýchlosťou	čítania	a	zápisu	aspoň	U1/Trieda	10.

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Výrobce | Výrobca
Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,
Shanghai, China

Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne

manual_Xiaomi_Mi_360°_Home_Security_Camera_2K_Pro_2020_587x70_v02.indd   2manual_Xiaomi_Mi_360°_Home_Security_Camera_2K_Pro_2020_587x70_v02.indd   2 11.01.2021   8:17:5411.01.2021   8:17:54


