
Inteligentná kamera Mijia 360° 
 
Zachyťte každý moment vo svojej domácnosti! 
360° prehľad, infračervené LED – nočné snímanie, funkcia hlasového spojenia 
 
 

Príslušenstvo 
 

 
 
 
 
 

Parametre 
 
Model: MiJia 360° Smart Home PTZ Camera 
Rozmery: 115 x 78 x 78 mm 
Hmotnosť: 239 g 
Rozlíšenie: 720p 
Ohnisková vzdialenosť: 2.8 mm 
Zorné pole: 100.4° 
Napájanie: 5V / 2A 
Konektovita: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz 
Slot pre pamäť. kartu: microSD karta, max. 32 GB 
Kompatibilita: Android 4.0 alebo iOS 7.0 a novší 
Prevádzková teplota: -10 ℃ ~ 50 ℃ 
CMIIT ID: 2015DP3658 
 
  

Reproduktor 

Infračervené LED 

Tlačidlo zapnutia 

Mikrofón 

Objektív 

Napájací adaptér × 
1 

Napájací kábel × 1 
Inteligentná kamera Mijia × 1 



Jednoduchý a estetický vzhľad kamery 
 
 
 

 
 
 

• Popis tlačidiel 
Priradenie tlačidiel: krátkym stlačením tlačidla zapnutia otvoríte reláciu správy hlasu a 
ukončíte ju, dlhým stlačením tlačidla aktivujete hlasový hovor. 
Tlačidlo Reset: dlhým stlačením tlačidla obnovíte výrobné nastavenia. 
 
• Kontrolky stavu: 
Modré svetlo svieti: Pripojenie/bežný režim 
Modré svetlo bliká: Chyba siete 
Oranžové svetlo blikne raz: Čaká na pripojenie 
Oranžové svetlo bliká: Aktualizácia 
Zelené svetlo svieti: Zariadenie je v hlasovom režime 
Zelené svetlo bliká: Čaká sa na hlasový príkaz 
  

Tlačidlo Reset 

Zásuvka micro USB 

Zásuvka na rozšírenie pre 
pamäťové karty microSD Pohľad zozadu 



Nastavenie pripojenia 
 
Pripojenie kamery 
 
Pripojte napájací adaptér k spodnej časti zariadenia do zásuvky micro USB. V stave 
úspešného pripojenia začne blikať oranžové svetlo (dôrazne odporúčame použiť štandardné 
adaptéry, použitie iných adaptérov môže zariadenie poškodiť). 
 

 
* V prípade, že kontrolka stavu nebliká naoranžovo, podržte tlačidlo Reset. 
* Po pripojení k sieti neotáčajte objektív kamery ručne. V prípade nesprávneho umiestnenia 
objektívu kamery je povolené ručné nastavenie tak, aby sa jeho umiestnenie zhodovalo s 
pozíciou mobilného zariadenia. 
  



Panoramatické zobrazenia v 360 stupňoch, prezrite každý kút svojho domova 
 
Teplo a pohodlie: to si všetci spájame s domovom. S inteligentnou kamerou Mijia sa môžete 
pozrieť do každého kúta svojho domova. Kamera využíva motor s dvoma osami (s dizajnom 
bez konzoly) a poskytuje vysokú mobilitu v porovnaní s ľudským krkom. Uhol kamery je 85 
stupňov vertikálne a 360 stupňov horizontálne. Prezrite si každý detail vo svojej domácnosti. 
 
 

 
  



História videí 
Uchovajte si pamätné momenty so svojou rodinou 

 
Použite inteligentnú kameru Mijia nielen na ochranu domácnosti, ale tiež na zaznamenanie a 
uloženie krásnych chvíľ s rodinou. Vložte kartu microSD a môžete ukladať všetky nahrávky z 
kamery. Neskôr môžete presunúť všetky videá na smerovač/NAS a iné úložné zariadenia. 
Kamera zaznamená všetky úžasné udalosti v domácnosti, ktoré si môžete kedykoľvek 
prehrať. Uchovajte si vzácne spomienky na mnoho rokov. 
 
 

 
  



Infračervené LED pre nočné videnie  
Rodičia sú vždy poruke 

 
Použite kameru na to, aby ste svojmu dieťaťu prejavili lásku a starostlivosť. Inteligentná 
kamera Mijia je vybavená 940 nm infračervenou LED, ktorá umožňuje použiť zariadenie v 
nočnom režime. Nechajte kameru pri detskej postieľke a kedykoľvek môžete skontrolovať 
svoje dieťa. Už viac nemusíte v noci opakovane vstávať a strachovať sa o spiace dieťatko. 
Inteligentná kamera Mijia: 24-hodinový dozor nad vaším dieťaťom. 
 
 

 
  



Dvojsmerná hlasová komunikácia 
 
Hlasovú komunikáciu možno spustiť pomocou kamery a mobilného zariadenia (ak je mobilné 
zariadenie v dosahu prístupu). 
 
• Hlasové spojenie aktivované do 3 sekúnd od prijatia požiadavky z mobilného zariadenia. 
• Dlhým stlačením tlačidla pripojenia kamery sa odošle požiadavka na hlasovú komunikáciu, 
ktorá vyžaduje mobilné zariadenie. 
 
 

 
 

  

Mami, kedy prídeš 
domov? 

Lily, chýbala ti mamka? 

Dlhšie stlačenie aktivuje 
hlasové spojenie 



Intelektuálne schopnosti beta verzie platformy 
 
Kamera disponuje funkciou presného prenosu hlasu. Môžete povoliť zariadenie a aktivovať 
jednu z jednoduchých testovacích relácií. V prípade potreby sa odhláste, a stlačte tlačidlo. 
Keď kontrolka začne blikať nazeleno, kamera zahlási „Dovidenia“ (v budúcnosti bude funkcia 
verzie beta optimalizovaná). 
 
Prvý spôsob aktivácie kamery 
Signál na aktiváciu zariadenia: ak chcete prebudiť kameru, priložte tvár k zariadeniu a 
zvolajte „Xiao Bai, pozri!“  (Xiao Bai Kan Guo Lai). Zariadenie sa aktivuje, kontrolka začne 
blikať nazeleno a spustí sa rozhovor. (Aby ste mohli využiť funkčné možnosti zariadenia, 
zaistite tiché prostredie. Optimálna vzdialenosť je 0,5 až 3 metre). 
 

 
 
(Signál na prebudenie sa aktivuje predvolene, v prípade potreby funkciu vypnite vo svojom 
mobilnom zariadení.) 
 
  

Xiao Bai Kan Guo Lai 

Som tu! 

Aké je dnes počasie? 

Je slnečno! 



Ďalší spôsob aktivácie kamery 
 
Prebudenie pomocou tlačidla: prebudenie kamery sa aktivuje stlačením tlačidla v prednej 
časti kamery. Následne začne blikať zelená kontrolka a tlačidlom môžete spustiť rozhovor 
medzi vami a kamerou. 
 

 
 
 
 
 
– Som tu! 
 

– Aké je dnes počasie? 
 
– Je slnečno! 
 

– Zajtra? 
 

– Zajtra bude zamračené. 
 

– Koľkého je dnes? 
 
 
 
Tlačidlo prebudenia a aktivácie rozhovoru 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Viac zábavy a funkcií podobných funkcii dialógu so zariadením pripravujeme. Načúvame 
potrebám zákazníkov. 
  



Tri kroky ku správe 
Vhodné pre deti a starších ľudí 

 
Zabudnite na zložité nastavenia a množstvo rozličných káblov. Pripojte k napájaniu, stiahnite 
si aplikáciu Mi Smart Home a postupujte podľa pokynov. 
 
Pripojte inteligentnú kameru Mijia k napájaniu.  
Stiahnite si aplikáciu Mi Smart Home. 
Spustite aplikáciu, vyhľadajte a pripojte k nej zariadenie. 
 

 

 
 


