
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EV GÜVENLİK KAMERASI KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: XİAOMİ 

MODELLER: MJSXJ05CM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Xiaomi MiJia Home Kamera ne işe yarar? 
Xiaomi MiJia Home Kamera ile kendi akıllı güvenlik sisteminizi kurabilirsiniz. Kamera üzerindeki gece 
görüşü, hareket algılama, karşılıklı ses gönderimi gibi özellikler, %100 uzaktan kontrol ve mobil 
bildirimler sayesinde evinizde ya da ofisinizde olan biten her şeyden haberdar olabilirsiniz. 

Xiaomi MiJia Home Kamera nasıl kullanılır? 
Xiaomi MiJia Home Kamera, Xiaomi'nin kendi uygulaması olan Mı Home üzerinden çalışır. İlk kurulum 
gerçekleştirildikten sonra tüm işlemler mobil uygulama üzerinden yapılır. 

KURULUM 
 
Xiaomi MiJia Home Kamera nereye monte edilebilir? 
Xiaomi MiJia Home Kamera dikey yüzeylere, tavana ya da masa gibi platformlara yerleştirilebilir. 

Mi Home uygulaması hangi telefonlar ile uyumludur? 
Xiaomi MiJia Home Kamera ile birlikte kullanılan Mı Home mobil uygulaması IOS7.0 ya da Android 4.0 
üzeri işletim sistemine sahip olan tüm mobil cihazlar ile uyumludur. 

Xiaomi MiJia Home Kamera kurulumu nasıl yapılır? 
Xiaomi MiJia Home Kamera’yı kutu içeriğindeki güç kablosu ve adaptör ile çalıştırın. 
Mi Home uygulamasını başlatın, uygulama açılış ekranından IP kamerayı seçin. 
Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını seçin ve şifresini girin. 
Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra kamera üzerinde mavi renkli led işlemin başarıyla 
tamamlandığını göstermektedir. 

Xiaomi MiJia Home Kamera'yı nasıl izleyebilirim? 
Kamera üzerindeki SD kart desteği sayesinde görüntü geçmişi dâhili olarak saklanır, akıllı telefonunuz 
üzerinden kameraya bağlanarak hem geçmiş görüntüleri izleyebilir hem de canlı olarak ortamı 
izleyebilirsiniz. 

Xiaomi MiJia Home Kamera'yı nasıl hareket ettirebilirim? 
Xiaomi MiJia Home Kamera PTZ kontrol desteği sunmaktadır. Bu sayede kamerayı pan, tilt ve zoom 
şeklinde üç eksenli olarak hareket ettirerek farklı açılar elde edebilirsiniz. PTZ kontrol özelliğinin 
tamamını Mı Home mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR. 



TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ 

Verim 

Tür: IP güvenlik kamerası 

Yerleşim desteklenir: Kapalı 

Bağlantı teknolojisi: Kablosuz 

Tasarlamak 

Form faktörü: ampul 

Ürün rengi: BeyazMontaj 

Tipi: Tavan / Duvar / Masa 

Video 

Desteklenen video modları:720p 

Kamera 

Görüş alanı (FOV) açısı:100,4 ° 

Görüş açısı, yatay:360 ° 

Görüş açısı, dikey:115 ° 

Lens sistemi 

Sabit odak uzaklığı:2,8 mm 

Güvenlik  

Video hareket algılama: Y 

HTTPS Şifrelemesi: Y 

Depolama 

Dâhili sabit sürücü: N- 

Entegre kart okuyucu: Y 

Uyumlu  

Hafıza kartları: MicroSD (TransFlash) 

Maksimum hafıza kartı boyutu:32 GB 

Gece görüşü 

Kızılötesi dalga boyu:940 nm 

Gece görüşü: Y 

LED türü: İR 

Ağ 

Kablosuz standartları:802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) 

Frekans bandı:2,4 GHz 

Ethernet LAN:N- 

Kablosuz internet:Y 



Ağırlık ve boyutlar 

Yükseklik:115 mm 

Genişlik: Genişlik 78 mm  

Derinlik: Genişlik 78 mm 

Çap:7.8 cm (santimetre) 

Ağırlık:239 gGüç 

AC giriş voltajı:5  

VAC adaptör çıkış akımı:2 A 

Çalışma koşulları 

Çalışma sıcaklığı (TT):-10-50 ° C 

Sistem gereksinimleri 

Desteklenen mobil işletim sistemleri: Android, iOS 

Ambalaj içeriğiMontaj kiti: Y 

Manuel: Y 

Kamera sayısı:1 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
Cihazınızı herhangi bir nedenle tasımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldigi sekilde paketlenmis olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen 
bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız. 

 
BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ 
Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabilecegi herhangi bir bakım veya onarım islemi söz konusu 
degildir. 
Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım 
gerekmemektedir. 

 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ 
Cihazlarımız insan ve çevre saglıgına zararlı herhangi bir madde içermemektedir. Çalısmaları sırasında 
etkili oldukları alan içerisinde insan ve canlılara zarar vermemektedir.  

 
KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR 
Ürünü düzgün bir sekilde saklayın ve lensi çizik ve kire karsı koruyun. Ürünü temizlemek için 
profesyonel bir fırça ve mercek ü eyici kullanın. Ürünü, depolama sırasında kir ve neme karsı 
koruyun. 
 

SORUN GİDERME 
Sorun giderme işlemleriniz için teknik servis ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

YETKİLİ SERVİS 
1. EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18 

Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır. 



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

İthalatçı Firma 

EVOFONE TEKNİK SERVİS VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAHALLESİ NECATİBEY CAD. İŞ HANI Apt. NO: 66/1 BEYOĞLU 
İSTANBUL 

TEL: 444 21 18 

Üretici Firma 

SHANGHAİ IMİLAB TECHNOLOGY CO. LTD. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


