
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MI 360 EV GÜVENLİK KAMERASI 2K PRO KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: XİAOMİ 

MODELLER: MJSXJ06CM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. 

Bu kameranın isim plakası gövdesinde yer almaktadır. 

 

 

KURULUM 

Mi 360 ° Ev Güvenlik Kamerası 2K Pro, masalar, yemek masaları ve sehpalar gibi yatay yüzeylere 
yerleştirilebilir. Ayrıca duvara da monte edilebilir. Kamerayı duvara monte etmek: 1. Duvardaki taban 
montaj deliklerinin konumlarını işaretlemek için önce bir kurşun kalem kullanın, ardından işaretli 
konumlarda iki delik açın. Her deliğin çapı yaklaşık 6 mm ve derinliği yaklaşık 30 mm'dir. 

 

2. Her delinmiş deliğe plastik bir dübel takın. 

 



3. Tabanın yan tarafını oklar öne bakacak şekilde yerleştirin ve ardından delikleri hizalayın. Vidaları 
takın ve ardından bir yıldız tornavida ile duvar prizlerine sıkın. 

 

4. Kameranın altındaki olukları tabandaki yükseltilmiş parça ile hizalayın ve ardından yerine 
kilitlenene kadar saat yönünde çevirin. 

 

Notlar: 1. Duvar, kameranın toplam ağırlığının en az üç katını taşıyabilmelidir. 2. Olası bir yaralanmayı 
önlemek için, kamera kurulum talimatlarına göre tavana veya duvara güvenli bir şekilde 
sabitlenmelidir. 

Nasıl kullanılır  

Bir MicroSD kartın takılması Kameranın kapalı olduğundan emin olun. MicroSD kart yuvasını ortaya 
çıkarmak için lensi yukarı doğru itin. MicroSD kartı, temas noktaları aşağı bakacak şekilde kart 
yuvasına yerleştirin. Not: Bir MicroSD kartı takmadan veya çıkarmadan önce kameranın güç 
bağlantısını kesin. Lütfen kalifiye bir tedarikçi tarafından üretilmiş orijinal bir MicroSD kart (32GB'a 
kadar) kullanın. U1 / Sınıf 10'dan daha az olmayan bir okuma / yazma hızına sahip bir kart 
kullanılması önerilir. 



 

Kamerayı açma Şarj kablosunu arkadaki Micro-USB bağlantı noktasına takın, kamera otomatik olarak 
açılır ve gösterge hızla turuncu renkte yanıp söner. 

 

Not: Kamera çalışırken, kameranın merceğini döndürmeyin veya döndürmeye zorlamayın. Lensin 
konumu hatalıysa lütfen Mi Home / Xiaomi Home uygulamasında kalibre edin. 

Gösterge Mavi: Başarıyla bağlandı / Düzgün çalışıyor  

Yanıp sönen mavi: Ağ hatası  

Hızla yanıp sönen turuncu: Bağlanacak  

Yavaşça yanıp sönen turuncu: Güncelleniyor 

 



Mi Home / Xiaomi Home Uygulaması ile bağlanın Bu ürün Mi Home / Xiaomi Home uygulaması * ile 
çalışır. Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla cihazınızı kontrol edin ve cihazla ve diğer akıllı ev 
cihazlarıyla etkileşim kurun. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama 
zaten yüklüyse, bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya indirip yüklemek için uygulama 
mağazasında "Mi Home / Xiaomi Home" araması yapın. Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını açın, 
sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve ardından cihazınızı eklemek için komut istemlerini izleyin. * 
Uygulama, Avrupa'da Xiaomi Home uygulaması olarak anılmaktadır (Rusya hariç). Cihazınızda 
görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır. Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş 
olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin. Bağlantı sırasında kameranın 
açıldığından ve ağ bağlantısının sabit olduğundan emin olun. Gösterge, bir bağlantı beklerken hızlı bir 
şekilde turuncu renkte yanıp söner ve kamera başarıyla bağlandığında maviye döner. 

 

Fabrika ayarlarını geri yükleme Kameranın bağlı olduğu ağ veya kameranın eşleştirildiği Mi hesabının 
değiştirilmesi gerektiğinde, fabrika ayarlarını geri yüklemek için sıfırlama düğmesini yaklaşık beş 
saniye basılı tutmak için bir iğne kullanın. Ardından ağı ve uygulamayı kamerayla yeniden bağlayın. 
Not: Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi, MicroSD kartın içeriğini silmez. 

Gerçek Zamanlı Gözetim  

Uygulamada gerçek zamanlı gözetimi görüntüleyebilir, görüntünün netliğini ayarlayabilir, yatay ve 
dikey açıları ayarlayabilir, yakalayıp kaydedebilir ve arama yapabilirsiniz. 

Kızılötesi Gece Görüşü Kamera,  

Ortam ışığındaki değişikliğe göre gece otomatik olarak gece görüş moduna geçebilir. Kamera, 
karanlıkta net bir şekilde video çekmesini sağlayan 9 metreye kadar gece görüş mesafesine ulaşan 
yerleşik kızılötesi gece görüş ışıkları ile donatılmıştır. 

Geri çalma  

Kameranın oynatma özelliği yalnızca uyumlu bir MicroSD kart takıldığında kullanılabilir. Bir MicroSD 
kart takıldığında ve kamera takıldığında, otomatik olarak video kaydetmeye başlayacaktır. 
Uygulamadaki oynatma düğmesine dokunun, ardından oynatmak istediğiniz süreyi seçmek için 
zaman çizelgesini sürükleyin. Desteklenen maksimum oynatma hızı 16x'tir. 

Ev Gözetim Asistanı  

Ev gözetim asistanı etkinleştirildiğinde, kamera, gözetim alanı içinde insan hareketini ve değişiklikleri 
gerçek zamanlı olarak algılarsa videoları kaydeder. Ardından uygulama push bildirimini alacaksınız. 
Uygulamada otomatik gözetim işlevini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. 24 saat, 
gündüz, yakın zaman, özel dönem gözetimi, uyarı hassasiyeti ve uyarı zaman aralıkları vb 
ayarlayabilirsiniz. 



 

Video Paylaşımı  

Uygulamada, kamerayı başkalarıyla paylaşmak için ayarlar menüsünde cihaz paylaşım seçeneğini 
seçebilirsiniz. Kamerayı paylaştığınız kullanıcıların içeriği görüntülemek için Mi Home / Xiaomi Home 
uygulamasını indirmeleri ve Mi hesaplarıyla oturum açmaları gerekir. 

Fiziksel Lens Engelleme  

Kayıt gerekli olmadığında, fiziksel lens engelleme işlevini etkinleştirmek için uygulamada "" öğesine 
dokunun. Kamera, kullanıcının mahremiyetini korumak için, merceği otomatik olarak kameranın 
kasası ile kaplanacak şekilde ayarlayacaktır. 

 

 

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. 
Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir. 

 

 

 

 



İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ ve KULLANIM HATALARI 

Önlemler  

Bu kamera için çalışma sıcaklığı aralığı -10 ° C ile 40 ° C arasındadır. Kamerayı, belirtilen aralığın 
üstünde veya altında sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanmayın. Kamera hassas bir elektronik 
üründür. Normal çalışmasını sağlamak için kamerayı yüksek nem seviyelerine sahip ortamlara 
kurmayın veya içine su girmesine izin vermeyin. Kameranın performansını iyileştirmek için, lensini 
cam pencereler veya beyaz duvarlar gibi yansıtıcı bir yüzeye bakacak şekilde veya yanına 
yerleştirmeyin; bu, görüntünün kameraya yakın alanlarda aşırı parlak ve daha uzak alanlarda daha 
karanlık görünmesine neden olur. veya kameranın beyaz görüntüler oluşturmasına neden olabilir. 
Kameranın güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurulduğundan emin olun. Kamerayı metal nesneler, 
mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyalini etkileyebilecek nesnelerin yakınına yerleştirmeyin. Normal 
kullanım koşullarında, bu ekipman, anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik bir mesafe 
bırakılmalıdır. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ  

 

Adı: Mi 360 ° Ev Güvenlik Kamerası 2K Pro  

Modeli: MJSXJ06CM  

Ürün Ölçüleri: 122 × 78 × 78 mm  

Görüş Açısı: 110 °  

Diyafram Açıklığı: F1.4  

Çalışma Sıcaklığı: -10 ° C ila 40 ° C  

Uyumlu: Android 4.4 ve iOS 9.0 veya üstü  

Depolama: MicroSD kart (32 GB'a kadar)  

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11a / b / g / n / ac 2,4 GHz / 5 GHz,  

Bluetooth 4.2 Wi-Fi Çalışma Frekansı: 2412–2472 MHz Wi-Fi  

Maksimum Çıkış Gücü: 16 dBm  

Bluetooth Çalışma Frekansı: 2412–2472 MHz  

Bluetooth Maksimum Çıkış Gücü: 2 dBm  

Wi-Fi Çalışma Frekansı: 5150–5350 MHz / 5460–5720 MHz / 5725–5825 MHz  

Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü: 13 dBm Net Ağırlık: 349 g  

Giriş: 5 V 2 A  

Çözünürlük: 1296p Video Codec'i: H.265 

 

 

 



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. 

 

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

 

YETKİLİ SERVİS 
MERKEZ YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
444 21 18  
 
 

Servis Bilgi Sistemi 

https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz. 

 

Bu cihaz 5150 - 5350 MHz frekans aralığında kullanıldığında sadece kapalı alanda kullanımla 
sınırlıdır 

 

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün 
kodu ) ve ETSI TS.123.040. V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu ) teknik özelliklerine uygundur 

 

 

 

 



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 TELEKOMUNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ 

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL  

TEL: 444 21 18 

Üretici Firma 

SHANGHAİ IMİLAB TECHNOLOGY CO., LTD.  

ODA 001A, KAT 11, BLOK 1, NO.588 ZİXİNG YOLU, MİNHANG BÖLGESİ, ŞANGAY, ÇİN 

 
 

 

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR. 

ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


