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1. Налаштування

2. Швидка синхронізація з Мі роутером у один клік

Підключення живлення

Дуже просте і швидке налаштування

Знизу знайдіть роз’єм для
USB-кабелю і підключіть його,
підключіть кабель до живлення. Якщо засвітився передній
індикатор, це означає, що
камера включена.
Перед установкою перевірте
наявність камери у 2.4G мережі і сигналу Wifi

Відкрийте програму Мі роутер,
почекайте, поки загориться жовтий індикатор. Після цього в
«розумних налаштуваннях» виберіть «швидка синхронізація
з роутером». Якщо засвітився
синій індикатор, це означає,
що синхронізація успішно
завершена.

3. Що робити, якщо у вас нема Мі роутера?

4. Вмикання

Завантажте та встановіть програму «Мі розумний будинок» або
додаток Mi Xiaoyi Smart-камери.

Увімкніть живлення, зачекайте приблизно 20 с, щоб загорівся
жовтий індикатор.

Проскануйте нижчезазначені QR-коди «Мі розумний будинок»
або Mi Xiaoyi Smart-камера і завершіть ваші налаштування.

Якщо жовтий індикатор не світиться, натисніть на кнопку скидання і утримуйте приблизно протягом 5 секунд, коли з’явиться
синій індикатор, включення завершено.

5. Додавання Mi Xiaoyi
Smart-камеры
Далі показаний порядок дій для
успішного додавання камери
(Також можна встановити кілька
камер)

6. Після успішного додавання каме- 7 Інструкція з використання додатка дистанційри, ви можете дистанційно перегля- ного відео
дати відео

8. Застереження
• Встановлювати подалі від металевих предметів;
• Не встановлювати камеру позаду меблів і поблизу з мікрохвильовою піччю;
• Уникати заплутування аудіокабелю, відеокабелю, USB-кабелю і залишати достатньо вільного простору для електричного кабелю;
• Необхідно забезпечити зону покриття безпровідного Wifi
сигналу і розмістити камеру максимально близько до Інтернету.
9. Підключення іншої мережі Інтернет
•
При підключенні іншої мережі Інтернет необхідно,
натиснути на кнопку скидання і утримувати її приблизно 5
секунд. Яко загорівся синій індикатор, це означає, що включення завершено. Потім знову необхідно підключиться до
Інтернету.

10 Гарантія

Якщо протягом терміну дії гарантії у вас виникли виробничі неполадки, ви можете
скористатися гарантійним сервісним обслуговуванням:
1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми, після пред’явлення квитанції, Ви можете повернути гроші або вибрати безкоштовну заміну товару за такою ж вартістю.
2. Протягом 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми, Ви можете скористатися правом на безкоштовну заміну товару за такою ж вартістю; Якщо у Вас
гарантійний талон на рік.
3.Даний гарантійний талон не може коригуватися, інакше він буде вважатися недійсним.

11. Наявність токсичних і шкідливих речовин

Умови гарантійного ремонту

Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись), при яких гарантійне обслуговування неможливо:
- Відсутність гарантійного талону, квитанції або коли термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли внаслідок використання пристрою не за призначенням,
неправильним доглядом або неправильним технічним обслуговування;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставин таких, як: удар блискавки, пожежа або повінь;
- Номер моделі, зазначений у гарантійному сертифікаті, і номер на пристрої не
збігаються;
- Неполадки, що виникли внаслідок технічного обслуговування в сервісних центрах
іншої торгової марки;
- При виникненні подібних випадків вам слід звертатися у відповідні сервісні центри
або вибирати платні послуги;
- Знебарвлення або знос у ході експлуатації пристрою не входить в гарантійне
сервісне обслуговування.

Даний товар відповідає Європейським вимогам RoHS і нормативам з
охорони навколишнього середовища; міжнародні країни все ще не можуть замінити або зменшити вміст алюмінію в мідному сплаві.

