
دليل مستخدم كاميرا Mi لمراقبة المنزل
بزاوية 360 درجة - 1080 بكسل

هذا اإلصدار لالستخدام الخاص فقط وال يجوز توزيعه.
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هذا اإلصدار لالستخدام الخاص فقط وال يجوز توزيعه.

ً اقرأ هذا الدليل بعناية قبل االستخدام واحتفظ به للرجوع إليها مستقبال

نظرة عامة حول المنتج

reset

مؤشر الحالة

مكبر الصوت

منفذ شحن
Micro-USB

زر إعادة

الضبط

العرض األمامي العرض الخلفي

العدسة

MIC

MicroSD فتحة

(يمكن كشفها 
عن طريق دفع 

العدسة إلى أعلى)

محتويات العبوة:  كاميرا Mi لمراقبة المنزل بزاوية 360 درجة - 1080 بكسل، محول كهرباء، حزمة ملحقات التثبيت بالجدار، 
كابل كهرباء، دليل مستخدم

التركيب 

يمكن وضع كاميرا Mi لمراقبة المنزل 1080 بكسل على عدد من األسطح األفقية، مثل طاولة الكتابة وطاولة الطعام وطاولة

القهوة. كما يمكن تثبيتها أيًضا على الجدار.

تثبيت كاميرا المراقبة على جدار 

1.  قم بحفر ثقبين على الجدار باستخدام قاعدة كاميرا المراقبة كعارضة. يوصى بوضع عالمات على مواضع الثقوب بقلم 
رصاص قبل الحفر. يكون قطر كل ثقب حوالي 6 ملم، وعمق حوالي 30 ملم.
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2. أدخل المرسيين البالستيكيين يف الثقوب الموجودة على الجدار.

3.  ضع جانب القاعدة بحيث تكون األسهم باتجاه األعلى، ثم 
أدخل البراغي وقم بشدها يف سدادات الجدار باستخدام 

مفك براغي فيليبس.

4.  طابق الفتحات الموجودة يف الجزء السفلي من وحدة 
الكاميرا مع المنطقة التي برزت يف وحدة القاعدة. اضغط 
ألسفل حتى يندفع السطحان، ثم أدر وحدة الكاميرا يف أي 

من االتجاهين لتثبيتهما يف الموضع.

ر تحذي

لتجنب أي أضرار أو إصابات، يجب تثبيت الجهاز بشكل آمن على األرضية / الجدار كما هو محدد يف تعليمات التركيب.

  عند تركيب كاميرا المراقبة على الحائط، يرجى مالحظة أن الجدار يجب أن يكون قادراً على دعم الوزن اإلجمالي للمنتج على 
األقل ثالث مرات.



03
هذا اإلصدار لالستخدام الخاص فقط وال يجوز توزيعه.

تعليمات المنتج 

 	. Micro-USB لمراقبة المنزل تلقائياً بمجرد إدخال كابل الطاقة يف منفذ شحن Mi تشغيل الجهاز سيتم تنشيط كاميرا

reset

إذا كان مصباح المؤشر يومض باللون البرتقالي، فهذا يعني أن الجهاز قد تم تنشيطه بنجاح. إذا كنت ال ترى ضوء برتقالي 
يومض، فالرجاء الضغط مع االستمرار على زر إعادة الضبط إلعادة تشغيل الجهاز.

بمجرد تشغيل كاميرا Mi لمراقبة المنزل، يرجى عدم محاولة تدوير رأسها بالقوة. إذا كان وضع الكاميرا غير صحيح، فيمكن 
إجراء التعديالت من خالل التطبيق.

مصباح المؤشر	 

لون أزرق ثابت: متصل / الجهاز يف حالته الطبيعية

وميض باللون األزرق: خطأ يف الشبكة

وميض باللون البرتقالي بسرعة: بانتظار االتصال

وميض باللون البرتقالي ببطء: ترقية النظام قيد التقدم
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 	MicroSD تركيب بطاقة

تأكد من فصل الكهرباء بالفعل عن كاميرا المراقبة. اضبط عدسة الكاميرا ألعلى حتى يتم الكشف عن فتحة MicroSD ، ثم 
أدخل بطاقة MicroSD يف الفتحة (يجب أن يكون الجانب الخاص بنقاط االتصال متجهًا ألسفل). 

مالحظة:  يرجى فصل كاميرا المراقبة قبل إدخال بطاقة MicroSD أو إزالتها. يرجى استخدام بطاقة MicroSD أصلية مصنعة 
من قبل مورد مؤهل، مع سرعة قراءة / كتابة ال تقل عن U1/Class 10. (سعة الدعم القصوى هي 64 جيجابايت)

MicroSD

استعادة إعدادات المصنع	 

.MicroSD اضغط مع االستمرار على زر إعادة الضبط الستعادة إعدادات المصنع. ال يتم حذف البيانات المخزنة على بطاقة

 Mi Home/Xiaomi Home االتصال بتطبيق

 Mi Home/Xiaomi تحكم يف جهازك من خالل تطبيق .* Mi Home/Xiaomi Home يعمل هذا المنتج مع تطبيق
.Home

امسح كود QR ضوئياً لتنزيل التطبيق وتثبيته. سيتم توجيهك إلى صفحة إعداد االتصال يف حال كان التطبيق مثبتاً بالفعل. أو 
ابحث عن “ Mi Home/Xiaomi Home ” يف متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته. 

افتح تطبيق Mi Home / Xiaomi Home ، واضغط على “+” يف أعلى الجانب األيسر، ثم اتبع المطالبات إلضافة جهازك.

*  تم اإلشارة إلى التطبيق باسم تطبيق Xiaomi Home يف أوروبا (عدا روسيا). وينبغي التعامل مع اسم التطبيق الذي يظهر 
على جهازك على أنه افتراضي.

مالحظة: ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق، الرجاء اتباع التعليمات استناداً إلى إصدار التطبيق الحالي.  



05
هذا اإلصدار لالستخدام الخاص فقط وال يجوز توزيعه.

التدابير الوقائية 

 يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل المناسبة لهذا المنتج بين 10 - درجة مئوية و 50 درجة مئوية. يرجى عدم استخدام 	 
المنتج يف بيئة ذات درجات حرارة أعلى أو أقل من النطاق المحدد.

 كاميرا المراقبة عبارة عن منتج إلكتروني دقيق. ولضمان التشغيل الطبيعي، يرجى عدم تركيب الجهاز يف بيئة ذات 	 
مستويات رطوبة عالية أو السماح بدخول المياه إلى المنتج.

 ةيجاجزال باوبألا / ذفاونال لثم ،سكاع حطس بناجب وأ ةهجاوم ف اريماكال ةسدع عضو مدع ىجري ،جتنمال ءادأ نيسحتل 	 
قطانمال ف ةقماغو اريماكال نم ةبيرقال قطانمال ف دئاز لكشب ةعطاس ةروص روهظ ىإل يدؤيس امم،ءاضيبال ناردجالو 

.ءاضيب روص روهظ ىإل يدؤي وأ ةديعبال

 يرجى تركيب المنتج يف المناطق التي تحتوي على استقبال شبكة واي فاي، وحاول وضع الجهاز يف مكان تكون فيهإ شارة 	 
واي فاي قوية. باإلضافة إلى ذلك، يرجى إبقاء كاميرا المراقبة بعيدا عن الهياكل المعدنية أو أفران الميكروويف أو األماكن 

األخرى التي قد تتأثر فيها قوة اإلشارة.

 أثناء اإلستخدام العادي يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة ال تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم	 

المراقبة المباشرة 

قم بتشغيل كاميرا Mi لمراقبة المنزل بزاوية 360 درجة - 1080 بكسل المتصلة بالفعل لمراقبة المناطق المحيطة بشكل 
مباشر. تسمح لك واجهة التحكم يف الكاميرا بضبط حدة الصورة، باإلضافة إلى تغيير زوايا العرض الرأسية واألفقية للجهاز. يمكن 

أيًضا تنفيذ ميزات إضافية مثل لقطة الشاشة أو التسجيل واالتصاالت عن بعُد.

HD

 Mi Home مالحظة: يستخدم الرسم البياني كمرجع فقط. يختلف العرض الفعلي بناء على إصدارات مختلفة من برنامج
األساسي وطراز هاتفك الذكي.
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دعم الرؤية الليلية باألشعة تحت الحمراء وتكثيف الصور 

ستتحول الكاميرا تلقائياً إلى وضع الرؤية الليلية على حسب ظروف اإلضاءة المتغيرة. تعمل مصابيح الرؤية الليلية باألشعة 
تحت الحمراء الستة المدمجة على زيادة مسافة الرؤية الليلية إلى 9 أمتار، بحيث تتمكن الكاميرا من التقاط الفيديو بوضوح 

الظالم. 

نموذج وضع الرؤية الليلية باألشعة تحت الحمراء

 Mi Home مالحظة:  يستخدم الرسم البياني كمرجع فقط. يختلف العرض الفعلي بناء على إصدارات مختلفة من برنامج
األساسي وطراز هاتفك الذكي.

تشغيل 

 MicroSD متوافقة. فبمجرد تركيب بطاقة MicroSD لمراقبة المنزل فقط بعد تركيب بطاقة Mi تتوفر ميزة تشغيل كاميرا
وتشغيل كاميرا المراقبة، سيتم بدء تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً. بعد دخول واجهة المستخدم الخاصة بميزة التشغيل، ما 

عليك سوى تحريك الشريط على الخط الزمني لتحديد الفترة الزمنية التي ترغب يف عرضها.

 

HD

 Mi Home مالحظة:  يستخدم الرسم البياني كمرجع فقط. يختلف العرض الفعلي بناء على إصدارات مختلفة من برنامج
األساسي وطراز هاتفك الذكي.
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المراقبة التلقائية 

 	.Mi Home يمكن تمكين المراقبة المنزلية أو تعطيل  تعطيلها من خالل التطبيق

 يمكن تكوين المرا قبة التلقائية من خالل واجهة تحكم كاميرا Mi لمراقبة المنزل بزاوية 360 درجة 1080 بكسل يف 	 
التطبيق Mi Home . تشمل الخيارات المتاحة مراقبة على مدار 24 ساعة أو خالل النهار أو خالل الليل يمكنك أيضا إنشاء 

الجدول الزمني الخاص بك و تعيين زاوية الكاميرا المطلوبة.

هذا المنتج قادر على اكتشاف الحركات داخل مجال رؤيته. بمجرد اكتشاف حركات،يتم تسجيل فيديو وتتلقى إشعاراً.	 

الرؤية المشتركة عن بعُد 

من خالل واجهة التحكم الخاصة بكاميرا Mi لمراقبة المنزل بزاوية 360 درجة - 1080 بكسل يف تطبيق Mi Home ، يمكنك 
ضبط كاميرا المراقبة الخاصة بك كجهاز مشترك ضمن قائمة “اإلعدادات العامة”، ودعوة أصدقائك لعرض الكاميرا عن بعُد. 

سيُطلب من أصدقائك تنزيل تطبيق Mi Home وتسجيل الدخول باستخدام حساب Xiaomi الخاص به/بها.

يام باسح عم ةكراشم

ءاقدصألا عم ةكراشم

ةلئاعلا عم ةكراشم

...ةكراشم

4G10:194G10:15

ةماعلا تادادعإلا

لزنملا ةبقارم

نيزختلا ةرادإ

يئاقلتلا ليغشتلا

زاهجلا ةكراشم

تاميلعتلا

 Mi Home مالحظة:  يستخدم الرسم البياني كمرجع فقط. يختلف العرض الفعلي بناء على إصدارات مختلفة من برنامج
األساسي وطراز هاتفك الذكي.
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معلومات WEEE (نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية) 

جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية (WEEE وفقاً لتوجيه 19 / 2012 
/ EU) التي ال ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدال من ذلك، يجب حماية صحة اإلنسان 

والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية إلعادة 
تدوير نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية 

المحتملة على البيئة وصحة اإلنسان. يرجى االتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات 
حول الموقع باإلضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.

بموجب هذا, تعلن شركة Shanghai Imilab Technology Co., Ltd . أن نوع جهاز الراديو لمراقبة المنزل بزاوية 360 
درجة - 1080 بكسل يتوافق مع توجيه EU/2014/53 . النص الكامل إلعالن مطابقة االتحاد األوروبي متاح على عنوان اإلنترنت 

التالي: 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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المواصفات 

االسم: كاميرا Mi لمراقبة المنزل بزاوية 360 درجة - 1080 بكسل

زاوية العدسة : 110 درجة  MJSXJ05CM :الطراز

الدقة : 1080 بكسل   F2.1 :فتحة العدسة

إدخال الطاقة : 5 فولت 2 أمبير الوزن الصايف: 310 جرام 

الذاكرة القابلة للتوسيع: بطاقة ( MicroSD تصل إلى 64 جيجابايت)

H.265 :ترميز الفيديو

أبعاد المنتج: 78× 78 ×118 ملم

درجة حرارة التشغيل: -10 ~ 50 درجة مئوية

متوافقة مع: Android 4.4, iOS 9.0 أو اإلصدارات األحدث

االتصال الالسلكي: Wi- Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 جيجاهرتز

Shanghai Imilab Technology Co., Ltd . :الجهة المصنعّة

Mi Ecosystem ( إحدى شركات)

العنوان: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District شنغهاي، الصين

www.mi.com لمزيد من المعلومات، الرجاء االنتقال إلى موقع


