
 

Instrukcja obsługi  

do 

IMILAB EC3 Outdoor Security Camera 

Model: CMSXJ25A 

 

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do 

wykorzystania w przyszłości. 

 

1. Przedstawienie produktu 

 
 

Uwaga: W niniejszej instrukcji obsługi zdjęcia urządzenia, akcesoriów i interfejsu 

użytkownika mają wyłącznie charakter poglądowy i powinny być 

wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. 

Rzeczywiste urządzenie może różnić się od ilustracji ze względu na aktualizacje i 

ulepszenia produktu. Proszę odnieść się do właściwego urządzenia. 

 

 

 
 

Opakowanie zawiera: 

IMILAB EC3 Outdoor Security Camera,  

Pakiet do montażu na ścianie, 

Zasilacz sieciowy,  

Taśma hydroizolacyjna 

Instrukcja obsługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Instalacja urządzenia 
Należy złożyć kamerę w sposób pokazany poniżej. Następnie przymocować 

kamerę do metalowego trzonka za pomocą śruby. 

 
Uwaga: Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku 

nieprawidłowej instalacji. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami. 

 

Montaż urządzenia 

Uwaga: Przed zamontowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy w miejscu 

montażu sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny. 

 

1. Umieścić naklejkę pozycjonującą w żądanym miejscu instalacji. Wywiercić 

cztery otwory w miejscach wskazanych na naklejce. Średnica wiercenia ok. 6,0 

mm; głębokość wiercenia ok. 30 mm. 

 
 

 

 

2. Włożyć cztery plastikowe kołki rozporowe do otworów. 

 

 
3. Przykryć fragment kabla zasilającego 2 w 1 i LAN płytką montażową zgodnie z 

opisem. 

 
 



4. Umieścić podstawę na ścianie. Upewnij się, że kabel zasilający 2 w 1 i 

przewód LAN biegną prosto w dół. Zabezpieczyć podstawę, wsuwając śruby w 

nakrętki rozporowe. 

 
Uwaga: 

• Aby zapobiec wypadkom i urazom, należy mocno przymocować 

urządzenie do ściany w sposób przedstawiony na rysunku. Ściana, na 

której zamontowane jest urządzenie, musi mieć nośność co najmniej 3 

razy większą od ciężaru urządzenia. 

• Nie wolno montować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak 

sprężarka klimatyzacji, odpowietrznik okapu oświetleniowego lub 

odpowietrznik gazowego podgrzewacza wody. 

• Kamera może być obracana w pozycji poziomej, należy więc zwrócić 

uwagę na bezpieczną odległość obrotu podczas instalacji. Nie należy 

instalować urządzenia w miejscu, w którym jego ruch w poziomie byłby 

utrudniony. 

 
Odległość między podstawą a ścianą powinna wynosić co najmniej 50 mm, aby 

zapewnić bezpieczną odległość obrotu. Jakikolwiek odstęp mniejszy niż 50 mm 

będzie stanowił przeszkodę w ruchu kamery. 

 

Zestaw hydroizolacyjny 

Kamera posiada port zasilania i port LAN. Na obu tych portach należy wykonać 

izolację wodoszczelną. 

1. Owinąć gniazdo zasilania taśmą hydroizolacyjną w sposób pokazany poniżej. 

2. Owinąć port LAN taśmą hydroizolacyjną lub rękawem wodoszczelnym. 

• Port LAN może być owinięty taśmą hydroizolacyjną w taki sam sposób 

jak port zasilania.  

• Instrukcje dotyczące używania rękawa hydroizolacyjnego można znaleźć 

na koncie IMiLab WeChat. 

 
 

 

 



3. Podłączanie urządzenia 
 

1. Włącz kamerę 

Krok 1: Włożyć kabel zasilający do portu zasilania kamery. Podłączyć drugi 

koniec kabla zasilającego do źródła zasilania. 

Krok 2: Po podłączeniu do źródła zasilania lampka kontrolna będzie wskazywać 

stan kamery. Gdy wskaźnik świeci się na żółto, aparat jest włączany; gdy 

wskaźnik miga na żółto, czeka na podłączenie. 

 

2. Włóż kartę MicroSD 

Upewnić się, że kamera jest odłączona od zasilania. Za pomocą śrubokręta 

zdejmij obudowę ochronną i odsłoń gniazdo karty micro SD. 

Punkty styku karty micro SD powinny być skierowane w tym samym kierunku co 

kamera. Włóż kartę micro SD do gniazda. 

 

 
 

Uwaga: 

Podczas wkładania i wyjmowania karty micro SD należy odłączyć kamerę od 

zasilania. Proszę użyć karty micro SD renomowanego producenta. Zalecana 

prędkość odczytu i zapisu na karcie micro SD wynosi co najmniej U1/Klasa 10. 

 

Przywracanie ustawień fabrycznych 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania, aby przywrócić ustawienia 

fabryczne. Zawartość wewnątrz karty micro SD nie zostanie usunięta. 

 

4. Specyfikacja techniczna 
Nazwa: IMILAB EC3 Outdoor Security Camera  

Model: CMSXJ25A 

Wymiary przedmiotu: 117*91*116mm 

Waga netto: 495g 

Kąt widzenia obiektywu: 110° 

Apertura: F1.6 

Wejście: 12V 1A 

Rozdzielczość: 1920×1080 

Temperatura pracy: -20℃~ 40℃ 

Kodowanie wideo: H.265 

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz 

Połączenie LAN: 1 x 10/100M adaptacyjny port sieciowy 

Kompatybilny z: Android 4.4 lub iOS 9.0 lub nowszym 

 

Producent: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. (firma Mi Ecosystem Company) 

Adres: Room 908, No. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone, 

Shanghai, China 201210 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.imilab.com. 

Wsparcie: help@imilab.com 

Dla biznesu: globamarketing@imilab.com 

 

 
 

mailto:globamarketing@imilab.com


5. Podłączanie do aplikacji Mi Home 
Ten produkt działa z aplikacją Mi Home i 

może być kontrolowany za pomocą 

aplikacji Mi Home. Zeskanuj kod QR, aby 

pobrać i zainstalować aplikację Mi Home. 

Jeśli masz już zainstalowaną aplikację Mi 

Home, zostaniesz skierowany na stronę 

połączenia z urządzeniem. Możesz 

również wyszukać "Mi Home" w sklepie z 

aplikacjami, aby pobrać i zainstalować 

aplikację Mi Home. 

 

O współpracy z Mi Home 
Produkt, który współpracuje z Mi Home może być kontrolowany za pomocą 

aplikacji Mi Home. Należy pamiętać, że takie produkty są weryfikowane tylko na 

poziomie oprogramowania. Xiaomi i Mi Home nie są odpowiedzialne za 

produkcję, wdrażanie standardów i kontrolę jakości tych produktów i ich 

producentów. 

 

Uwaga: 

Rzeczywiste działanie może różnić się od 

powyższych instrukcji ze względu na 

aktualizacje i uaktualnienia aplikacji Mi Home. 

Proszę postępować zgodnie z instrukcjami 

wyświetlanymi przez aplikację Mi Home.  

 

6. Nocne widzenie w podczerwieni 
Czujnik światła może automatycznie przełączyć urządzenie w tryb widzenia 

nocnego poprzez IR-CUT w zależności od zmian oświetlenia otoczenia. 

Urządzenie posiada 10 wbudowanych diod podczerwonych, które zapewniają 

dobrą widoczność nagrań nawet w ciemnościach. 

 

 

 

 

7. Odtwarzanie wideo 
Nagrania wideo z przeszłości można oglądać tylko wtedy, gdy do kamery 

zewnętrznej IMILAB EC3 Outdoor Security Camera jest włożona kompatybilna 

karta micro SD. Po włożeniu karty micro SD i włączeniu urządzenia, kamera 

automatycznie rozpocznie nagrywanie. W interfejsie sterowania w aplikacji Mi 

Home, dotknij przycisku odtwarzania, aby wejść na stronę odtwarzania wideo. 

Można również przeglądać nagranie według wybranego przedziału czasowego. 

 

 
8. Udostępnianie wideo 
W interfejsie dla IMILAB EC3 Outdoor Security Camera w aplikacji Mi Home 

można ustawić urządzenie jako urządzenie współdzielone w menu ustawień i 

zaprosić innych do oglądania nagrań. Użytkownicy muszą pobrać aplikację Mi 

Home i zalogować się na swoje konto Xiaomi, aby móc oglądać nagrania z 

udostępnionego urządzenia. 

 



 
 

9. Bezpieczeństwo domu 
Funkcję Home Security można włączyć/wyłączyć w interfejsie sterowania 

kamerą zewnętrzną IMILAB EC3 w aplikacji Mi Home.  

Urządzenie może wykrywać i nagrywać ruchy w obrębie kąta widzenia i 

przesyłać nagranie do użytkownika. Użytkownicy mogą ustawić czas nadzoru, 

czułość alarmową, interwał alarmowy, itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Środki ostrożności 

• Odpowiedni zakres temperatur pracy dla tego produktu wynosi od -10 

°C do 45 °C. Nie należy używać produktu w środowisku o temperaturach 

powyżej lub poniżej określonego zakresu. 

• Podczas ładowania, zakres temperatury roboczej dla tego produktu 

wynosi od 0°C~ 45°C. Nie należy ładować produktu w środowisku o 

temperaturach powyżej lub poniżej określonego zakresu. 

• Używanie produktu w środowisku o niskiej temperaturze lub stanie 

naładowania będzie miało wpływ na czas jego działania. Rzeczywisty 

czas czuwania jest związany ze środowiskiem i sposobem korzystania z 

produktu przez użytkownika. 

• Aby poprawić działanie produktu, nie należy umieszczać obiektywu 

kamery naprzeciwko lub obok powierzchni odbijających światło, takich 

jak szklane okna/drzwi i białe ściany, co spowoduje, że obraz będzie 

wyglądał na zbyt jasny w pobliżu kamery i ciemniejszy w obszarach 

położonych dalej lub spowoduje, że obraz będzie biały. 

• Proszę zainstalować produkt w miejscach gdzie możliwy jest odbiór 

sygnału Wi-Fi i spróbować umieścić urządzenie w miejscu, gdzie sygnał 

Wi-Fi jest silny. Ponadto, należy zamontować kamerę z dala od 

konstrukcji metalowych, kuchenek mikrofalowych lub innych miejsc, 

gdzie siła sygnału może zostać naruszona. 

• Nie wymieniaj baterii w swojej kamerze - jeśli nie zostaną one 

prawidłowo wymienione, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. 

• Bateria (akumulator lub baterie) nie może być narażona na działanie 

promieni słonecznych, ognia lub podobnych warunków pogodowych. 

• Ten produkt jest kamerą o niskim poborze mocy z wbudowanym 

akumulatorem. Nie używaj funkcji monitorowania w czasie 

rzeczywistym przez długi czas podczas ładowania, aby uniknąć utraty 

żywotności baterii. 

 

 

 

 

 



11. Informacje dotyczące unieszkodliwiania i recyklingu zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 
 Prawidłowa utylizacja tego produktu. Oznaczenie to wskazuje, że 

produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z 

gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby zapobiec 

ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego 

wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać go 

recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone 

ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, 

należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze 

sprzedawcą detalicznym, w którym produkt został zakupiony. Mogą oni wziąć 

ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. 

 

 Niniejszym, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. deklaruje, 

że sprzęt radiowy typu IMILAB EC3 Outdoor Security Camera 

jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. 


