
 
IMILAB EC3 bezpečnostní kamera 

Uživatelský manuál 
 

Obsah balení 
IMIlab EC3 kamera 
Upevnění na zeď 
Napájecí adaptér 
Vodotěsný datový kabel 
Uživatelský manuál 
 
Kameru složte podle obrázku a zajistěte šroubkem na spodní 
straně.

 
 
Při instalaci do rohu, upevněte kameru alespoň 50mm od boční 
stěny. 

 
Součástí balení je i vodotěsný kit pro instalaci obou kabelů. 
Kamera má jak napájecí kabel, tak datový. Oba kabely musí být 
zaizolovány tak, aby do spojů nemohla vniknout vlhkost. Omotejte 
spojení přiloženou páskou. 
 
Připojení kamery  
Zapnutí kamery 
1, vložte paměťovou kartu do kamery odšroubováním krytu slotu 
na spodní části kamery. Kamera nesmí být při vkládání karty 
zapnutá. 
2, zapojte napájecí kabel do kamery a zapojte napájecí kabel do 
sítě. Indikační LED se rozsvítí žlutě.  
 
Tovární nastavení 
Stiskněte a podržte tlačítko pro zapínání, kamera se tak vrátí do 
stavu, v jakém byla v době zakoupení. Obsah paměťové karty 
nebude smazán. 
 
Specifikace 
Vstup napájení 12V / 1A 
Rozlišení videa 1920 x 1080 
Pracovní teplota -20° - 40°C 
Kódování videa H.265 
Konektivita WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz 
LAN konektivita 1 x 10/100M 
Vhodné pro Android a iOS 
Rozměry 117 x 91 x 116mm 
Hmotnost 495g 
Zorný úhel 110° 
Clona F1.6 
 
 
 
 

Připojení do aplikace 
Kamera spolupracuje s aplikací Mi Home. 
Stáhněte si tuto aplikaci, nebo naskenujte QR kód 

 
 

Pokud máte aplikaci již nainstalovanou, QR kód Vás nasměruje 
přímo na připojení kamery a postupujte podle pokynů na displeji. 
Zvolte přidat klepnutím na + v pravém horním rohu a kameru 
vyberte ze seznamu. Pokud budete dotázání na volbu WiFi sítě, 
vyberte svou WiFi síť a zadejte heslo pro připojení. Kamera se 
spojí s Vaší WiFi a budete tak k ní mít přístup odkukoliv ze svého 
telefonu. 
 
Noční vidění 
Kamera má 10 infračervených přisvětlovacích diod pro maximální 
kvalitu obrazu i v noci. 
 
Přehrávání pořízeného záznamu 
Pořízené záznamy jsou uložené na paměťové kartě a prohlédnout 
si je můžete kdykoliv v menu kamery v aplikaci klepnutí na 
Playback. 
 
Sdílení 
Kameru můžete sdílet s dalšími osobami. Je nutné, aby měli 
nainstalovanou aplikaci Mi Home a přidali jste si je jako přítele. 
Poté přes funkci Share Device můžete přidat osobu, která bude 
mít stejný přístup ke kameře. 
 
Nastavení automatického monitoringu 
Funkce automatického monitoringu mohou být v aplikaci povoleny 
nebo zakázány. 
Kamera detekuje a nahrává automaticky při zaznamenání pohybu 
v zorném poli a v takovém případě Vám zašle automatickou 
notifikaci přímo na telefon. V aplikaci si můžete zvolit citlivost, čas 
ve kterém má kamera pracovat atd 
 
 


