
Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
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Pregled izdelka

Vsebina paketa: IMILAB C20 x 1, napajalnik x 1, komplet pripomočkov za stensko montažo x 1,  
uporabniški priročnik x 1

Reža za Micro SD

(Razkrijete jo tako, da 
objektiv potisnete 
navzgor)

Objektiv
Indikator 
stanja

Zvočnik

Micro-USB 
vhod za napajanje

Mikrofon

 Gumb za ponastavitev

Pogled s sprednje strani

Pogled z zadnje strani

Reset
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IMILAB C20 lahko postavite na številne vodoravne površine, kot so pisalna miza, jedilna miza in 
kavna mizica. Namestite ga lahko tudi na steno.

Namestitev  IMILAB C20 na steno:

1. Na steno izvrtajte dve luknji, pri čemer kot predlogo uporabite podstavek naprave IMILAB C20. 
Priporočljivo je, da pred vrtanjem s svinčnikom označite mesta lukenj. Premer vsake luknje je 
približno 6 mm, globina pa približno 30 mm.

2.  V luknje na steni vstavite  plastične zidne vložke.

Namestitev
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3. Osnovno ploščo postavite tako, da puščica kaže navzgor. 
Pritrdite jo tako, da vijake privijete v zidne vložke.

4. Poskrbite, da se utori na dnu kamere ujemajo z dvignjenim  
delom na osnovni enoti. Pritisnite navzdol,
dokler se površini ne poravnata, nato obrnite enoto kamere 
v katero koli smer, da jo zaklenete na mestu.

Opozorilo:
Da bi se izognili škodi ali poškodbam, mora biti naprava trdno pritrjena na steno, kot je 
navedeno v navodilih za namestitev.
Pri namestitvi varnostne kamere na steno:
Pri namestitvi kamere na steno upoštevajte, da mora stena prenesti vsaj trikratno skupno težo 
izdelka.
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1.   Če indikatorska lučka sveti oranžno, pomeni, da je naprava uspešno aktivirana.
V nasprotnem primeru ponastavite napravo.
2. Ko je naprava IMILAB C20 vklopljena, ne poskušajte na silo obračati kamere. 
Če je položaj kamere nepravilen, ga lahko prilagodite v aplikaciji.

Navodila za uporabo izdelkov

Vklop naprave
IMILAB C20 se samodejno vklopi, ko napajalni kabel vstavite v polnilna vrata Micro-USB.
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MicroSD

Svetlobni indikator
Sveti modro: stanje priključene naprave je normalno 
Utripa modro: napaka v omrežju
Hitro utripa oranžno: čakanje na povezavo Počasi utripa 
oranžno: poteka nadgradnja sistema

Namestitev kartice MicroSD
Prepričajte se, da je naprava IMILAB C20 izključena iz napajanja. Objektiv fotoaparata nastavite navzgor, 
dokler se ne pokaže reža za MicroSD, nato v režo vstavite kartico MicroSD (stran s kontaktnimi točkami 
mora biti obrnjena navzdol).
Opomba: Preden vstavite ali odstranite kartico MicroSD, izključite napajanje naprave IMILAB C20. 
Uporabite originalno kartico Micro SD, ki jo je izdelal kvalificiran dobavitelj, s hitrostjo branja/pisanja, ki 
ni manjša od U1/razreda 10. (Največja podprta zmogljivost je 64 GB).

Obnovitev tovarniških nastavitev
Pritisnite in držite gumb za ponastavitev s tanko iglo, nato boste slišali glas "ponastavitev je uspela". 
Podatki, shranjeni na kartici MicroSD, se ne izbrišejo.

Reset

Mish
op

.si



Namestitev aplikacije IMILAB Home 
Povežite se z aplikacijo IMILAB Home. Ta izdelek deluje z aplikacijo 
IMILAB Home. Upravljajte svojo napravo z aplikacijo IMILAB Home.
Skenirajte kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo. Na spletni 
strani boste preusmerjeni na stran za nastavitev povezave, če je 
aplikacija že nameščena. Ali pa v trgovini z aplikacijami poiščite "IMILAB 
Home", če jo želite prenesti in namestiti. Odprite aplikacijo IMILAB Home 
in tapnite "+" v zgornjem desnem kotu, nato pa sledite navodilom za 
dodajanje svoje naprave.

Opomba: Različica aplikacije je bila morda posodobljena, zato upoštevajte navodila za uporabo 
glede na trenutno različico.

Dodajanje naprave

Odprite aplikacijo IMILAB Home in tapnite "+" v zgornjem desnem kotu. Tapnite"[-]"in s telefonom 
optično preberite kodo QR, nato pa sledite korakom za dodajanje naprave. Odprite aplikacijo IMILAB 
Home in tapnite "+" v zgornjem desnem kotu. Tapnite "IMILAB C20 "in nato sledite korakom za 
dodajanje naprave.

Camera

IMILAB Home
Security Cam...

IMILAB Home
Security Cam...

Please enter the device name to...

IMILAB Home
Security Cam...

Shared

IMILAB Home
Security Cam...

Hi，

Mish
op

.si



Specifikacije

Ime: IMILAB C20
Model: CMSXJ36A
Neto teža: 259 g
Kot objektiva: 105°
Resolucija: 1920 x 1080
Moč: 5 V --- 2 A     

Razširljiv pomnilnik: MicroSD card (do 64 GB) 
Dimenzije: 109 mm x 75 mm x 72.6 mm
Delovna temperatura: od -10 °C do 40 °C
Združljiv z: Android 5.0 ali iOS 9.0 ali novejši 
Brezžična povezljivost: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz2.4GHz

Previdnostni ukrepi

Temperaturno območje delovanja tega fotoaparata je med -10 °C in 40 °C. Fotoaparata ne uporabljajte 
v okoljih s temperaturo, ki je višja ali nižja od specificiranega območja.
Fotoaparat je natančen elektronski izdelek. Da bi zagotovili njegovo normalno delovanje, fotoaparata 
ne nameščajte v okolja z visoko stopnjo vlažnosti in ne dovolite, da vanj pride voda.
Da bi izboljšali delovanje fotoaparata, njegovega objektiva ne postavljajte nasproti ali ob reflektirane 
površine, kot so steklena okna ali bele stene, saj bo zaradi tega slika na območjih blizu fotoaparata 
preveč svetla, na oddaljenih območjih pa temnejša, ali pa bo fotoaparat prikazoval bele slike.
Prepričajte se, da je fotoaparat nameščen na območju z močnim signalom Wi-Fi. Kamere ne 
postavljajte v bližino predmetov, ki lahko affektirajo njen signal Wi-Fi, kot so kovinski predmeti, 
mikrovalovne pečice.
Pri normalni uporabi stanja mora biti ta oprema med anteno in telesom uporabnika oddaljena vsaj 20 
cm. Mish
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Spremembe ali dopolnitve, ki jih odgovorni za skladnost, niso izrecno odobrili, lahko 
razveljavijo uporabnikovo dovoljenje za upravljanje opreme. Ta naprava je v skladu s 15. 
delom pravilnika FCC. Delovanje je dovoljeno pod naslednjima dvema pogojema: 

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in 
(2) ta naprava mora sprejeti vsak moteči signal, vključno s tistim, ki lahko povzroči 
nezaželeno delovanje.

Opomba: Ta oprema je bila testirana in je v skladu z omejitvami za digitalne naprave
razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika FCC. Te omejitve so določene tako, da 
zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah.
Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko, če ni
nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroča motnje v radijski
komunikaciji. Kljub temu ni izključeno, da se motnje ne pojavijo v določeni namestitvi. Če 
ta oprema škodljivo vpliva na radijski ali televizijski sprejem, kar lahko ugotovite z
izklopom in vklopom opreme, lahko uporabnik poskusi motnje odpraviti z enim ali več od
naslednjih ukrepov:
- Obrnite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drug električni krog od tistega, na katerega je 
priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Izjava FCC 20 cm: Ta oprema je v skladu s FCC omejitvami za izpostavljenost sevanju, ki 
so določene za nenadzorovano okolje. Med uporabo te naprave morate zagotoviti 
najmanj 20 cm razdalje med napravo in telesom. Ta oddajnik ne sme biti na isti lokaciji 
ali delovati skupaj s kakršnokoli drugo anteno ali drugim oddajnikom.

Izjava o skladnosti FCC
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WEEE Informacije o odlaganju in recikliranju 

Izjava o skladnosti EU
Podjetje Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa 
IMILAB C20 skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v 
skladu z Direktivo 2012/19/EU), ki se ne sme mešati z nesortiranimi 
gospodinjskimi odpadki. 

Namesto tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da odpadno opremo oddate na zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalne 
oblasti. S pravilnim odlaganjem in recikliranjem boste preprečili morebitne negativne 
posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji ter pogojih in določilih takšnih 
zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne organe.

Proizvajalec: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.  
Naslov: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, 
China 
Za dodatne informacije lahko obiščete:  www.imilab.com. 
Podpora: help@imilab.comMish

op
.si




