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Xiaomi MI IMILAB уеб камера  

Ръководство на потребителя 

 

Прочетете това ръководство внимателно преди да използвате продукта и го запазете за бъдещи 

справки. 

 

Преглед на продукта 

IMILAB уеб камера e USB камера, която може да се свързва директно към компютър или 

телевизор. 

Тя може да бъде използвана за видео разговори, видео конференции, когато работите у дома, 

видео игри или онлайн обучение. 

 

 

(Мерна единица: mm) 

1. Обектив 2. Индикатор на захранването  

3. Индикатор на сигнала 4. Многофункционален клипс 5. Микрофон 
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Настройка на вашата уеб камера 

1. Поставяне на камерата 

Камерата е проектирана за различните начини, по които провеждате видеоразговори. Поставете 

камерата където желаете на монитора или на бюрото. 

 

01 Хванете уеб камерата, както е показано на илюстрацията, и отворете клипса с другата 

ръка. 

02 Монтирайте уеб камерата, като внимавате петата на клипса да е подравнена към гърба на 

монитора. 

03 Настройте обектива на камерата 

Можете да поставите камерата и на равна повърхност. 
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2. Свържете вашата уеб камера 

Свържете уеб камерата към свободен USB порт на РС или на ТВ приставката. Камерата е включена, 

когато светлинният индикатор светне червено. Когато включвате камерата за първи път, изчакайте 

около 1 минута, уеб камерата ще се инсталира автоматично.  

 

Когато светлиният индикатор светне зелено, камерата е включена. 

Ако връзката на може да бъде осъществена , направете следните стъпки :  

(1) След като сте свързали камерата към USB Порт, отидете в „ Device Manager” / „ Диспечер на 

устройства“ и провете дали компютърът е намерил ново устройство. ( Ако вашият компютър 

има вградена камера, променете камерата по подразбиране или забрането използването 

на вградената камера от листа с настройките.) 

(2) Ако дравейрът на камерата се инсталира твърде дълго или не може да бъде инсталиран, 

първо изключете USB кабела. Свържете го отново и изчакайте инсталацията да започне. 

(3) Ако компютърър все още не може да намери ново устройство, опитайте да повторите стъпки 

(1) и (2) , като използвате друг компютър. След като камерата е свързана към компютър, 

можете да използвате софтуер, за да тествате камерата дали работи нормално. Например : 

софтуер за видео заспис или видео разговори. Ако изображението е нормално – камерата 

работи.  

Първи стъпки във видеоразговорите 

За да се възползвате от видеоразговорите, вие и лицето, на което се обаждате, трябва имате 

инсталирано приложение за видео разговори като Skype, Yahoo!@Messenger, Windows 

Live@Messenger ,Gmail или др. А също и USB камера и приложение за видео разговори, от които 

се нуждаят и двамата разговарящи. 

➢ Компютър с високоговорител (или  слушалки) и микрофон (вашата уеб камера разполага с 

вграден микрофон); 

➢ Бърза интернет връзка (напр. DSL, T1 или кабелна); 

➢ Моля, проверете изискванията на вашето предпочитано приложение за видео обаждания 

(изискванията може да варират между различните приложения, но обикновено е 

необходима минимална скорост на качване от 2 Mbps;  
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Въпроси и отговори 

В: Как да разбера дали моята уеб камера е разпозната от операционната система? 

О: Свържете камерата към произволен USB 2.0/3.0 порт. След като камерата е свързана, тя ще 

бъде разпозната след няколко секунди. За да се уверите, че камерата е инсталирана правилно, 

проверете следното: 

В Control panel > System и Security > Device Manager. 

 

В: Как да разбера дали моето приложение за видеоразговори може да използва моята уеб 

камера? 

О: Всяко приложение за видеоразговори има опция-настройка за преглед на аудио и видео 

устройството. Когато използвате приложението, вижте следното: 

- Изберете Audio, за да сте сигурни, че е избран микрофонът на USB 2.0 камерата. Ако не е 

избран, променете избора на USB 2.0 камера. 

- Изберете Video, за да сте сигурни, че е избрана USB 2.0 камерата. Ако не е избрана, 

променете избора на USB 2.0 камера. 

 

 

Мерки за безопасно използване 

• Не изпускайте устройството и не го подлагайте на удари. 

• Не докосвайте повърхността на обектива. За да почистите обектива, натопете меко парче 

плат, което не оставя влакънца, в малко спирт и избършете внимателно.  

• Избягвайте фокусирането върху силен източник на светлина (като лампа, слънцето и др.), 

тъй като това може да доведе до преекспониране и светлинни отражения (което не е 

дефект на устройството), и може да скъси живота на фоточувствителния сензор. 

• Лазерните лъчи могат да изгорят фоточувствителния сензор. Не насочвайте такава 

светлина директно към камерата. 

• Избягвайте влажна, запрашена или прекомерно гореща или студена околна среда. 

(нормалната температура на работа е от -10оС до 50оС), както и излагането на силни 

електромагнитни полета. 

• Моля, уверете се, че устройството е инсталирано на място достатъчно отдалечено от 

оборудване чувствително към електромагнитни излъчвания, за да избегнете 

интерференции. 

• Осигурете добра вентилация около камерата, за да предотвратите акумулирането на 

топлина. Препоръчва се тя да се транспортира в оригиналната опаковка. 
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Информация за депониране и рециклиране 

Всички продукти носещи този символ представляват отпадъчно електрическо и електронно 

оборудване (Waste Electrical аnd Electronic Equipment (WEEE) според Директива 2012/19/ЕС), което 

не трябва да се смесва с несортираните битови отпадъци. Вместо това трябва да се грижите за 

опазване на човешкото здраве и околната среда, като предадете вашето отпадъчно оборудване на 

определения пункт за събиране с цел рециклирането на отпадъчното електрическо и електронно 

оборудване, който е определен от държавните органи или местната администрация. Правилното 

депониране и рециклиране ще помогне да се предотвратят възможните отрицателни последствия 

за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за 

повече информация относно местоположението на този пункт, както и за условията на ползване на 

подобни пунктове. 

 

ЕС декларация за съответствие 

С настоящето ние, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. Декларираме, че електронното оборудване 

IMILAB уебкамера е в съответствие със съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС. 

 

Технически спецификации 

Име на продукта IMILAB уеб камера 

Модел CMSXJ22A 

Фоточувствителен сензор 1 / 2,7;  2Мр 

Обхват на най-добро 
изображение 

1,5 – 5 метра 

Обектив 3,6 mm 

Формат на кодиране MJPEG 

Видео резолюция 1920 х 1080 

Видео кадрова скорост 30 fps 

Микрофон Вграден микрофон 

Разстояние на хващане на 
звуков сигнал 

5 метра 

Формат на аудио кодиране PCM 

Аудио битрейт 32kbps 

Размери 109 х 40 х 167 mm (ДхШхВ) 

Захранване USB захранване (5V DC) 

Начин на инсталиране Може да се постави хоризонтално 
на телевизор, ТВ шкаф, бюро 

Околна температура  от -10оС до 50оС 

 

 


