
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Yi IP Home Camera 2.
česká distribuce Lion Mobile s.r.o.

Uživatelský manuál

manuál

karta MicroSD

MicroUSB kabel adaptér

2. Poznejte svou kameru
Reset kamery: odstraňte zadní kryt (podívejte se na další stránku) a stiskněte
sponkou resetovací tlačítko v malém otvoru, dokud nezačne svítit žluté světlo.

Odstranění zadního krytu: stlačte pravý a levý spodní roh a odstraňte kryt.

K odstranění zadního krytu
stlačte pravý a levý spodní 
roh a odstraňte kryt.

Přední část Bok

Indikační LED Mikrofon

Chování LED indikace

Svítí žlutě

Bliká žlutě

Popis

Zapnuto

Čeká na Wi-Fi

Bliká modře
Připojuje se k Wi-Fi

Svítí modře
Připojeno k serveru

Pomalu bliká modře
Aktualizace firmware

Vkládání paměťové karty MicroSD: odstraňte zadní kryt a vložte kartu podle
obrázku níže.

Tlačítko pro reset

Tlačítko pro reset

Slot pro MicroSD kartu

Slot pro MicroSD kartu

Reproduktor

Reproduktor

Popis

Pro lokální nahrávání videa vložte
prosím paměťovou kartu MicroSD
podle obrázku.
*Kamera podporuje Class 4 a lepší,
8-64 GB s formátem FAT32.

Pro reset kamery použijte sponku a 
stiskněte dlouze tlačítko pro reset, 
dokud nezačne žluté světlo svítit.

Reproduktor je určen pro obousměrnou
komunikaci. Pro nejlepší kvalitu jej 
nezakrývejte.

Název části

3. Stažení aplikace
Naskenujte QR kód níže pro stažení a instalaci aplikace.

Aplikaci najdete rovněž v App Store nebo Google Play vyhledáním “YI Home”.

Aplikace YI Home QR kód

4. Registrace a přihlášení 5. Zapnutí kamery
1. Spusťte aplikaci YI Home a zvolte svou lokaci.

2. Zadejte své přihlašovací údaje. Pokud dosud nemáte účet, můžete si jej vytvořit
pomocí volby “Sign Up” a následovat další instrukce aplikace. K přihlášení můžete
rovněž použít svůj účet na Facebooku.

1. Umístěte kameru poblíž routeru (modemu) a přesvědčte se, že je Wi-Fi síť aktivní.
Potom připojte MicroUSB kabel do zadní části kamery a opačný konec do adaptéru
v zásuvce.

1. Na úvodní obrazovce aplikace stiskněte tlačítko “+” v pravém horním rohu.

2. Následujte jednoduché instrukce pro instalaci v aplikaci. Můžete nastavit více
kamer jednu po druhé.

3. Připojení telefonu ke kameře 4. Živý přenos
1. Použijte aplikaci YI Home pro spuštění živého přenosu do telefonu.
    Můžete rovněž ukládat fotografie a videa do paměti telefonu.

Držením mluvit
Nahrávání videa
Ztlumit

Zobrazit osu
Udělat fotografii
Celá obrazovka

Historie přehrávání
Upozornění

Pozor: V mnoha zemích je ilegální nahrávat konverzaci bez vědomí
všech zúčastněných. Dbejte na dodržování zákonů při používání
YI Home Camera.

8. Změna Wi-Fi sítí
Pokud potřebujete změnit Wi-Fi síť či aktualizovat heslo, postupujte následovně:
1. Použijte sponku a zdířku na zadní straně kamery pro reset. Vyčkejte, dokud se
    nerozsvítí žluté světlo.

2. Otevřete aplikaci YI Home v telefonu a postupujte podle pokynů pro přidání kamery.
    Vaše videa uložená na paměťové kartě MicroSD budou zachována.

1. Umístěte kameru do oblastí s dostatečným Wi-Fi signálem a dál od kovových
    předmětů.
2. Vyvarujte se umístění kamery za nábytek, poblíž zdrojů mikrovlnného záření
nebo v lokacích se spoustou kabeláže.

Doporučení

Tato kamera je určena pouze pro provoz uvnitř budov.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Gratulujeme!
Vaše YI IP Home Camera 2 je připravena k užití.

Používejte pouze originální pomůcky a příslušenství.

1.
2.

Přečtěte si tento uživatelský manuál pečlivě.
Čistěte pouze suchým hadrem.

4. Odpojte zařízení během bouřky nebo pokud nebudete zařízení používat delší dobu.

6.

3.

5. Pro maximální zážitek z používání kamery aktualizujte pravidelně oficiální aplikaci
a firmware.

“Xiaoyi” a “Yi” logo jsou ochranné známky společnosti Xiaoyi Technology Co.,Ltd.
Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou ochranné
známky registrované společností HDMI Licensing LLC v USA a ostatních zemích.  

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně (svíčky apod.).

Zařízení splňuje specifikaci RF při použití u hlavy nebo těla. Tento přístroj je 
navržen tak, aby splňoval požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovených 
Federal Communication komisí (USA). Limit SAR přijatý v USA je 1,6 W/kg
v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hlášené SAR na FCC pro tento typ 
zařízení je v souladu s tímto limitem. 

Za účelem snížení možného rádiového rušení jiných uživatelů je třeba typ antény
a její zisk volit tak, aby hodnota EIRP nebyla větší, než je nezbytné pro úspěšnou 
komunikaci.

Společnost Lion Mobile s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s požadavky a 
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC.


