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Yi Smart Dash Camera uživatelský manuál
česká distribuce Lion Mobile s.r.o.

1. Obsah balení

Yi Smart Dash Camera
[Vstup: 10-30 V, Výstup: 5V 1A]

USB nabíječka do auta Yi Smart Dash Camera
Uživatelský manuál

Standardní Micro USB napájení kabel (3,5 m)Přísavka na sklo

MICR0

SD

 

Album

2. Části kamery

MicroSD
karta

Objektiv

Mikrofon

Drážka pro držák

Reproduktor

Odvětrávání

Slot pro MicroSD kartu

Použijte prosím kvalitní 8-64GB MicroSD kartu (Class 10 nebo lepší), jinak může docházet
k problémům s nahráváním.

Nouzové nahrávání

Nahrávání

LED signalizace stavu

LCD displej

Napájecí MicroUSB konektor

Otvor pro restart

Nastavení / Napájení

Indikátor nabíjení baterie

3. Nabíjení kamery
1. Zasuňte USB nabíječku do auta do cigaretové zásuvky.
2. Zasuňte USB konektor do USB nabíječky do auta.
3. Zasuňte MicroUSB konektor do USB portu v kameře.
[specifikace nabíječky: Vstup: 10-30 V, Výstup: 5V 1A]

4. Yi Smart Dash Camera a spojení s mobilním telefonem
Yi Smart Dash Camera pracuje nezávisle bez nutnosti používat aplikaci při řízení. Aplikace
nabízí pokročilejší funkce a vylepšuje uživatelský komfort při používání.

1) Instalace aplikace pro Yi Smart Dash Camera
Naskenujte QR kód níže nebo stáhněte aplikaci Yi Dashcam z App Store či Google Play.
(aplikace vyžaduje Android 4.1 / iOS 7.0 či novější)

2) Aktualizace firmware
Pro nejlepší uživatelský komfort používejte prosím nejnovější firmware. Pokud je aplikace
připojena k internetu, automaticky kontroluje nejnovější aktualizace. Postupujte podle
pokynů v aplikaci.

QR kód aplikace

3) Přehled funkcí aplikace pro Yi Smart Dash Camera

Album

Objevte

Yi spoušť

Nastavení

Obchod

Album - Umožní zobrazit, stáhnout či sdílet videa/fotografie na sociální sítě.
Objevte - Prohlédněte si nejzajímavější a nejlákavější videa.
Yi spoušť - Nahrajte skvělá videa jedním stiskem.
Nastavení - Mění nastavení kamery nebo aktualizuje firmware.
Obchod - Objevte zde další Yi produkty.

4) Seznamte se s funkcí ADAS

Více informací o funkci ADAS (Advanced Drive Assistance System) a jak ji použít můžete
nalézt také v aplikaci.

Tyto funkce jsou určeny jen jako orientační. Existuje mnoho proměnných, které mohou
způsobit, že funkce ADAS nemusí fungovat správně.
 

Toto zařízení je vybaveno funkcemi ADAS, jako je antikolizní 
systém ( FCWS ) a systém varování při vybočení z jízdního 
pruhu ( LDWS ). Mějte prosím na paměti, že toto zařízení 
NEDOKÁŽE automaticky ovládat brzdy, řízení či jiné funkce 
automobilu, aby zabránilo kolizi. To je výhradní povinností 
řidiče. Toto zařízení se automaticky spustí a začne nabíjet
po nastartování auta. Existuje mnoho proměnných, které 
mohou způsobit, že funkce ADAS nebudou fungovat správně. 
Řidič je proto povinen ovládat své vozidlo tak, aby zajistil 
bezpečnost provozu a neporušil žádné dopravní předpisy.
Používejte vždy svůj nejlepší úsudek a ovládejte vozidlo
bezpečným způsobem. Nenechte se zařízením při jízdě
rozptylovat a plně se věnujte řízení. Snižte čas strávený
sledováním displeje zařízení na minimum.

5. Základní ovládání

Nahrávání

Nastavení / Napájení
Indikátor nabíjení baterie

1)   Zapínání/vypínání

Vypnutí:  Delší držení tlačítka Nastavení/Napájení  

Automatické zapnutí: Zařízení se automaticky spustí po startu Vašeho vozidla
                                  a začátku nabíjení kamery.

2)   Nastavení

Zapnutí:  Delší držení tlačítka Nastavení/Napájení  

Po spuštění kamery stiskněte tlačítko Nastavení/Napájení pro přístup do nastavení:
Rozlišení videa: Výchozí 1920x1080p 30 FPS. Stiskněte “Potvrdit” pro výběr mezi
1920x1080 px 30 FPS, 1920x1080 px 60 FPS a 2304x1296 px 30 FPS.
Mikrofon: Stiskněte “Potvrdit” pro povolení či zakázání nahrávání zvuku.
Detekce kolize: Výchozí hodnota citlivosti je střední. Stiskněte “Potvrdit” pro výběr
nízké, střední či vysoké citlivosti. Pokud automobil zasáhne náraz jako třeba srážka,
20 sekund záznamu (10 sekund před nárazem, 10 sekund po nárazu) bude uloženo
jako nouzová nahrávka a zároveň klíčový důkaz.
  

ADAS: Stiskněte “Potvrdit” pro povolení či zakázání funkce ADAS.
Wi-Fi: Stiskněte “Potvrdit” pro povolení či zakázání Wi-Fi.
FORMÁT: Stiskněte “Potvrdit” pro zformátování paměťové karty.
(upozornění: tento krok smaže veškerá data na kartě).
Tovární restart: Tato volba uvede zařízení do továrního nastavení.

Rozlišení videa

Mikrofon

Funkce ADAS

Formát

Info o kameře

Rozlišení videa

Citlivost detekce kolize

Wi-Fi
Automatické vypínání
displeje

Tovární reset

Datum/čas

Zpět Předchozí Další Potvrdit

3)   Nouzové nahrávání
Stiskněte “Potvrdit” pro zapnutí či vypnutí funkce nouzového nahrávání.
Spusťte nouzové nahrávání stisknutím tlačítka podle obrázku níže.

Ukazatel průběhu

Nouzové nahrávání

4)   Nahrávání ve smyčce
Nahrávání ve smyčce a nabíjení začne automaticky po nastartování auta. 
Červená tečka v horní části obrazovky začne blikat. Nahrávání videa
můžete vypnout či znovu zapnout stisknutím tlačítka “Nahrávání ve
smyčce”.
(upozornění: Pokud je MicroSD karta zaplněna, kamera začne automaticky přemazávat staré nahrávky
novým záznamem.)

Nahrávání ve smyčce

Upozornění: Záznam z kamery lze použít soukromě na ochranu práv spotřebitele. Naopak
pořízení záznamu pro komerční účely nebo zveřejnění materiálu např. na internetu může
být potrestáno.

Upozornění: Ověřte, zda máte vloženou kartu MicroSD pro ukládání nahrávek.

5)   Album
Stiskněte “Album” pro zobrazení nahrávek. Použijte šipky pro navigaci mezi záznamy.
Tlačítkem “Potvrdit” zobrazíte fotografii či spustíte video. Během přehrávání použijte
tlačítko “Potvrdit” pro přerušení přehrávání či smazání videa.

Album

Album

6)   LED signalizace
Signalizace nabíjení:
1. Nabíjení (červená): svítí.
2. Nabíjení dokončeno: zhasne.
Signalizace stavu:
1. Nahrávání (oranžová): Nepřetržité blikání jednou za sekundu.
2. Aktualizace (oranžová): Rychlé blikání.

Signalizace stavu

Signalizace nabíjení

6. Schéma zapojení

Veďte napájecí kabel okolo
čalounění Vašeho automobilu.

Vložte USB nabíječku do
cigaretové zásuvky Vašeho
auta a připojte USB kabel.

Držák musí být zafixován
ve správné poloze.

Právní omezení umístění kamery na předním skle

Před umístěním držáku kamery na přední sklo se informujte o místních zákonech a předpisech při řízení. Zákony v některých
zemích zakazují používat držáky na přední sklo při řízení motorového vozidla. Zákony v ostatních zemích umožňují používat 
držáky v předem určených místech předního sklo. Mnoho jiných států (včetně ČR) zavedlo omezení proti umisťování předmětů
na čelní sklo v místech, která brání řidiči ve výhledu. JE POVINNOST UŽIVATELE UMÍSTIT KAMERU DO MÍST, KTERÉ 
VYHOVUJÍ ZÁKONŮM, KDE JE KAMERA POUŽÍVÁNA. Vždy umisťujte kameru do míst, která nebrání řidiči ve výhledu. 
Společnost Xiaoyi nepřebírá zodpovědnost za žádné pokuty, tresty či poškození vzniklá porušením místních zákonů či vyhlášek
pro používání zařízení.

7. Yi Smart Dash Camera základní parametry
Maximální rozlišení: 2304 x 1296 pixelů
Rozlišení videa: 1296p 30 FPS/1080p 60 FPS/1080p 30 FPS
FOV(D) 165°, F1.8 ultraširoký objektiv
Zvuk: integrovaný mikrofon / reproduktor
Komprese videa: H.264, formát MP4
Nová generace WDR 2.0
Úložiště: 8-64GB paměťová karta Class 10 či lepší, FAT32 (není v balení)
Hmotnost: 74 gramů
2,7” barevný TFT LCD displej, rozlišení 960 x 240 pixelů
Wi-Fi: 2,4 GHz, 802.11n
WPA2 šifrování
Podporované systémy pro telefony: Android 4.1/iOS 7.0 či novější
Napájecí kabel: 3,5 metru
Napájecí zdroj: USB nabíječka, vstup: 10V-30V, výstup: 5V/1A max

7. Prohlášení o bezpečné jízdě
Toto zařízení je vybaveno funkcemi ADAS, jako je antikolizní systém ( FCWS ) a systém varování 
při vybočení z jízdního pruhu ( LDWS ). Po zapnutí zobrazí ADAS na displeji některá data z jízdy,
aby řidiči usnadnila odhadnout jízdní podmínky, dodržovat dopravní předpisy a řídit bezpečněji.
Tento produkt ale nedokáže zabránit nehodám.
Produkt, aplikace i funkce zmíněné v tomto návodu mohou být postupně vylepšovány. Pokud
v návodu objevíte nesrovnalosti se současným stavem produktu, využijte prosím informace na
webu výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali Yi Smart Dash Camera. Přečtěte si prosím tento manuál pečlivě 
a uchovejte jej pro budoucí použití.

Výrobce: Yi Technology Webové stránky: www.yistyle.cz

Používejte pouze originální pomůcky a příslušenství.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1.
2.

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

4. Odpojte zařízení během bouřky nebo pokud nebudete zařízení používat delší dobu.
3.

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

OZNÁMENÍ:
Zobrazované hodnoty v tomto zařízení jako rychlost, poloha či vzdálenost měřených úseků
mohou být nepřesné vlivem okolního prostředí.

Toto zařízení je určeno pouze pro nekomerční použití v maximálních mezích povolených
platnými právními předpisy. Xiaoyi nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu dat
během používání.

POZNÁMKA:
“Xiaoyi” a “Yi” logo jsou ochrannými známkami společnosti Shanghai Xiaoyi Technology Co.,
Ltd.

Provoz je podmíněn splněním dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé
rušení a (2) zařízení musí přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit 
nežádoucí provoz.

Změny a modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou
za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení. 

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, 
podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou 
ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří 
a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno
v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Neexistuje 
však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení 
způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit opětovným vypnutím
a zapnutím zařízení, uživatel by se měl pokusit eliminovat rušení pomocí jednoho nebo 
více následujících opatření:

Otočte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
Zapojte zařízení do jiné zásuvky v jiném okruhu, než je připojen přijímač.
Konzultujte problém s dodavatelem nebo odborníkem přes rádio/TV techniku.

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.

Adresa: Floor 6, Building E, No.2889 Jinke Road, 
Pudong District, China.
Distribuce ČR: Rybná 716/24, Staré Město, 
110 00 Praha 1, Czech Republic


