
 1.Obsah balení

YI 4K Action Camera Manuál

MicroUSB kabel Baterie

2. Poznejte svou kameru

Indikace stavu baterie
Objektiv
LCD displej

Reproduktor
Indikace napájení/nahrávání
Tlačítko napájení/spoušť
Mikrofon

Kryt baterie
Závit pro Selfie stick či stativ
Konektor MicroUSB

3. Vkládání/vyjmutí MicroSD karty
Otevření krytu baterie: Zmačkněte ikonu šipky a zatlačte podle jejího směru.
Vložení karty MicroSD: Vložte kartu do slotu podle obrázku níže. Karta 
cvakne, až bude správně zasunuta.
Vyjmutí karty MicroSD: Jemně zasuňte kartu směrem do kamery a 
uvolněte. Karta mírně vyjede a můžete ji vyjmout.

  Karta 
MicroSD

Tip: Doporučujeme použít MicroSD kartu 16-128 GB Class 10 či UHS-1.

4. Vkládání/vyjmutí baterie
Vložení baterie: 
1. Otevřete kryt baterie - zmačkněte ikonu šipky a zatlačte podle jejího směru. 
2. Vložte baterii podle směru šipky.
3. Zavřete pečlivě kryt baterie.
Vyjmutí baterie: 
1. Otevřete kryt baterie.
2. Uchopte poutko baterie a vyjměte ji z prostoru pro baterii.

5. Nabíjení baterie
1. Připojte kameru ke zdroji napájení či počítači pomocí MicroUSB kabelu.    
    Kamera musí být vypnuta při nabíjení z počítače. 
2. Červená LED bude svítit při nabíjení baterie.
3. Červená LED zhasne, pokud je baterie plně nabita.

6. Jak používat kameru?

Tlačítko napájení/spoušť

1) Zapínání a vypínání:
Zapnutí kamery: Podržte tlačítko napájení/spouště. Displej se rozsvítí a 
uslyšíte uvítací zvuk.
Vypnutí kamery: Podržte tlačítko napájení/spouště po dobu 5 sekund. Displej 
zhasne a uslyšíte zvuk.
Tip: Využijte jednoduchého průvodce při prvním spuštění kamery.

2) Připojení k aplikaci YI Action Camera

Naskenujte následující QR kód nainstalujte aplikaci do telefonu. Můžete 
rovněž aplikaci nalézt v App Store nebo Google Play vyhledáním 
spojení “Yi Action”.
Tip: Měňte nastavení a režimy kamery nebo přenášejte data z kamery 
přímo do telefonu.

Select Device

Connect to Wi-Fi

View tutorial

Tip: Ovládejte kameru nebo přenášejte soubory z kamery přímo do telefonu.

3) Aktualizace firmware
Nejnovější firmware kamery bude stažen automaticky po prvním 
připojení kamery k telefonu. Pro nejlepší zážitky z používání kamery 
používejte prosím vždy nejnovější firmware. Aktualizace z aplikace: 
Přesvědčte se, že je kamera připojena ke zdroji napájení nebo zbývá 
více než 50 % baterie.

Zpět Firmware

současná verze

V.1.0.1 je stažena

AKTUALIZACE

4) Přenos souborů
1. Připojte kameru k počítači pomocí MicroUSB kabelu pro přenos 
     fotografií a videa do počítače.
2. Kopírujte soubory do počítače či na externí disk.
Upozornění: V mnoha zemích je ilegální pořizovat audio/video bez 
souhlasu všech přítomných. Při používání kamery Yi 4K Action musíte 
dodržovat všechny zákony.

5) Technická podpora
Navštivte prosím www.yistyle.cz nebo email support@yitechnology.com

Důležité bezpečnostní pokyny
1. Čtěte tento manuál pečlivě.
2. Čistěte pouze suchým hadrem.
3. Nepoužívejte v okolí jakéhokoliv zdroje tepla jako radiátorů, tepelných výměníků, 
    kamen a jiných zařízeních, která produkují teplo.
4. Používejte pouze originální pomůcky a příslušenství.
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. 

www.yistyle.cz

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

Děkujeme, že jste si vybrali YI 4K Action Camera (česká distribuce Lion Mobile).
   Přečtěte si prosím tento manuál pečlivě a uchovejte jej pro budoucí potřeby.

7. Příslušenství (prodáváno zvlášť)

Voděodolný kryt UV krytka objektivu

Psí postroj Selfie Stick
Tip: Více příslušenství najdete na www.yistyle.cz. Z16 CZ V2.0

Děkujeme, že jste si vybrali YI 4K Action Camera
     česká distribuce Lion Mobile s.r.o. 

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC / Industry Canada licence - vyjma
RSS standardů. 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.

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. Nejvyšší hlášené SAR na FCC pro toto 
zařízení při použití u hlavy je 0,545 W/kg a při správném nošení na těle je 
0,536 W/kg.

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.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM
TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.


