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Děkujeme za nákup. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento
manuál a uchovejte jej pro další použití.
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1. Obsah balení 2. Části fotoaparátu

kamera

otočný ovladač
volba režimů

otočný ovladač
volba režimů

ON/Off tlačítko
otvor pro poutko

spoušť

připojení beslku

spoušť
připojení blesku

mikrofon

reproduktor

pojistka objektivu

uvolnění objektivu

pomocné světlo
zaostření AF

indikátor polohy
objektivu

senzor

PINy k připojení 
objektivu

krytka objektivu

řemínekobjetiv / objektivy

baterie nabíjecí adaptér manuál

USB kabel
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3. Začínáme

připojení blesku

LCD monitor

otvor pro poutko

kryt USB slotu

tlačítko menu

tlačítko přehrávání

zajištění baterie

závit pro stativ

1. Vkládání baterie

3. Montování/demontování objektivu

2. Vkládání paměťové karty

Přiložte objektiv červenými body k sobě, zasuňte
objektiv do těla fotoaparátu a otočte ve směru hodin,
dokud neuslyšíte kliknutí.

Vypněte kameru a otevřete slot pro 
paměťovou kartu. Nasměrujte kartu
označením směrem k Vám (vz obr.)
a opatrně ji zasuňte až na konec.

Opatrně odjistěte a otevřete kryt baterie.
Baterii vložte podle obrázku a zajistěte
její kryt.
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5. Připevnění poutka

povolte šroub vytáhněte šroub

protáhněte poutko otvorem utáhněte šroub a opakujte
postup i pro druhý konec poutka

Můžete použít USB kabel k nabíjením adaptérem či z USB počítače. Doporučeno je 5 V a 1 A.

Nabíjení z PC trvá přibližně 3 hodiny.
Nabíjení adaptérem trvá přibližně 2,5 hodiny.
Doba nabíjení záleží na stavu a stáří baterie i na okolních podmínkách.
Rovněž pokud nebyla baterie delší dobu používána, bude její nabíjení delší.

Poznámka: Pokud se na displeji fotoaparátu nezobrazí nic po připojení k PC, přesvědčte
se, že je baterie nabita. Pokud ne, nechte ji zcela nabít, následně fotoaparát odpojte a připojte.

Stiskněte tlačítko pro uvolnění objektivu a
otočte objektivem proti směru hodin.
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4. Zapnutí a vypnutí fotoaparátu 5. Nastavení data a času

- swipněte doprava na LCD displeji
- vyberte Basic settings
- vyberte Date and time

posouvejte se nahoru či dolů pro nastavení

1) Zapnutí
Otočte ovladač pro spuštění do polohy ON.

2) Vypnutí
Otočte ovladač pro spuštění do polohy OFF.

87

Date 2016 2 6
2015

2017

1

3
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15 : 35
14  33:

16  35 :

Basic settings

A <  >S implified Chinese

 <             ON            >

 <             ON            >

<       ON       >

<   sRGB    >

<      +2       >

RGB

[Basic settings] [ Date and time]

Date and time

language

Shutter sound

System operation sound

Date and time

TimeMonth Day

Basic settings

Auto power off: ON

Color space

Brightness adjustment

Restore default settings

- můžete nastavit barevný prostor, jas displeje nebo obnovit fotoaparát do továrního nastavení
- stiskněte tlačítko Back v levém horním rohu nebo napůl stiskněte spoušť pro návrat a 
   na pohotovostní obrazovku

Add date watermark <    OFF     >



6. Výběr režimu fotoaparátu
7. Pořizování snímků / nahrávání videa

Programovaná automatika

Priorita clony

Priorita času

Manuální režim

Režim Panorama

Automatický 
režim

Průvodce

Video

Scéna

1. Fotografování statických snímků

1) Vyberte režim fotografování.
2) Nastavte fotoaparát a rozhodněte o kompozici. 
3) Upravte zaostření a ujistěte se, že objekt je jasný.
     - Zaměřte se na objekt dotykem objektu na LCD monitoru.
     - Klepnutím na tlačítko Q na obrazovce Živé zobrazení můžete změnit režim ostření.
     - Stiskněte tlačítko spouště do poloviny a na místě zaostření se zobrazí zelený rámeček (cíl AF).

    - Clona: Otáčením ovládacího kolečka nastavte clonu v režimu A.
    - Uzávěr: Otáčením ovládacího kolečka vyberte režim závěrky v režimu S.
    - Kompenzace expozice: Stiskněte tlačítko kompenzace expozice a otočným ovladačem nastavte 
hodnotu kompenzace.

4) Chcete-li pořídit snímek, stiskněte tlačítko spouště úplně dolů. Když je monitor LCD zapnutý, klepněte 
přímo na objekt na obrazovce s živým náhledem pro zaostření a pořízení snímku. Po snímání se snímek 
zobrazí na LCD monitoru. 
(doba zobrazení závisí na čase, který jste nastavili v režimu [Automatické přehrávání])
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SCENE

S

P

A

S

M

Automatic 
Mode

Aperture-
priority Mode

Shutter-
priority Mode

Manual Mode

Panorama 
Mode

 Video

Master 
Guide

P rogram 
Mode

ISO 100 S-AF

AWB    20M 1999   

F

S

E V

2.8

4000

+1.0

A

Remaining shotsWhite balance

ISO
Metering 

modes
Aperture

Shutter

Exposure 
compensation

Focus modes

Exposure 
modes

Power

File size Wireless connection status

Plně automatizovaný režim, ve kterém fotoaparát automaticky konfiguruje 
parametry podle aktuální situace. Stačí jen stisknout spoušť.

Fotoaparát automaticky nastaví optimální clonu a rychlost závěrky pro dosažení 
nejlepších výsledků.

Vyberte scénu, která vystihuje podmínky okolí a situaci, aby bylo dosaženo 
profesionálních výsledků.

Stahujte šablony kompozice z aplikace YI Mirrorless, abyste vytvořili vysoce 
kvalitní snímky.

Vyberte clonu pro ovládání hloubky ostrosti a nechte fotoaparát automaticky 
nastavit odpovídající rychlost závěrky.

Vyberte rychlost závěrky, chcete-li mít různé efekty pohybu nebo se ujistit, že 
bude obrázek jasný a ostrý.

Nastavte clonu, rychlost závěrky, ISO a další parametry snímání, abyste měli 
úplnou kontrolu nad expozicí.

V tomto režimu fotografujte širokoúhlé snímky.

Nahrávejte videa.



7. Přehrávání videí a prohlížení obrázků

Nastavení videa

Černobílý režim RAW formát do JPEG

Smazat

Zamčeno

Změnit velikostČas nahrávání
Režim zaostření

Režim videa

Stabilizace obrazu

Stav nahrávání

Vyvážení bílé

2) Stiskněte znovu tlačítko       pro ukončení nahrávání.

Rozlišení videa Zbývající čas nahrávání

Stav Wi-Fi

Baterie

2. Nahrávejte videa

1) Během zobrazení obrazovky Živý náhled klikněte na tlačítko videozáznamu na ovladači režimů. 
Nastavte parametry podle vašich požadavků pomocí [Video Setting] v pokročilém režimu. 1. Zobrazení / úpravy statických snímků

1) Stiskněte tlačítko       view/edit pictures/videos.
Zobrazí se poslední pořízený snímek / video.
Posunutím obrazovky doleva nebo doprava přepínáte mezi obrázky a videozáznamy.
Dlouhým stisknutím tlačítka (asi 0,5 s) vstoupíte do editačního rozhraní. Opětovným klepnutím ukončíte 
režim prohlížení.

2. Informační displej / zobrazení na displeji
Otáčením ovládacího knoflíku proti směru hodinových ručiček střídáte mezi podrobnými informacemi a 
zobrazením indexů.
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00:00:00 C-AF    

AWB    1080P 00:00

A

BKT RAW 4:3

16M

4K
Basic Settings

Image Aspect

Card Setup

Video Settings

File Format

Flash Mode

Time Lapse

AE/WB Bracketing

Image Quality
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Mode: 

Metering: 
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S hutter:

E V: 

IS O: 100

Focus Mode: 

Focal length: 

WB: Auto

Color S pace: 

S ize:

Color        WEB RAW        JPEG

15:48:14

M

Center

F5.6

1/250s

0.0

200

S-AF

43mm

Sunny

AdobeRGB

 5184×3888



Pauza

Přehrát

Zamknout Smazat

Hlasitost

3. Zvětšený pohled
V režimu přehrávání otáčejte ovládacím kolečkem ve směru hodinových ručiček pro zvětšení zobrazení. 
Poklepáním na obrazovku zvětšíte obraz 2x.
Výchozí nastavení zvětšení lze nakonfigurovat na 2x až 10x. Chcete-li obrázek odstranit, klepněte na 
tlačítko Q.
Přiblížení gestem je podporováno v režimu zobrazení / zvětšení. V režimu zvětšeného zobrazení můžete 
jediným klepnutím na LCD displej vrátit standardní režim.

4. Smazání snímků
Během režimu úpravy obrázků můžete klepnutím na tlačítko Delete v dolní části LCD odstranit snímek.

5. Sledování videí
1) Stiskněte tlačítko       pro přehrávání videoklipů. Tlačítkem pro přehrávání můžete video zastavit, 
posuvníkem lze měnit posun vpřed nebo vzad nebo použijte jezdce pro nastavení hlasitosti.

2) Mazání videí
      - Během přehrávání videa delší dobu podržte prst na prázdném prostoru displeje (0,5 sekundy) pro              
zobrazení menu úpravy videa a kliokněte na ikonu Smazat.
      - Nebo stiskněte tlačítko Q pro smazání videa.
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CancelConfirm
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Color  >  WEB RAW   > JPEG



9. Připojení fotoaparátu k aplikaci

1. Jak připojit YI-M1 fotoaparát k aplikaci YI Mirrorless App (Android)
tyto kroky je nutné opakovat jen jednou:

A. Vložte kartu microSD do fotoaparátu a zapněte jej;
B. Povolte Bluetooth a Wi-Fi v telefonu a poté otevřete aplikaci YI-M1 pro spárování fotoaparátu;
C. Na stránce Připojení k aplikaci se řiďte pokyny pro spárování.
D. Po úspěšném spárování přes Bluetooth postupujte podle pokynů pro připojení kamery k Wi-Fi. 
Jakmile je dokončeno, můžete zobrazit album fotoaparátu.

 

POZOR:
Aby se zabránilo nebezpečí požáru nebo výbuchu, fotoaparát neroztahujte, 
nevystavujte jej působení vody nebo prostředí s vysokou vlhkostí.

 

Aplikaci YI Mirrorless App si můžete stáhnout z App Store nebo Google Play.
Můžete také skenovat QR kód pro stažení aplikace YI Mirrorless.
Můžete stahovat fotografie, nahrát šablony do fotoaparátu a aktualizovat firmware prostřednictvím 
aplikace poté, co bude spárována s telefonem.
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Obecná opatření: Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte 
pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
Čištění - Před čištěním vždy odpojte tento výrobek z elektrické zásuvky. Pro čištění používejte pouze 
vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte žádné kapaliny, aerosolové čističe ani žádné jiné organické 
rozpouštědlo, které by tento výrobek poškodilo.

Příslušenství - Pro vaši bezpečnost a pro zamezení poškození výrobku používejte pouze příslušenství 
doporučené společností YI.

Vlhkost - Abyste zabránili poškození výrobku vlivem vlhkosti, doporučujeme uchovávat tento výrobek v 
suchém protředí. 

Umístění - Aby nedošlo k poškození výrobku, bezpečně jej připevněte na stabilní stativ, stojan nebo 
držák.

Zdroj napájení - Používejte pouze originální baterie. 

Cizí objekty - Aby nedošlo k zranění, nikdy do výrobku nevkládejte žádné kovové předměty.

Teplo - Nikdy nepoužívejte ani neskladujte tento výrobek v blízkosti vyhřívaného zdroje, jako je vysoušeč 
vlasů, trouba, ohřívač nebo jakýkoli druhu zařízení, které generuje teplo.



10. Bezpečnostní opatření
1. Montáž fotoaparátu

1) Fotoaparát nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů.
2) Fotoaparát nepoužívejte ani neskladujte v prašném nebo vlhkém prostředí.
3) Nemiřte bleskem ani LED (včetně iluminátoru AF) na osoby (děti atd.) z krátké vzdálenosti.
4) Fotoaparát vždy používejte a uchovávejte mimo dosah dětí a kojenců, abyste zabránili následujícím 
nebezpečným situacím, které by mohly způsobit vážná zranění:
- Náhodně zapletený pásek fotoaparátu může způsobit udušení; 
- Náhodné spolknutí baterie, karty nebo jiných malých částí; 
- Nechtěné svícení do očí osob či kojenců z blízkosti.
5) Nedívejte se do slunce nebo silného světla skrz fotoaparát.
6) Nezakrývejte blesk rukama.
7) Používejte pouze paměťové karty SD / SDHC / SDXC. Nikdy nepoužívejte jiné typy karet.
Pokud náhodně do fotoaparátu vložíte jiný typ karty, obraťte se na autorizovaného
distributora nebo servisní středisko. Nepokoušejte se kartu vyndat silou.
8) Neodstraňujte baterii po zapnutí, může dojít k požáru.
9) Fotoaparát nepoužívejte mokrýma rukama.
10) Nenechávejte fotoaparát v extrémně vysokých teplotách. Mohlo by dojít k poškození součástí a za 
určitých okolností způsobit požár fotoaparátu.
11) Zakrytí fotoaparátu (např. Přikrývkou) může vést k přehřátí a způsobit požár.

11. Bezdrátové funkce

1. Frekvence: 2,412-2,462 GHz
Ekvivalentní izotropní vyzařovaný výkon: Zisk antény <10dBi≤100mW nebo <20dBm
Maximální výkonová spektrální hustota: Zisk antény <10dBi≤10dBm / MHz (EIRP) Tolerance frekvence 
nosné: 20ppm
Emitovaný výkon pásma: (mimo pásmo 2.412-2.462 GHz) ≤-80dBm / Hz (EIRP) rušivý výkon (záření) 
(odpovídá nosiču jinému než ± 2,5krát větší šířce pásma kanálu) ≤ -36dBm / 100kHz (30-1000MHz) 
≤-33dBm / 100kHz (2,412-2,462 GHz) ≤-40dBm / 1MHz (ostatní 1-12,75GHz)
2. Nepoužívejte externí antény nebo jiné vysílací antény.
3. Nezapomeňte okamžitě vypnout fotoaparát, pokud zjistíte, že jste zasahovali do jiných legálních 
radiokomunikací. 
4. Mějte na paměti, že rádiové vlny přicházející z kamery se mohou ovlivňovat jiné průmyslové / vědecké 
/ zdravotnické zařízení.
5. Nepoužívejte fotoaparát v letadle nebo na letišti.
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