
Camera Xiaomi YI Dash Camera
Manual de utilizare

1. Configurație de bază

Încărcător auto USB (1)Cameră Xiaomi Yi Dash (1)
[Intrare: 10-30V, Ieșire: 5V 1.0A]

Manual de utilizare

Suport prindere parbriz cu adeziv
Cablu de alimentare standard Micro USB 

2. Părți componente ale camerei

Card 
microSD

Obiectiv

Microfon

Slot suport

Difuzor

Ventilație

Slot card microSD

Utilizați un card de memorie original de 8-64 GB microSD (clasa 10 și mai sus), 
în caz contrar aparatul foto ar putea să nu poată înregistra sau înregistra mai mult.

Înregistrare de urgență

Înregistrare

Album

Led indicator

Ecran LCD

Port alimentare Micro USB

Resetare

Setari / Pornire

Indicator încărcare baterie

3. Încărcarea camerei
1. Introduceți încărcătorul de mașină USB în priza brichetei auto.
2. Introduceți capătul USB al cablului de alimentare USB în încărcătorul auto USB.
3. Introduceți micro USB în portul USB al camerei de bord.
[Specificațiile încărcătorului: Intrare: 10-30V, Ieșire: 5V 1A]

4. Conectarea camerei la aplicația mobilă și la internet
YI Smart Dash Camera poate funcționa independent fără aplicație atunci când conduceți. 
Aplicația oferă funcții suplimentare și experiențe îmbunătățite pentru utilizatori.

1) Instalarea aplicației camerei Yi Dash
Scanați codul de mai jos sau descărcați aplicația Yi Dash Cam din App Store sau Google Play.
(Aplicația necesită Android 4.1 / iOS 7.0 sau o versiune ulterioară)

2) Actualizarea firmware-ului
Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor, vă rugăm să folosiți cel mai actual firmware cu îmbunătățiri.
Când aplicația este conectată la Internet, va verifica automat cele mai recente actualizări 
ale firmware-ului. Urmați instrucțiunile pentru actualizare.

Cod QR Applicație

Scanați codul QR

3) Prezentare generală a funcțiilor aplicației Yi Smart Dash Camera

Album

Descoperă

Buton Yi

Setari

Magazin

Album - vizualizați sau descărcați videoclipuri de pe cameră, partajați videoclipuri / fotografii pe social media.

Magazin - Magazinul Yi, găsiți produsele Yi aici.

Descoperiți - găsiți cele mai recente videoclipuri interesante și interesante aici.

Buton Yi - Captură clipuri video interesante cu o singură atingere.

Setări - modificați setările camerelor sau actualizați firmware-ul camerelor din aplicație.

Mai multe informații despre funcțiile sistemului ADAS (Sistem avansat de asistență pentru șoferi ) 
și despre modul de utilizare a acestuia pot fi găsite în aplicație.

Aceste caracteristici sunt destinate a fi utilizate numai ca referință. Există multe variabile care pot 
determina funcționarea corectă a funcțiilor ADAS.

4) Începeți să folosiți ADAS

Avertizare pentru asitența conducătorului
Acest dispozitiv este echipat cu anumite funcții ADAS, cum ar 
fi sistemul de avertizare a coliziunilor directe și sistemul
de avertizare la ieșirea din benzile de circulație. Rețineți că 
acest dispozitiv nu va aplica automat frânele, nu va controla 
direcția sau nu va controla alte funcții ale vehiculului dvs. pentru
a evita accidentele de circulație, de aceea este responsabilitatea 
exclusivă a șoferului. Acest dispozitiv se va porni automat
și încărcarea va începe când porniți vehiculul. 
Există multe variabile care pot determina ca aceste funcții 
ADAS să nu funcționeze corect și, prin urmare, este singura 
responsabilitate și legi privind traficul. Utilizați întotdeauna 
judecata cea mai bună și operați vehiculul într-un mod sigur. 
Nu vă distrageți de dispozitiv în timpul conducerii și cunoașteți 
pe deplin toate condițiile de conducere. Minimizați timpul 
petrecut în timpul vizionării ecranului dispozitivului în timp ce 
conduceți.

Înregistrare

Setări/Pornire

Indicator încărcare

Apăsare lungă Setări/Pornire

Pornire/Oprire
Pornire:

Oprire: Apăsare lungă/Setare

Pornire auto:Dispozitivul se va porni automat după ce porniți mașina 
și începe încărcarea bateriei.

Oprire auto: Când opriți mașina, dispozitivul se va încheia înregistrarea
după 10 secunde și se va opri.

5. Instrucțiunile utilizatorului de bază 2) Setări
După pornire, apăsați butonul Setare / alimentare pentru a intra în meniul Setări:
Rezoluția video: Implicit este 1920x1080p 30fps. Apăsați Confirmare pentru a selecta dintre 
1920x1080 30fps, 1920x1080 60fps și 2304x1296 30fps.
Microfon: Apăsați Confirmare pentru a activa sau dezactiva microfonul.
Detectarea coliziunilor: implicit este sensibilitatea medie. Apăsați Confirmare pentru a selecta
 sensibilitatea scăzută, medie sau ridicată. Atunci când mașina se confruntă cu un impact 
dramatic, cum ar fi coliziunea video de 20 de secunde (de la 10 secunde înainte de impact 
până la 10 secunde după impact), vor fi păstrate ca înregistrare de urgență ca dovadă cheie.
ADAS *: Apăsați Confirmare pentru a activa sau dezactiva ADAS.
Wi-Fi: Apăsați Confirmare pentru a porni / opri Wi-Fi.
Format: Confirmați pentru a formata cartela de memorie.
Resetare din fabrică: aceasta va restaura dispozitivul la setările sistemului original.

Sensibilitate coliziuneRezoluție video

Microfon

Notificare de 
siguranță ADAS

Format

Despre

Înapoi Precedent Următorul Confirmă

Data/Ora

Resetare din fabrică

Auto - Oprire LCD
Wi-Fi

Rezoluție video:1080 30fps

3) Înregistrare de urgență

Apăsați confirmare pentru a activa sau dezactiva caracteristica de înregistrare de urgență.
Activați înregistrarea de urgență apăsând butonul indicator, după cum se arată mai jos.

Bară progres

Înregistrare de urgență

Atenție: Verificați daca ați introdus cardul micro SD, pentru a vă fi salvate înregistrările.

7) Înregistrare buclă
Înregistrarea și încărcarea buclelor vor începe automat după ce ați pornit mașina.
Un punct roșu va clipi în partea de sus a ecranului și indicatorul de stare va rămâne 
aprins. Puteți modifica starea de înregistrare video (pornire și oprire) apăsând pe 
Înregistrarea în buclă.

Avertisment: Când cardul microSD este plin, camera va înlocui vechiul fișier cu noua
dvs. înregistrare.

Înregistrare buclă

Avertisment: În unele jurisdicții ar putea fi considerată o invazie a drepturilor de confidențialitate 
pentru a prelua sau a afișa în mod public fotografiile sau videoclipurile persoanelor sau vehiculelor 
lor utilizând acest produs. Este responsabilitatea dvs. să cunoașteți și să respectați legile aplicabile 

și drepturile la confidențialitate din jurisdicția dvs.

5) Album de fotografii sau înregistrări

Apăsați Album pentru a revizui înregistrarea. Utilizați săgețile pentru a revedea imaginea 
anterioară sau videoclipul . Selectați Confirmare pentru a începe redarea 
fotografiilor sau a videoclipurilor. În timpul redării, apăsați Confirmare pentru a întrerupe
albumul.

Album Indicator luminos stare

Indicator luminos încărcare

6) Lumini indicator

Indicator luminos încărcare
1. Încărcare în curs (roșu): Luminare constantă
2. Încărcare completă: Lumina se stinge

Indicator luminos stare:
1. Înregistrare în curs (portocaliu):Se aprinde o singură dată pe secundă
2. Actualizare în curs (portocaliu):Luminare intermitentă rapidă

6. Diagramă instalare/montare  cameră

Suportul de montare trebuie să fie 
pus si blocat în poziția corespunzătoare

Aranjați cablul de alimentare exact ca
în imaginea ilustrativă în așa fel

să fie cât mai estetic

Introduceți încărcătorul auto în
portul pentru brichetă al mașinii 

dvs. și conectați cablul USB

7. Restricții legate de montarea dispozitivelor pe parbriz

u cameraÎnainte de a folosi suportul pentr  pe parbriz, verificați legile și ordonanțele de stat 
și locale pe care conduceți.din zonele 
Anumite legi de stat interzic conducătorilor auto să folosească monturi pe parbrize în timp ce

. Alte legi de stat permit montarea  numai în locații specificece conduc autovehicole dispozitivelor
de pe parbriz. Multe alte state au adoptat restricții împotriva plasării obiectelor pe parbriz în 
locuri care împiedică vizibilitatea șoferului. Este responsabilitatea utilizatorilor de a monta 
dispozitivul în conformitate cu toate legile și ordonanțele aplicabile. Montați întotdeauna 
dispozitivul într-o locație care nu împiedică vizualizarea șoferului de pe șosea. Xiaomi Yi 
nu își asumă nicio răspundere pentru orice amenzi, penalități sau daune care pot apărea 
ca urmare a oricărei legi sau ordonanțe de stat sau locale referitoare la utilizarea aparatului.

Declarație de conducere preventivă
Acest produs dispune de un sistem avansat de asistență a șoferului, care include o avertizare 
înainte de coliziune și avertizare de ieșire din benzile de circulație. După ce este pornit, 
ADAS va afișa unele dintre datele de conducere, pentru a ajuta șoferul să înțeleagă condițiile de 
conducere actuale. Totuși, trebuie să continuați să respectați condițiile rutiere, să respectați regulile
de circulație și să conduceți cu atenție. Utilizarea acestui produs nu va protejează de accidente.
Produsele, aplicațiile, funcțiile și ecranele, menționate în acest ghid, s-ar putea să fi fost îmbunătățite
după ce produsul a intrat în vânzare. Dacă întâmpinați neconcordanțe în timpul utilizării efective a 
produsului și a aplicațiilor aferente, vă rugăm să consultați toate instrucțiunile de pe site-ul oficial Yi. 
Acest ghid nu trebuie luat în mod independent de alte instrucțiuni.

Vă mulțumim că ați ales camera YI Smart Dash, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte 
de a folosi produsul și păstrați-l în stare bună.

Producător: Yi Technology
Telefon de service: + 86-21-6165 6722
Adresa: Etajul 6, clădirea E, Changtai Plaza, 2889 Jinke, districtul Pud New, Shanghai.
Număr de asistență YI: + 86-21-6165 672.
Site-ul: www.WeAreYI.com
E-mail: support@WeAreYI.com
Pentru a efectua o interogare sau pentru a obține informații de asistență, vă rugăm să vizitați 
site-ul web al serviciului post-vânzare Yi: www.WeAreYI.com 

Acest produs este proiectat, fabricat și asamblat în China. Vânzarea și mediul de funcționare dorit al
acestui produs sunt limitate la Statele Unite. Astfel, o parte sau toate serviciile și funcționalitățile nu 
sunt garantate ca fiind disponibile atunci când acest produs este utilizat în afara Statelor Unite.

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Curățați numai cu o cârpă uscată.
3. Utilizați numai atașamentele / accesoriile specificate de producător.
4. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau atunci când nu îl folosiți pentru
perioade lungi de timp.
5. Pentru a obține cea mai bună utilizare din acest produs, vă rugăm să actualizați în mod constant 
la cele mai recente versiuni ale aplicațiilor și firmware-ului nostru.

Înștiințare:

Valorile afișate în acest dispozitiv, cum ar fi poziția de viteză și avertismentul de distanțare pentru a 
accelera setările camerei, pot fi inexacte datorită influenței mediului înconjurător. Ele sunt doar pentru referință.
Sistemul este utilizat numai pentru utilizare non-comercială, în limitele maxime permise de legea 
aplicabilă. Xiaomi Yi nu acceptă nicio răspundere pentru pierderea de date în timpul operației.

Notă:

Sigla Xiaomi și Yi sunt mărci comerciale ale Shangai Xiaomi Technology Co., Ltd.
Acest dispozitiv respectă partea 15 din Normele FCC / standardele RSS scutite de licență Industry Canada.
Operarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe
dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe 
care pot cauza funcționarea nedorită.

Modificările sau schimbările care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă 
cu conformarea ar putea anula autoritatea utilizatorilor să opereze echipamentul.

Acest echipament a fost testat și sa constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din 
Clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi
o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. 

Acest echipament generează utilizări și poate emite energie de radio frecvență și, dacă nu este 
instalat și folosit în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicării
radio. Cu toate acestea, nu există nici o garanție că interferența cu recepția radio sau televiziune, 
care poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să 
încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe din următoarele măsuri:

Reorientați sau mutați antena receptoare.
Măriți distanța dintre echipament și receptor.
Conectați aparatul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
Consultați dealerul sau un tehnician radio / TV experimentat pentru ajutor.

În conformitate cu reglementările Industry Canada, acest emițător radio poate funcționa numai 
cu o antenă de anumit tip și o producție maximă (sau mai mic) aprobată pentru transmițător de către 
Industry Canada. Pentru a reduce eventualele interferențe radio altor utilizatori, tipul de antenă 
care transmite trebuie să fie astfel aleasă încât puterea radiată echivalent izotrop (e.i.r.p) să nu fie 
mai mare decât cea necesară comunicării reușite.
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