
YI Home- instrukcja obsługi



1. Pobieranie Aplikacji
Zeskanuj kod kod QR z obrazka aby przejść do procesu instalacji.

Możesz również pobrać aplikację  z App Store lub Google Play. W wyszukiwarce
wpisz YI Home app.

Zeskanuj kod QR

Kod QR aplikacji YI Home



2. Wprowadzenie
1. Ustaw kamerę blisko routera, upewnij się, że sieć Wi- Fi działa prawidłowo,
następnie włóż kabel do portu micro USB znajdującego się z tyłu kamery tak
jak pokazano na obrazku. 



2. Poczekaj kilka sekund zanim żółta lampka statusu na przodzie kamery
zacznie mrugać.

Jeżeli żółta lampka nie mruga, użyj szpilki (w zestawie) aby nacisnąć przycisk RESET
z tyłu kamery i trzymaj do momentu aż żółta lampa zacznie mrugać.

uwaga: aby zachowywać nagrania wewnątrz kamery włóż  kartę Micro SD (nie zawarta
w zestawie) do portu na kartę (pokazane na obrazku).
*obsługiwane karty pamięci:  od 8GB do 32GB, klasa 4 lub wyższa.

Przycisk RESET

Port kart
Micro SD

Lampka 
Statusu



3. Łączenie kamery z twoim telefonem
1. Upewnij się, że kamera jest włączona i lampka statusu z przodu kamery
mruga na żółto.

2. Postępuj zgodnie z krokami które wyświetlają się w aplikacji.
Do jednej aplikacji możesz sparować kilka kamer w jednym czasie.



4. Podgląd obrazu na żywo
1. Użyj aplikacji YI Home aby mieć dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym
na twoim telefonie. Możesz również nagrywać oraz zapisywać nagrania oraz zdjęcia.

Przytrzymaj aby mówić

Historia nagrania
(Dostępne przy
włożonej karcie Micro SD)

Zrób zdjęcie i zapisz
na swoim telefonie

Album
Wycisz mikrofon
Nagraj i zapisz nagranie
na twoim telefonie

Uwaga: W wielu krajach
nagrywanie dzwięku bez
zgody osób trzecich jest
nielegalne. Upewnij
się, że postępujesz zgodnie
z prawem korzystając
z kamery YI Home.



5. Zmiana sieci WI-FI
Kiedy musisz zmienić sieć Wi-FI lub zmienić hasło do sieci, postępuj
z instrukcjami poniżej.

1. Użyj szpilki (w zestawie) do naciśnięcia przycisku RESET z tyłu kmaery
i poczekaj aż lampka statusu zacznie mrugać na żółto.
2. Otwórz aplikację YI Home na twoim telefonie  i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlającymi się w aplikacji. Twoje nagrania na karcie pamięci nie zostaną  usunięte

1. Ustaw kamerę w otwartych przestrzenia z WIFI z daleka od metalowych obiektów.
2. Unikaj ustawiania kamery za meblami, blisko mikrofalówek lub innych miejsc 
gdzie może dojść do skrzyżowania kabli.

Wskazówka:



GRATULUJEMY!
Twoja kamera jest gotowa do użytku.

Produkt zaprojektowany oraz wykonany w Chinach.

WAŻNE INFORMACJE
 - PRZECZYTAJ tą instrukcję.
 - CZYŚĆ TYLKO wilgotną szmatką.
 - Ten produkt przeznaczony jest tylko do użytku wewnętrznego.
 - UŻYWAJ akcesorii zgodnych ze specy�kacją producenta.
 - Odłącz sprzęt w przypadku burzy z piorunami lub gdy nie używasz
 go przez dłuższy czas.
 - Aby produkt działał jak najlepiej regularnie sprawdzaj aktualizacje.

Otwarty ogień taki jak na przykład świeczki nie powinien być umieszczany
w pobliżu produkt

“Xiaoyi” oraz “YI” logo jest własnością Shanghai Xiaoyi Technology Co.,Ltd.






