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3. Wkładanie/ Wyciąganie Baterii
1) Aby włożyć baterię:
a. Otwórz pokrywkę baterii.
b. Włoż baterię do portu baterii.
c. Zamknij pokrywkę baterii, upewnij się, że jest mocno zamknięta.

2. Aby wyciągnąć baterię:
a. Otwórz pokrywkę baterii.
b. Użyj metki na baterii aby wyciągnąć baterię z portu.



4. Wkładanie/ Wyciąganie karty Micro SD (sprzedawana osobno)
Otwórz pokrywkę baterii.

1) Aby włożyć kartę pamięci:
Wsuń kartę pamięci do portu kart etykietą do baterii. Karta zostanie zatrzaśnięta
po całkowitym włożeniu do portu.

2) Aby wyciągnąć kartę pamięci:
Naciśnij palcem na krawędź karty a następnie delikatnie wciśnij ją w kamerę.
Karta wyskoczy w celu umożliwienia jej usunięcia. 

Kamera YI 360 VR wymaga obsługuje karty: MicroSD 16-128GB, klasa U3 lub wyższe

Aby zapewnić szybką i stabilną pracę, użyj jednej z zalecanych karty microSD
wymienionych na naszej stronie: https://yi.pl/yi-360-vr-camera/



5. Ładowanie baterii 
1) Połącz kamerę ze źródłem energii za pomocą kabla USB typu C.
2) Czerwona lampka statusu oznacza ładowanie baterii.
3) Zgaśnięcie czerwonej lampki statusu oznacza pełne naładowanie baterii.

Wskazówki: Aby zapewnić szybkie i stabilne ładowanie, wykonaj następujące czynności:
Ładuj przy wyłączonej kamerze.
Użyj zasilacza 5V / 2A.
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6. Jak używać 
1) Włączanie i wyłączanie kamery 

Aby włączyć:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/ migawki/ OK do momentu aż ekran
włączy się i usłyszysz dzwięk.

Aby wyłączyć:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/ migawki/ OK do momentu aż ekran
wyłączy się i usłyszysz dzwięk.

2) Obsługa kamery
Naciśnij przycisk “w górę” lub “w dół” aby wybrać menu. Wybierz 
“Capture mode” a następnie “settings” aby przejść do ustawień.
Naciśnij przycisk Włączania/ migawki/ OK aby potwierdzić wybór.
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6. Jak używać
3) Podłączenie kamery do aplikacji
YI 360 to oficjalna aplikacja kamery YI 360 VR. Możesz zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować tę aplikację.
Możesz go również wyszukać w sklepie Apple App Store lub Google Play Store.
Otwórz aplikację YI 360, kliknij przycisk "podłącz kamerę" u dołu i zobacz samouczek, aby połączyć się z
kamerą. Po podłączeniu z kamerą możesz używać aplikacji do sterowania nagrywaniem, pobieraniem i
odtwarzaniem filmów i zdjęć.

4) Aktualizacja oprogramowania
Kiedy pojawi się nowa oaktualizacja systemu, zostaniesz poproszony o aktualizację w aplikacji. Aby mieć pewność,
że wykorzystujesz kamerę w 100%, zaktualizuj oprogramowanie kamery tak szybko, jak to możliwe. Aby wgrać aktualizację:
Upewnij się, że aparat jest podłączony do źródła zasilania lub ma więcej niż 50% stanu naładowania
i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



Visit http://www.yitechnology.com/yi-360-vr-camera-pc_download to download Desktop  Software.
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5) Łączenie Nagrań
Filmy o wysokiej rozdzielczości lub wysokiej liczbie klatek, w tym 5,7K / 30fps lub 2,5K / 60fps, wymagają użycia
oprogramowania komputerowego w celu łączenia nagrania. Inne rozdzielczości obsługują łączenie w kamerze i
zostanie on połączony po przechwyceniu wideo. Aby uzyskać najlepsze wyniki, połącz wideo przy użyciu programu
komputerowego lub aplikacji.



5) Podgląd nagrań, zdjęć oraz udostępnianie.
Możesz korzystać z aplikacji YI 360, aby wyświetlać i udostępniać filmy / zdjęcia. Kamera YI 360 VR
Standardowe formaty wideo i zdjęcia panoramiczne możesz również korzystać z komputera lub okularów VR
aby oglądać materiały video lub zdjęcia.
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7. Zaawansowane funkcje
Transmisja na żywo
Użyj aplikacji YI 360, aby rozpocząć transmisję na żywo. Otwórz aplikację, kliknij ikonę na żywo w prawym górnym rogu
i postępuj zgodnie z samouczkiem aplikacji. Oprócz Facebooka i YouTube,
możesz także transmitować na żywo na innych platformach społecznościowych.



8. Rozwiązywanie problemów
Przegrzanie się kamery
Podczas nagrywania w wysokiej rozdzielczości lub przy wysokiej liczbie klatek, takich jak 5.7K / 30fps, kamera może
stać się ciepła w dotyku, używaj jej z rozwagą. Przegrzanie może spowodować zatrzymanie nagrywania.
Jeśli tak się stanie, pozwól, aby kamera ostygła przed ponownym jej włączeniem.

Odtwarzanie nagrań
Filmy w wysokiej rozdzielczości i / lub wideo o wysokiej liczbie klatek, takie jak 5.7K / 30fps, mogą nie odtwarzać się
poprawnie podczas oglądania na telefonie komórkowym lub komputerze. Być może będziesz musiał użyć lepszego
technologicznie komputera lub telefonu.



Pilot bluetooth

mini statyw

Selfie stick

Wskazówka: Te i inne akcesoria znajdziesz na stronie: www.yi.pl

9. Rekomendowane akcesoria (selfiestick z pilotem bluetooth sprzedawany osobno)



EN V3.8

This device complies with Part 15 of the FCC Rules / Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation 
is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
 L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en 
compromettre le fonctionnement.

Changes or modications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
2. CZYSZCZENIE TYLKO suchą ściereczką.
3. NIE używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze)
które wytwarzają ciepło.
4. WYKORZYSTYWAĆ WYŁĄCZNIE Osprzęt / akcesoria określone przez producenta.
5. Aby uzyskać najlepsze wyniki, regularnie odwiedzaj naszą witrynę, aby uzyskać najnowszą wersję aplikacji i oprogramowania.
OSTRZEŻENIE: Na produkcie nie wolno umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak świece.

"Xiaoyi" i "YI" są znakami towarowymi firmy Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.. Terminy HDMI i HDMI High -
Definicja ”Multimedia interface” i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



’s FCC ID: 2AFIB-YVR1017
IC: 20436-YVS1017

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocated the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and 
maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference 
to other users, the antenna type and its gain should be son chosen that the equivalent isotropically radiated power 
(e.i.r.p.)is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à  la réglementation  d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une 
antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but 
de réduire les risques débrouillage radioélectrique à  l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type 
d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité 
nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.

The device complies with RF specifications when used near your head or body.This device is also designed to meet 
the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) / 
Industry Canada.The SAR limit adopted by  the USA/Industry Canada is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. 
The highest SAR value reported to the FCC/Industry Canada for this device type complies with this limit. The highest 
SAR value reported to the FCC/Industry Canada for this device type when property wom on the body is 1.19 W/kg.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF 
USED BATTERIES ACCORDING TO INSTRUCTIONS.

Le remplacement incorrecte de la batterie est susceptible d’entraîner un risque d’explosion. Veuillez jeter les 
batteries usagées selon les instructions.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé près de la tête ou du corps. Cet appareil est 
également conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications 
Commission (USA) / Industrie Canada. Le Canada a une moyenne de 1,6 W / kg sur un gramme de tissu. La valeur 
DAS la plus élevée signalée à la FCC / Industrie Canada pour ce type d'appareil est conforme à cette limite. La valeur 
DAS la plus élevée signalée à la FCC / Industrie Canada pour ce type d'appareil lorsque la propriété du corps est de 
1,19 W / kg.


