
Wskazówki dotyczące kamery YI Ultra Dash



3.5m kabel micro USB x1

Kamera YI Ultra Dash x1

Ładowarka USB x1
[prąd wejściowy:12-24V,

prąd wyjściowy:5V]

[wygląd może się różnic]

Instrukcja x1

1). Konfiguracja podstawowa

Naklejka 3M x1 i 
uchwyt do mocowania przyssawki x1

zakręć

zakręć

odkręć

odkręć

Odklej folię zabezpieczającą
od naklejki 3M x 1

Zdejmij folię ochronną
z przyssawki x1

Przymocuj przyssawkę/
naklejkę do przedniej szyby

zakręć odkręć



Otwory wentylacyjne

Gwint 1/4 cala

Obiektyw

Głośnik

2). Podzespoły kamery



Wskaźnik ładowania baterii Nagrywanie

Album

Ustawienia / Zasilanie

Port Micro USB

Reset 

Wejście na karty pamięci Micro SD

Wskaźnik stanu
Wyświetlacz LCD

Mikrofon

Nagrywanie awaryjne



Do podłączenia ładowarki samochodowej zawartej w pakiecie YI użyj standardowego kabla ładującego
o długości 3.5m. [Dane techniczne ładowarki: Wejście: 12-24 V, Wyjście: 5V]

3). Ładowanie kamery

Karta
MicroSD



4). Kamera YI Dash i połączenie z telefonem komórkowym.
Kamera YI dash może pracować niezależnie bez aplikacji w czasie jazdy.
Aplikacja zapewnie dodatkowe funkcje i poprawia wrażenia użytkownika.

1) Instalacja Aplikacji YI DASH
Zeskanuj kod QR znajdujący się poniżej lub pobierz aplikację z Apple App Store lub Google Play.
(minimalnie: Android 4.1 / iOS 7.0 lub nowszy)

2) Aktualizacja oprogramowania
Aby poprawić wrażenia użytkownika zawsze używaj najnowszego oprogramowania. 
Kiedy aplikacja jest połączona z internetem zaaktualizuje się automatycznie do najnowszej wersji
oprogramowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami aby aktualizować.



Włączanie: Długie naciśnięcie przycisku Ustawienia / Zasilanie.
Wyłączanie: Długie naciśnięcie przycisku Ustawienia / Zasilania.
Automatyczne włączanie: Urządzenie automatycznie włącza się po uruchomieniu samochodu.
Auto Power O�: Po wyłączeniu samochodu urządzenie zakończy nagrywanie
10 sekund i wyłącz.

a.      Zasilanie włącz / wyłącz

5). Podstawowa instrukcja użytkowania



Formatowanie karty SD

Włącz/ Wyłącz dzwięk

Raport z jazdy

Wi-Fi

Rozdzielczość

Audio

Jasność

Przycisk dzwięku

O kamerze

Komendy głosowe

Korekcja zagięcia obrazu

Język

Wróć Poprzedni Następny Potwierdź

Ustawienia daty/ czasu

Reset urządzenia

Wyłączanie ekranu

Gsensor

Po włączeniu naciśnij przycisk Ustawienia / Zasilanie, aby wejść do menu Ustawienia:
Rozdzielczość: Domyślna to 1920 × 1080P / 30fps, Naciśnij "Zatwierdź" 1280 × 720P 30fps,
1920 × 1080P / 30fps, 1920 × 1080P / 60fps, 2560 × 1440P 30fps i 2688 × 1520P 30fps.
Audio: Naciśnij "Potwierdź", aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.
Gsensor: Domyślnie średnia czułość. Naciśnij "Potwierdź", aby wybrać niski, średni lub wysoki
wrażliwość. Gdy pojazd zderza się lub hamuje, kamera automatycznie blokuje się
aktualna scena i nagrania przez 10 sekund po kolizji.
Wi-Fi: naciśnij "Potwierdź", aby włączyć / wyłączyć Wi-Fi.
Format SD: Naciśnij "Potwierdź", aby sformatować kartę pamięci.
Raport z jazdy: Naciśnij "Potwierdź", aby włączyć lub wyłączyć raport z jazdy. Po przejechaniu
więcej niż 10 minut, aparat wyświetli raport z jazdy, taki jak przyspieszenie, hamulce,
ostrzeżenie o odległości itp.

CN

b.      Ustawienia

Resolution:1080P30



REC

Pasek postępu

Nagrywanie awaryjne

Ostrzeżenie: Sprawdź, czy włożyłeś kartę MicroSD, aby zapisać nagrania.

Po włączeniu urządzenia naciśnij "Nagrywanie awaryjne" jeżeli nastąpi kolizja. 
Urządzenie rozpocznie nagrywanie awaryjne przez co najmniej 10 sekund.
Pasek postępu zniknie po zakończeniu nagrywania. Aparat będzie automatycznie
dzielił film wideo na maksimum 3 minuty i 10 sekund,a następnie powróci
do normalnego trybu nagrywania. Jeśli bieżący film jest mniejszy niż 20sekund,
poprzednie zwykłe wideo zostanie zablokowane.

c.    Nagrywanie awaryjne



REC

Nagrywaj

Lampka statusu

Naciśnij przycisk "Zasilanie", aby włączyć, aparat natychmiast się uruchomi, rozpocznie
nagrywanie i wskaźnik stanu będzie migać na żółto, aby zatrzymać nagrywanie
naciśnij przycisk "Nagraj", kontrolka stanu pozostanie żółta.
Jeśli nie jest w interfejsie nagrywania, żadna operacja nie zostanie wykonana, a
system wejdzie do interfejsu nagrywania kamery i rozpocznie nagrywanie
automatycznie po 30 sekundach.
(Ostrzeżenie: Gdy karta MicroSD jest pełna, aparat zastąpi stary plik
z twoim nowym nagraniem.)

d.    Nagrywanie w pętli



Album

Naciśnij "Album", aby przejrzeć nagrania. Użyj strzałek, aby przejrzeć
poprzedni lub następny film. Wybierz "Potwierdź", aby rozpocząć
odtwarzanie wideo. Podczas odtwarzania użyj "Potwierdź", aby wstrzymać wideo.

e.       Album

Album



g. Komendy głosowe
Obsługuje prostą kontrolę głosu, z elastyczną interakcją, więc możesz
skupić się w pełni na prowadzeniu auta.

h. Instrukcje użytkowania karty Micro SD
Aby nagrywanie było bardziej stabilne, zaleca się sformatowanie
Karta Micro SD raz na 2-3 tygodnie.

Główny scenariusz Elementy akcji Komenda głosowa

Tryb video
Nagrywanie awaryjne

“YI take photo”

“YI begin recording”

Robienie zdjęć

f. Lampka statusu
Wskaźnik ładowania (czerwony):

1. Podczas ładowania, wskaźnik
ładowania jest normalnie włączony;
2. Po zakończeniu ładowania
wskaźnik ładowania jest wyłączony.

Wskaźnik ładowania (żółty):

1. Podczas nagrywania wskaźnik miga
raz na sekundę;
2. Aktualizacja oprogramowania:
Podczas aktualizacji pasek postępu
wyświetla się na ekranie.



Zainstaluj prawidłowo,
następnie zainstaluj kamerę

na górze.

Wyłóż kabel zasilający
wokół wykończenia twojego pojazdu

Zainstaluj ładowarkę samochodową w
gniazdo zapalniczki
i podłącz kabel USB

6). Diagram instalacji kabla Micro USB

Zweryfikuj gniazdo ładowarki samochodowej przed użyciem kamery YI Dash. W niektórych modelach
samochodów gniazdo ładowarki samochodowej USB zapewnia zasilanie nawet po wyłączeniu silnika
i zużywa akumulator. Jeśli dotyczy to Ciebie, wyłącz aparat ręcznie po wyłączeniu silnika.



Wyświetlacz: TFT LCD screen dla kamer

przekątna wyświetlacza: 2.7”

standard Wi-Fi: 802.11n

Wspierane platformy: Android 4.1/iOS 8.0 

                                               (lub nowsze)

Szyfrowanie bezprzewodowe WPA2

Kabel zasilania: 3.5 metra

Interfejs zasilania: interfejs 5V micro USB

Max. rozdzielczość/pixel: 2688 x1520

Rozdzielczość video: 720P 30fps/1080P 30fps/

1080P/60fps, 1440P/30fps, 1520P/30fps

Obiektyw: F1.9, FOV(D) 140.6° szeroki kąt

Dzwięk: Wbudowany mikrofon/ głośnik

Standard video: H.264

WDR: Super WDR 2.0

7). Podstawowe parametry kamery YI Dash

Przed użyciem uchwytu montażowego na przedniej szybie sprawdź lokalne przepisy i zarządzenia, w których prowadzisz 
pojazd. Niektóre przepisy państwowe zabraniają kierowcom używania mocowań na przednich szybach podczas 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. Inne przepisy państwowe zezwalają na umieszczenie wspornika montażowego 
tylko w określonych miejscach na przedniej szybie. Wiele innych państw wprowadziło ograniczenia dotyczące 
umieszczania przedmiotów na przedniej szybie w miejscach, które utrudniają widzenie kierowcy. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
POPRAWNEGO ZAMONTOWANIA UCHWYTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI CIĄŻY NA URZYTKOWNIKU KAMERY. Zawsze 
montuj urządzenie w miejscu, które nie zasłania widoku kierowcy. YI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
grzywny, kary lub szkody, które mogą powstać w wyniku zastosowania jakiegokolwiek lokalnego prawa lub zarządzenia 
związanego z użytkowaniem urządzenia.

Ograniczenia prawne dotyczące mocowania na szybie



8). Oświadczenie YI
Shanghai YI Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że: W celu poprawy jakości obsługi klienta produkty dostarczane przez firmę są 
klasyfikowane do chińskiej wersji kontynentalnej i międzynarodowej. Produkty chińskiej wersji kontynentalnej są ograniczone tylko do użytku na 
kontynencie chińskim, podczas gdy za granicą należy kupować produkty o międzynarodowej wersji naszej firmy od zagranicznych dealerów 
określonych przez naszą firmę lub zautomatyzowaną sieć sprzedaży przez naszą firmę. W przypadku problemów spowodowanych użyciem 
nieprawidłowej wersji nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Produkty, aplikacje, funkcje i interfejsy itp. Wspomniane w tym podręczniku 
mogą zostać ulepszone lub zaktualizowane po sprzedaży, kiedy faktycznie używany produkt i powiązane aplikacje różnią się od tego podręcznika, 
proszę skupić się na instrukcji na oficjalnej stronie naszej firmy: chińska oficjalna strona internetowa: www. xiaoyi.com Międzynarodowa oficjalna 
strona internetowa: www.yitechnology.com, żadne dalsze powiadomienia o aktualizacji tego podręcznika nie będą wysyłane do osób prywatnych.

Producent: Shanghai Xiaoyi Technology Co.,Ltd
Strona internetowa dystrybutora: www.yi.pl
E-mail: pomoc@yi.pl

Dziękujemy za wybranie kamery YI UItra Dash, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji,
używanie produktu i utrzymywanie go w dobrym stanie.
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