
UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

Yi Lite / 4K / 4K+ Action Camera 

Zapnutí kamery 
 

Ke spuštění kamery podržte označené tlačítko. 

Dojde ke zapnutí obrazovky doprovázeném 

zvukovou indikací. 

K vypnutí kamery déle podržte označené tlačít-

ko. Dojde k vypnutí obrazovky doprovázeném 

zvukovou indikací.  

Vložení SD karty a baterie 

Pro vložení SD karty nejdříve otevřete kryt 

baterie zatlačením a posunutím vyznačené 

šipky v daném směru.  

Následně vložte SD kartu směrem, kdy je její 

potisk otočený na baterii. 

Spolu s SD kartou vložte i baterii a to tak, aby 

se její  kontakty dotýkaly kontaktů uvnitř 

kamery. 

Propojení s aplikací 
 
Nascanujte uvedený QR kód ke stažení 

ovládací aplikace, případně aplikaci také 

naleznete v App Store či Google Play pod 

názvem „Yi Action“.  

Pomocí průvodce dokončete propojení s 

telefonem.   

Zapínací tlačítko /  

Spoušť 



Prohlášení o shodě 
 
Společnost Witty Trade s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Yi 4K Action Camera, Yi 4K+ Action 
Camera, Yi Lite Action Camera  jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními Směrnice 1999/5/ES.   
Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu docs.wittytrade.com 
Dovozce produktů XIAOMI do ČR a SR: Witty Trade s.r.o. 
 
 

Likvidace výrobku 
Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a 

elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být 

likvidovány s běžným domácím odpadem.  

 
Toto zařízení lze používat v následujících 
zemích: 
 
* Pro venkovní použití je možné WiFI 
využívat pouze v pásmu 2400-2454 MHz. 

AT BE BG CH CY CZ DE DK 

EE ES FI FR* GB GR HU IE 

IT IS LI LT LU LV MT NL 

NO PL PT RO SE SI SK TR 

Nabíjení 
Pro nabití kamery použijte ji pomocí přiloženého kabelu 

připojte k USB adaptéru / PC. 

Červeně rozsvícená kontrolka signalizuje nabíjení baterie.  

Jakmile dojde ke zhasnutí, je baterie nabitá. 

Pokročilé funkce 
Pokud používáte kameru ve vodotěsném pouzdře, zapněte 
režim „In Housing Mode“ pro ovládání kamery 
Snímání zvuku má dva režimy - Wind mode pro automatické filtrování zvuku větru a Stereo 
mode pro čisté snímání zvuku bez nežádoucích ruchů 

 
Bezpečnostní opatření 

• Uchovávejte přístroj mimo dosah zvířat a malých dětí.  

• Vypínejte přístroj během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických 
zařízení (např. kardiostimulátoru). 

• Nesprávné zacházení se zařízením, baterií a příslušenstvím, jejich poškození či 
neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru. 

• Nepoužívejte zařízení mimo teploty 0°C - 40°C 
 

Výrobce: Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd. 

Adresa: 6F, Building E, No.2889, Jinke Road, Shangai, China 

www.yitechnology.com 


