Přečtěte si pečlivě tento manuál a uchovejte jej pro budoucí použití
Mi Dashcam 1S byla vytvořena specálně pro zachycení vysoce kvalitního obrazu při jízdě automobilem.

Online průvodce
Naskenujte QR kód pro přístup k online průvodci.

Mi Dashcam 1S
Uživatelský manuál

Obsah balení
1. Mi Dashcam 1S × 1

2. Nabíjecí adaptér do auta × 1

3. Držák × 1

4. Adhesivní podložka × 1

5. Uživatelský manuál × 1

6. Nabíječka × 1

7. kabel × 1

8. Samolepka pro uchycení × 2
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Přehled produktu

Instalace
1. Instalace samolepky
Dioda
Bílá: natáčení video
Červená: error
Nesvítí: nenahrává se

Reproduktor

Čočka

Připevněte samolepku do vymezené oblasti předního sklad. Přesné
místo je vyznačeno přerušovanou čarou na obrázku vpravo.
Prosím důkladně očistěte sklo před použitím samolepky.
Při lepení odstraňte jakékoli vzniklé bubliny mezi sklem a
samolepkou.

Slot na paměťovou kartu

Dotyková tlačítka

2. Instalace paměťové karty
Otevřete ochranný kryt slotu pro karty a vložte paměťovou kartu,
ujistěte se, že karta je otočena stejně jako na nakresleném
diagramu.

hlavní tlačítko

Mikrofon

Napájecí port

Reset tlačítko

Pokud nastane error, tak pomocí
špendlíku stiskněte reset tlačítko,
kamera se vyresetuje.

Pro zapnutí stiskněte hlavní tlačítko,
pro vypnutí podržte hlavní tlačítko po
dobu 3 vteřin.

3. Připojení kamery k držáku
Připevněte držák na tělo kamery a posuňte jej doleva (viz obrázek)
dokud neuslyšíte kliknutí a držák nebude pevně uchycen ke kameře.
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Instrukce
4. Připevnění kamery

1. Zapnutí

Odstraňte ochranou fólii ze základny držáku, poté připevněte
držák do středu elektrostatické podložky.

Kamera může být zapnuta dvěma způsoby:

5. Připojení napájení

Poznámka: kamera nemůže být zapnuta, pokud je baterie vybitá a není připojena k napájení.

Veďte kabel podél horní strany skla, dolů po sloupku a po
obvodu skříňky spolujezdce, jak je vyobrazeno na obrázku.
Kabel poté zapojte do zásuvky zapalovače.

Stisknutím hlavního tlačítka.
Po připojení do zdířky zapalovače nastartujte automobil, díky proudu ze zapalovače se kamera automaticky zapne.

2. Vypnutí
Kamera může být vypnuta dvěma způsoby:
Stiskněte a držte hlavní tlačítko.
Po připojení do zdířky zapalovače vypněte motor automobilu, díky absenci produ ze zapalovače se kamera
automaticky vypne.
Kamera se automaticky vypne v těchto situacích:
Pokud kamera není připojena k externímu napájení a baterie je vybitá.
Pokud kamera není připojena k externímu napájení a okolní teplota je příliš vysoká.
Pokud je okolní teplota příliš vysoká.
Pokud dojde k odpojení paměťové karty.

Poznámka：Můžete použití přiložený nástroj k lepšímu skrytí kabelu.

Poznámka: některé typy automobilů dodávají napájení pro zásuvku zapalovače i po vypnutí motoru.
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Rychlé nastavení

Údržba

Ovládejte kameru pomocí Mi Home aplikace.
Rec

1. Instalace Mi Home.

2018.01.01 12:38:00

Naskenujte QR kód pro stažení aplikace.

Pokaždé, když zapnete kameru, automaticky se spustí nahrávání. V horním levém rohu displeje kamery se rozbliká
červená dioda.
2. Přidání zařízení

: Nahrávání zvuku je vypnuté, video je nahráváno bez zvuku. Po stisknutí ikony se zapne mikrofon.
: Nahrávání zvuku je zapnuté, video je nahráváno se zvukem. Video se bude nahrávat pouze na lokální paměť a
nebude nahráno na cloud
: Stiskněte tuto ikonu pro nahrávání nouzového videa. Video bude uloženo do složky pro nouzová videa.
: Stiskněte tuto ikonu pro otevření galerie.
: Stiskněte tuto ikonu pro otevření nastavení

Otevřete aplikaci Mi Home a stiskněte na "+" v horním rohu, pak pokračujte podle pokynů.

Poznámka: nahrávání se zvukem je automaticky vypnuto, pokud si přejete nahrávat zvuk, tak tuto funci zapňete manuálně.

ikony na liště
: Tato ikona signalizuje zapnutou funkci monitorování zaparkovaného vozidla.
: Tato ikona signalizuje zapnutí připojení Wi-Fi.
: Tato ikona signalizuje vypnutí připojení Wi-Fi.
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Nahrávání videa
1. Režim nahrávání

2. Nouzové video

Kamera automaticky spustí nahrávací mód při jejím zapnutí. Při zahájení nahrávání se v horním levém rohu zobrazí
blikající červená dioda.
V následujících situacích kamera dočasně pozastaví nahrávání:

Pokud dojde ke kolizi, tak kamera začne nahrávat videa do nouzové složky. Ta má předem vyhrazené místo na kartě.
Pokud dojde k naplnění kapacity nouzové složky, tak se smaže nejstarší pořízené video. Videa z této složky včas
překopírujte do pc nebo jiného úložiště. Pokud při nehodě nedojde k nahrání videa do nouzové složky, tak video najdete
v normálním úložišti. Citlivost kamery na zapnutí nouzového módu může být nastavena v Settings > Collision sensitivity.
Pokud si nepřejete zaznamenávat videa do nouzové složky, tak tuto funkci můžete vypnout.

Kamera byla poprvé zapnuta a je v módu prvního spuštění.
Kamera formátuje paměťovou kartu.
Kamera je v procesu továrního resetu.
Kamera provádí update.
Dochází k prohlížení snímků na kameře nebo v aplikaci.

Pokud se vrátíte do původního rozhraní kamery nebo pokud přerušíte některou akci popsanou nahoře, tak dojde opět k
nahrávání.
Poznámka: nahrávání se zvukem je automaticky vypnuto, pokud si přejete nahrávat zvuk, tak tuto funci zapňete manuálně.
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Ukládání videí a fotografií
1. Instrukce paměťové karty
Kamera podporuje paměťové karty MicroSD o kapacitě 16 až 64 GB s hodnocení Class 10 nebo vyšším.Před použití kartu
naformátujte.

Typ videa
Normální video

16 GB
1.5h

32 GB

64 GB

3h

6h

Nouzové video

12x

25x

45x

Sledování zaparkovaného vozidla

10x

20x

40x

Foto

300 fotek

Všechny udané hodnoty jsou přibližné.

Pro zachování dobré kvality přenosu dat formátujte paměťovou kartu každé 2 týdny. Formátování karty smaže všechny
data.
Neodebírejte kartu pokud je kamera zapnutá.

2. Instrukce ukládání videa na paměťovou kartu
Všechny typy videa využívají nahrávání do smyčky. To znamená, že pokud dojde k naplnění kapacity, tak poslední
nahrané video přehraje nejstarší nahrané video. Proto zálohujte důležité video záznamy do pc nebo na jiné úložiště.

3. Instrukce ukládání fotografií na paměťovou kartu
Kamera dokáže zaznamenat maximálně 300 fotografií, po naplnění kapacity smažte fotografie, co už nebudete
potřebovat. Pokud tak neučiníte, tak nebude možné pořizovat nové fotografie.
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Sledování zaparkovaného vozidla

Instrukce pro používání baterie

Tato funkce je automaticky vypnuta. Můžete ji zapnout v Settings > Parking surveillance.

Baterie v kameře je primárně určena pouze pro uchování záznamů v kameře, když není připojena k napájení.
Nepoužívejte kameru bez připojení napájení.

Jakmile je tato funkce zapnuta, tak bude spuštěna při vypnutí kamery. Pokud dojde ke střetu s vaším zaparkovaným
vozidlem, tak kamera automaticky začne nahrávat video. Při zapnutí kamery bude uživatel automaticky upozorněn na
nahrané video.

Vybití baterie může vyresetovat čas, pokud k tomu dojde, nastavte ho znovu.
Pokud se baterie začne přehřívat, nafukovat nebo vznikne únik tekutin z baterie, tak ji ihned přestaňte používat.

Pokud není baterie nabitá a ke kameře není připojené napájení, tak není možné zahájí nahrávání videa.
Nahrávání videa není možné pokud je teplota pod 0 ℃ nebo nad 50℃

Řešení problémů
Pokud zásuvka zapalovače dodává napájení i když není auto nastartované, kamera zapne sledování zaparkovaného auta
po 20 minutách nečinosti. V tomto případě bude kamera napájena z baterie automobilu a může ji vybít. Je doporučeno
použít zásuvku s ochranou baterie.

Ujistěte se, že používáte originální kabel napájení.
Zapínání

kamera se
nezapnu
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Ujistěte se, že je kabel dobře připojený a auto je nastartované.
Pokud jste nenašli problém s připojením kamery, tak použijte špendlík pro stisknutí tlačítka pro reset
kamery.
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Specifikace

Kamera nenatáčí

Paměťová karta nemusí být vyhovující.

video
kamera přestává
natářet

Video je rozmazané

Formátujte paměťovou kartu nebo ji vyměňte za jinou, která bude mít dostatečné parametry.

Ujistěte se, že je sklo automobilu čisté a že na kameře nejsou žádné nečistoty.

Používání
kamery

Video nemá zvuk

Kamera má primárně vypnuté nahrávání se zvukem. Pokud chcete nahrávání se zvukem zapnout,
tak jděte do nastavení a nastavení zvuku.

Video bylo
poškozeno během

Paměťová karta nemusí být vyhovující.

nahrávání
Kamera neodpovídá

Nepovedlo se
Připojení
aplikace

Použijte špendlík pro stisknutí resetovacího tlačítka.

rozměry: 87.5 × 53 × 18 mm
Vstup: 5 V
1.5 A
Napájení: zásuvka zapalovače
Snímací sensor: SONY IMX307
Rozlišení: 1080p
Kamera: FOV 140°, F1.8, 6-glass lens
Sensor: Accelerometer
Batterie: Li-ion polymer battery
Kapacita baterie: 470 mAh
RF Specifikace: 2.4G Wi-Fi
Pracovní frekvence: 2412-2472 MHz
Výstup: 17.9 dBm
Externí úložište: podpora 16~64 GB MicroSD Class 10 nebo vyšší.
Kompatibilní: Android 4.4 a iOS 9.0 nebo vyšší.
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Operační teplota: -10 ℃~50 ℃

Ujistěte se, že při párování je telefon připojen k internetu a je v něm funkční karta SIM.

přidat kameru
Potvrzení

Musíte potvrdit na svém telefonu příjem dat z kamery.

bezpečnosti selhalo
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Informace o likvidaci a recyklaci
70mai tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MJXCJLY02BY je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné
znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ jako ve
směrnici 2012/19 / EU), která by neměla být mísena s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli
chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své odpadní zařízení na určené sběrné místo pro
recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, jmenovaných vládou nebo místními orgány.
Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo
místních úřadů.
Dovozce:

Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76
301 00 Plzeň
www.beryko.cz
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