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Xiaomi Mi 4K akciókamera 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ez a használati útmutató a V0.6.13.03i International firmware verziójához készült. A frissítések után egyes funkciók 

változhatnak! 
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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
 Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a 

készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják. 
 Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 

napsugárzásnak. 
 Kérjük, hogy márkás Micro SD memóriakártyát használjon a készülékkel. Az ismeretlen 

gyártók termékeinek támogatása nem garantált. 
 Óvja a Micro SD kártyát mágnesességtől, mivel az a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja. 
 Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg 

füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a 
tűzesetek megelőzése érdekében! 

 Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. 
számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel 
sérülést vagy áramütést okozhat).  

 A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett 
használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől 
elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak! 

 A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
 Fontos felvételeiről minden esetben készítsen biztonsági másolatot! A gyártó cég nem vállal 

felelősséget az adatvesztésekért. A készülék szervizelését végző kijelölt szerviz adat-
visszaállítást, adatmentést nem végez. A készüléket csak arra felhatalmazott személy 
(márkaszerviz) szerelheti szét. 

 Vízi használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a készülékhez külön megvásárolható 
vízálló tok megfelelően zár-e. Ne használja a tokot, ha az sérült, repedt vagy törött. A 
készülékre vonatkozó jótállás nem vonatkozik a beázott, valamint a fizikai sérüléssel 
rendelkező (pl. leejtéstől vagy ütődéstől megsérült) készülékekre.  

 A készülék rögzítésekor mindig győződjön meg arról, hogy az eszközt stabilan rögzítette-e. A 
nem megfelelően rögzített készülék megsérülhet, valamint súlyos sérüléseket okozhat! 

 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.  
 Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse 

meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék 
csatlakozójánál.   

 Csak a készülékkel kompatibilis (5V/1A) hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más 
adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem 
használja azt a készülék töltéséhez.  

 Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 
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 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +45°C felett), 

mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort. 
 Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon leesik, ez normális jelenség. 
 Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapját. 
 Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a kamera felmelegedhet. Ez 

normális jelenség. 
 A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat a kamerára 

 
 Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a 

készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek. 
 Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, 

amelyek biztonságos helyről származnak. 
 Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében. 

 
 Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.  
 Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat. 
 Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.  
 Ne használja a kamerát az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló 

raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében. 
 Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket 

kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon. 
 Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a 

készüléket. 
 Villámlás esetén nem tanácsolt a kamera kültéri használata. 
 A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket. 
 Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. A 

készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, 
ami karcolásokat okozhat. 

 Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra! 
 Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat. 
 Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a 

készüléket mágneses tér közelében. 
 Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát 
 Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor 

élettartamát.  A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést 
igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag 
rendeltetésszerűen használja. 

 
Kijelző tisztítása 

 Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.  
 Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű 

ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.  
 Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje 

közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.  
 
A készülék és a lencse 

 A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg. 
 Tartsa távol a lencsét a karcoktól és szennyeződésektől, használjon professzionális, 

kifejezetten erre a célra készült, finom lencsetisztító kefét vagy levegőfújót. Tárolás közben is 
védje a készüléket a szennyeződésektől.  
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JELLEMZŐK 
 

 
 
Modell név:   YDXJ01FM 
SoC:    Ambarella A12S75 
WiFi:    IEEE802.11 b/g/n 
Bluetooth:   BT 4.1 
Kijelző:   2,4” érintőképernyő 
Működési hőmérséklet: 0°C~45°C 
Tárolási hőmérséklet: -20°C～60°C 
MicroSD kártya:  64 GB-ig támogatott 
Felvétel:   Kettős mikrofon 
Kamera apertúra:  F 2.8 
Kamera fókusztávolság: 3.2 mm 
Kamera látószög:  145° széles látószög 
Képérzékelő:   SONY IMX317 
Képstabilizáló:  EIS elektronikus, 1080p/60 és 1080p/30 üzemmódban 
Max. képfelbontás:  3840 x 2160 
Max. videófelbontás: 3840 x 2160p30 / 2.5K 2560x1440p30 
    1920 x 1080p100 / 1920 x 1080p60 / 1980 x 1080p30 / 720p200 
Formátum:   H.264, RAW 
Ajánlott memóriakártyák: Kingston SDCA3 U3 32G (Red) / Kingston SDCAC U3 32G (Blue) 
(nem tartozék)  SanDisk Extreme PRO U3 32G / SanDisk Extreme U3 32G  
Egyéb szenzor:  Bosch BMI160 IMU giroszkóp és gyorsulásmérő 
Rögzítés:   Szabványos, ¼” állványmenet a kamera alján 
Akkumulátor:   Cserélhető, Lithium-Polymer, 1450 mAh 
Töltés bemenet:  5V/1A (USB hálózati töltő javasolt – nem tartozék) 
Méret:    71,5 x 42,7 x 29,5 mm 
Tömeg:   99 g. (akkumulátorral) 
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Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
 
Gyártó: 
Beijing FIMI Technology Co., Ltd. 
Cím: No.348, Floor 3, 1# Complex Building, Yongtaiyuan Jia, Qinghe, Haidian District, Beijing, China 
 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati 
útmutatóval kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

 
 
FONTOS MEGJEGYZÉS: 
A készülék töltés vagy huzamosabb használat után jelentősen felmelegedhet. Ez normális jelenség a 
vázszerkezet hővezetési képessége miatt. 
Extrém magassági és hőmérsékleti viszonyok között hagyja nyitva a vízálló tok hátlapját. 
Extrém magassági, hőmérsékleti, páratartalmi körülmények között a vízálló tok bepárásodhat. Ez 
normális jelenség és párátlanító párna behelyezésével orvosolható. 
Megjegyzés: Amennyiben folyamatos felvételre kívánja használni a kamerát fix tápforrásról, javasolt 
az akkumulátor eltávolítása. 
 
 

A DOBOZ TARTALMA 
 Mi 4K akciókamera 
 Akkumulátor 
 USB töltő kábel 
 Használati útmutató 
 Jótállási jegy 
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KEZELŐSZERVEK 
 

 
 

1. Lencse 
2. Előlapi visszajelző LED 
3. Funkciógomb 
4. Felső visszajelző LED 
5. Mikrofon 

6. Hangszóró 
7. USB takaró 
8. MicroUSB port 
9. Mikrofon 

 

 
 

10. Érintőképernyő 
11. Záró fedél retesz 
12. Elemzáró fedél 

13. ¼” állványmenet 
14. Akkumulátor 
15. MicroSD kártyahely 
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AZ AKKUMULÁTOR ÉS A MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE 
a) Távolítsa el az akkumulátorzáró fedelét a beépített mechanika és a retesz kioldása 

segítségével az alábbi ábra szerint. 
b) Az akkumulátort úgy pozícionálja, hogy az érintkezők a lencse felé nézzenek, majd 

csúsztassa be ütközésig. Az akkumulátor eltávolításához húzza ki azt a beépített fül 
segítségével. 

c) A memóriakártyát úgy pozícionálja, hogy a címkés oldala a kamera hátlapja, azaz a kijelző 
felé nézzen, majd helyezze be a kártyanyílásba ütközésig, és hagyja, hogy a mechanika 
megfogja a kártyát. 

d) A memóriakártya eltávolításához nyomja be körömmel vagy egy tompa, kisméretű tárggyal a 
memóriakártyát kb. 1 mm mélyen, és hagyja, hogy mechanika elengedje, majd kiugrassza a 
kártyát a helyéről. 

 

 

Nyomja meg a zárófedélen lévő retesz gombot, 
majd húzza a fedelet kifelé. 
 

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 
a) Csak 5V/1A hálózati 

töltőt használjon (nem 
tartozék), vagy mobil 
powerbankot a 
kamera töltéséhez a 
mellékelt USB kábel 
segítségével. Javasolt 
a kikapcsolt 
állapotban történő 
töltés. 

b) Az előlapi LED 
folyamatosan pirosan 
világít a töltés alatt, 
majd kikapcsol, ha az 
akku feltöltődött. 

MicroSD kártya 

Vigyázzon a fülre, le ne szakadjon! 

Piros 

Ki 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
a) Be-, kikapcsolás 
Bekapcsolás: nyomja meg és tartsa nyomva a FUNKCIÓGOMB-ot kb. 3 másodpercig, ekkor a 
készülék hangjelzés kíséretében bekapcsol. 
Kikapcsolás: nyomja meg és tartsa nyomva a FUNKCIÓGOMB-ot kb. 3 másodpercig, ekkor a 
készülék hangjelzés kíséretében kikapcsol. 

 
b) Állókép készítése 
Válassza ki a PHOTO üzemmódot, majd nyomja meg a FUNKCIÓGOMB-ot a kép készítéséhez. 

 
c) Videó készítése 

Válassza ki a VIDEO üzemmódot, majd nyomja meg a FUNKCIÓGOMB-ot a felvétel 
elindításához. Nyomja meg ismét a gombot a felvétel leállításához. 
 

 

 
 
 
Megjegyzés:  
4K felbontásban videózva javasolt egy „A” kategóriás (Sandisk, Samsung, Toshiba, stb.) UHS-3 
sebességű microSD memóriakártyáját (nem tartozék) használnia, minimum 16 GB kapacitással. 
A videó fájlok FAT32 fájlrendszerben tárolódnak. Egy-egy fájl maximális mérete 4 GB lehet. Amikor 
egy videó eléri a 4 GB-os fájlméretet, a videó darabokban lesz tárolva. 
 

d) Kijelző műveletek 
Az élő előnézeti kép nyílik meg a kamera bekapcsolása után. Ha a kijelző zárolva van, kettős 
koppintással feloldhatja, vagy felkeltheti a készüléket a FUNKCIÓGOMB megnyomásával.  

 
 

Kamera beállítása (Camera Setup) 
 
Az előnézeti képernyőn lefelé söprő gesztussal húzza le a 
gyorsmenüt, és lépjen be a SETUP azaz beállítások menübe. Húzza 
az ujjátellenkező irányba, vagy nyomja meg a FUNKCIÓGOMB-ot a 
menüből való kilépéshez és az előnézeti képhez való 
visszatéréshez. 

  

WiFi beállítása (WiFi Setup) 
 
Húzza le a gyorsmenüt és válassza a  gombot a funkció 
bekapcsolásához, vagy letiltásához. Bekapcsolás után a kamera 
felfedezhető lesz a Mi Home alkalmazás számára, és lehet hozzá 
csatlakozni. 

  

FUNKCIÓGOMB 
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Üzemmód beállítása (Mode Selection) 
 
Az előnézeti oldalon tegyen jobbra söprés gesztust az üzemmód 
választó menü előhozásához.  
Húzza az ujját az ellenkező irányba, vagy nyomja meg a 
FUNKCIÓGOMB-ot az előnézethez való visszatéréshez. 

  
Galéria (Media Library) 
 
Az előnézeti oldalon tegyen balra söprés gesztust a Galériába való 
belépéshez. Az elkészült állományok előnézeti képét láthatja. 
Koppintson az egyes fájlokra a lejátszáshoz / megjelenítéshez.  
Húzza az ujját az ellenkező irányba, vagy nyomja meg a 
FUNKCIÓGOMB-ot az előnézethez való visszatéréshez. 
Megjegyzés: a művelethez MicroSD kártya szükséges. 

 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
a) A kamera WiFi-n okostelefonról vezérelhető a Mi Home applikáció segítségével. Töltse le és 

telepítse a Mi Home alkalmazást. 
 

 

 
Mi Home 

  

 
 

b) Nyissa meg az alkalmazást. Régiónak állítsa be Európát, a nyelvet pedig NE automatára 
állítsa, hanem ANGOL nyelvre. 
 Koppintson az alkalmazásban a „My Devices” (Eszközeim) menüpontra és a + gomb 

segítségével adjon hozzá új eszközt. Jelölje ki a Mi Action Camera 4K terméket. Az 
applikáció automatikusan letölti a beépülő modult ehhez az eszközhöz (internetkapcsolat 
szükséges).  

 Kövesse a további utasításokat. 
 Nyissa meg a Mi Action Camera beépülő modult. 
 Kapcsolja be az akciókamerát, húzza le a gyorsmenüt, majd nyomja meg a  gombot és 

engedélyezze a WiFi funkciót. 
 Koppintson a „Connect” (Csatlakozás) feliratra és kövesse az utasításokat a WiFi 

kapcsolódás befejezéséhez. 
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Megjegyzés: 
A GPS vevőnek aktívnak kell lennie több mobiltelefon típus esetén, mikor a Mi 4K akciókamerát 
keresi WiFi-n. 
Miután az alkalmazás sikeresen kapcsolódott a kamerához, az Android telefonok lecsatlakoznak az 
internetről, és hibaüzenetet küldenek, amelyben közlik, hogy nincs internetkapcsolat. Ebben az 
esetben válassza a jelenleg kapcsolat fenntartását. 
A kamera firmware-ének frissítésekor a telefonon az internetkapcsolat fenntartását kell választania. 

LED VISSZAJELZŐK 
 

Státusz Leírás 
Előlapi LED Bekapcsolva Bekapcsolási visszajelzés 
Előlapi / felső LED Villog Felvétel folyamatban 
Előlapi LED Gyorsan villog pirosan Nincs kártya / kártyahiba 
Előlapi / felső LED Gyorsan villog felváltva Frissítés 

 
Megjegyzés: 
Amikor az előlapi LED kék, a készülék teljesen fel van töltve, ha sárga, az elemtöltöttség megfelelő, 
mikor piros, az akkumulátor lemerült. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTŐR: 
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