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KÖSZÖNTÉS 
Köszönjük, hogy YI terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt 
a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. A szolgáltatás 
minőségének fenntartása érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék 
funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak! Amennyiben eltérést 
tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
Ez a készülék egy nagy felbontású videó-, és kép felvételrögzítő eszköz, melynek segítségével 
megörökítheti élményeit sportolás, túrázás, kerékpározás, motorozás vagy egyéb aktív időtöltés 
közben.  
 
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 
kábelsérülést 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. 

 Vízi használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a vízálló tok megfelelően zár-e 
(opcionális tartozék). 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 

 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert (nem tartozék). 
 Tartsa távol a készüléket magas hőforrástól! 
 Védje az USB kábelt és az adaptert (nem tartozék). 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! 
 Húzza ki az esetlegesen használt adaptert (5V/1A) a fali aljzatból, amikor nem használja azt 

a készülék töltéséhez. 
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Kijelző tisztítása 
 Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző borítása műanyagból 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 tisztítása 
A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg. 
 
TERMÉKJELLEMZŐK: 

 Valós 4K videó felvétel 30 fps-sel, Ambarella A9SE processzor 
 Sony Exmor R / IMX377 12 megapixeles CMOS érzékelő 
 7 tagú lencse, F2.8 apertúra, 155°-os látószög, 3 tengelyes képstabilizáló 
 2,19” kapacitív érintőképernyő, DualBand WiFi, mobil app, Bluetooth 
 MicroSD tárhely max. 128 GB, TimeLapse, nagy sebességű lassított felvétel 
 1.400 mAh nagy teljesítményű, cserélhető akkumulátor, kb. 2 óra üzemidő 
 Tartozék, 40 éterig vízálló gyári búvártok + felszerelő készlet 

 
MŰSZAKI JELLEMZŐK: 
Processzor:  Ambarella A9SE / 800 MHz Dual-Core.Cortex-A9 ARM 
   Nagy teljesítményű DSP (digitális jelfeldolgozó) alrendszer 
   Továbbfejlesztett H.264 enkóder 4K-hoz, MP4 fájl fotmátum 
Szenzor:  Sony Exmor R / IMX377 12 MP 1/2.3" CMOS  
Kijelző:  Beépített 2,19” retina szélesvásznú érintőképernyő 640x360 / 330 ppi 

250cd/m2 brightness, 30FPS, 160° FOV, 16:9, Gorilla Glass karcálló bevonat 
Lencse:    F2.8 apertúra, f=2,68 mm 

7 tagú lencserendszer, 155°-os látószög 
Képstabilizátor: Beépített, elektronikus képstabilizáció 

Giroszkóp / gyorsulásmérő alapú képstabilizáció, beépített alacsony 
áramfelvételű, nagy érzékenységű 3 tengelyes giroszkóp és 3 tengelyes 
gyorsulásmérő. 

Akkumulátor: Cserélhető 1.400 mAh Lithium-Ion, kb. 2 óra 4K/30 fps videó felvételhez / 
3.85V 1400mAh 5.39Wh 

 Készülék átlagos teljesítmény-felvétele: 2,5 W 
 Töltés: 5V/1A USB adapter (nem tartozék) 
WiFi modul: Broadcom BCM43340 dual-band, 802.11a/b/g/n, 2.4GHz/5GHz, kb. 3MB/s 

letöltési sebesség 
Mikrofon:   2 db. beépített mikrofon, 360°-os omni-direkcionális mikrofonok 
Bluetooth:   Alacsony áramfelvételű Bluetooth egység távvezérléshez 
Teljesítmény:  Új gyártástechnológiával készült 28nm A9SE chipset, alacsony áramfelvétel, 

teljesítmény és hőmérséklet figyelés és szabályozás 
Nagy teljesítményű hűtési rendszer, amely stabil videó felvételt eredményez. 

Bekapcsolás: Kb. 3 másodperc alatt 
Időzítő:    Visszaszámláló 3 / 5 / 10 és 15 másodperc felvételkészítés előtt 
Gyorsított felvétel: Videó készítés előre beállított időközönként készített képekből 

4K (16:9)\2.5K(4:3) fps:30\25 
Értékek 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60s 

Lassított felvétel: Nagy sebeségű videó készítés, majd lekonvertálás normál sebességre 
későbbi szerkesztési szükséglet nélkül 
720p fps:60\120\240 
1/8, 1/4, 1/2 sebesség 
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Videó + kép:  Videófelvétel és Time Lapse felvétel készítése egyszerre 
1080p fps:60\50\30\25 1440p fps:30\25 2.5K fps:30\25 
Időközök: 5,10,30,60s 

Lencsetorzítás: LDC (Lens Distortion Correction) beépített szoftveres korrekció 
Videó mód:   4K (3840 x 2160) @ 30 fps 

2,5K (2560 x 1920) @ 30 fps 
1440 (1920 x 1440) @ 30/60 fps 
1080 (1920 x 1080) @ 30/60/120 fps 
960 (1280 x 960) @ 60/120 fps 
720 (1280 x 720) @ 60/120/240 fps 

Képmód:   12 MP / 8 MP / 7 MP / 5 MP 
Sorozat mód: 30 kép / másodperc 

Frekvenciák: 3p/s, 5p/s, 10p/s, 10p/2s, 10p/3s, 30p/s, 30p/2s, 30p/3s, 30p/6s 
Körkörös felvétel: Folyamatos felvételkészítés, amely folyamatosan felülírja önmagát, amíg ki 

nem kapcsolja a kamerát 
Videó szeletek hossza 5 perc / 20 perc / 60 perc / 120 perc 

Fényérzékelés: Automatikus gyenge fény érzékelés és képkocka beállítás a minél jobb 
képminőség érdekében 

Manuális mód: Kézi beállítási lehetőség 
Zársebesség (Auto / 2 mp / 5 mp / 10 mp / 20 mp / 30 mp, képkészítési 
sebesség 1/4096s – 30 mp / auto mód) 
ISO érzékenység (Auto / 400 / 1600 / 6400) 
Expozíció-korrekció (-2, -1,5, -1, -0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, 2 
Fehéregyensúly (Auto / Natív / Lámpafény / Nappali fény / Felhős) 

Visszajelző LED: Beépített, 3 színű ( 
Rögzítés:   Beépített szabványos, 3/4” állványmenet csatlakozó 
Tárolás: MicroSDHC / MicorSDXC memóriakártya 16 GB – 128 GB / FAT32 

A magas minőségű 4K videózáshoz az alábbi memóriakártyákat ajánljuk: 
Transcend Ultimate 633x U3 microSDXC / SanDisk Extreme U3 microSDXC / 
Sansidk Extreme Pro U3 microSDXC / Lexar 1000x U3 microSDXC II / Sony 
SR-64UX microSDXC / SanDisk Extreme Plus U3 

Csatlakoztatás: USB 2.0 microUSB csatlakozó 
Méret:   65 x 42 x 21/30 mm (ház / lencsével) 
Tömeg:  96,4 gramm 
Használat:  0 ~ 45 °C 
 
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. 
 © 2016 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.  
 
 
Gyártó: Shanghai Xiaoyi Technology Co.,Ltd. 
6/F,Building E,No.2889 Jinke Road,Pudong District,Shanghai,China 
www.yitechnology.com 
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A DOBOZ TARTALMA: 
 
 

  

 
Kamera Akkumulátor BT távirányító (opcionális) 

  

 

 

Vízálló tok (opcionális) USB kábel Használati útmutató Szelfi bot 
(opcionális) 

 
 
 
Megjegyzés:  
A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak 
folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően. 
 
Autós kamera használat ajánlott akkumulátor nélkül (fix töltésnél és használatnál) 
 
A kamera a WiFi kapcsolatot használja az okostelefonnal való kapcsolódáshoz, a telepített Yi 
Action alkalmazás segítségével. A csatlakoztatott kamerával messziről tudja irányítani a kamerát 
és fájlokat vihet át a kameráról a telefonra. 
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KEZELŐSZERVEK 

 
 

1. Akku töltés státusz LED visszajelző 
2. Lencse 

3. LCD kijelző 

 

 
 

4. Hangszóró 
5. Státuszjelző LED (bekapcsolva, videó) 
6. Ki-, bekapcsoló gomb / exponáló gomb 
7. Mikrofon 

8. Akkufedél 
9. Selfie bot / állványmenet 
10. MicroUSB port
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MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE 
 
 

 
 

1. Nyissa ki az akkufedelet: nyomja meg a nyíl gombot, és húzza a nyílnak megfelelő irányba. 
2. Csúsztassa be a memóriakártyát úgy, hogy a címkézett fele az akkumulátor irányába 

nézzen. A mechanika kattan, ha a kártyát teljes hosszában behelyezte. 
3. Nyomja meg a bent lévő kártya élét és finoman nyomja be. A kártya kilökődik az aljzatból, 

ekkor óvatosan eltávolíthatja. 
 
Megjegyzés: 
PC-ről vagy notebook-ról való töltés esetén a kamerát ki kell kapcsolni 
Ajánlott 16 – 128 GB microSD class10 vagy UHS-1 memóriakártya használata (nem tartozék) 
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AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA 
 
 

 
 

Akkumulátor behelyezése 
1. Nyissa ki az akkumulátor fedelet. 
2. Helyezze be az akkumulátor az ábra szerint és a nyíl irányába. 
3. Zárja be az akkumulátor fedelet és győződjön meg a megfelelő bezárásról. 

 
Akkumulátor eltávolítása 

4. Nyissa ki az akkumulátor fedelet. 
5. Fogja meg az akkumulátoron lévő kihúzó szalagot és távolítsa el az akkumulátort. 
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AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 
 
 

 
 
 

Feltöltheti a kamerában lévő akkumulátort 
1. Notebook USB portjáról. 
2. USB hálózati töltőről (nem tartzozék). 
3. Számítógép USB portjáról 

 
A kamera töltése: 

4. Csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz a mellékelt microUSB kábellel. 
5. A státusz jelző LED pirosan világít töltés közben. 
6. A piros LED kialszik, miután a töltés befejeződött. 

 
 
Megjegyzés: 
PC-ről vagy notebook-ról való töltés esetén a kamerát ki kell kapcsolni 
Ajánlott 16 – 128 GB microSD class10 vagy UHS-1 memóriakártya használata (nem tartozék) 
 
 
Figyelmeztetés: 
Bizonyos jogrendszerekben a másokról, az ő hozzájárulásuk nélkül készült felvétel illegálisnak 
minősülhet. tartsa be az Ön tartózkodási országában hatályban lévő törvényi előírásokat! 
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A KAMERA HASZNÁLATA 
 
 

 
 
 
Kamera bekapcsolása:  Nyomja meg a ki-, bekapcsolás / exponálás gombot.  

A kijelző bekapcsol és a kamera hangjelzést ad. 
Kamera kikapcsolása: Tartsa nyomva a ki-, bekapcsolás / exponálás gombot 

A kijelző kikapcsol. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Ki-, bekapcsolás 
Exponálás 
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CSATLAKOZÁS OKOSTELEFONHOZ 
 
Megjegyzés: 
A YI 4K Action Camera kalandkamera képes teljesen függetlenül, minden külső eszköz és 
alkalmazás nélkül működni. Az alkalmazás a plusz funkciók kihasználáshoz, a távirányításhoz, a 
beállításokhoz és a felhasználó élmény javításához szükséges. 
Autós kameraként használva vegye ki az akkumulátort és fixen kösse folyamatos töltésre a 
kamerát egy autós USB töltő segítségével (5V/1A). 
Firmware frissítésnél a kamera és a telefon akku töltöttségi szintje minimum 50% kell, hogy 
legyen! 
 
 

1. Yi Action alkalmazás telepítése 
Olvassa be telefonján QR kód olvasóval az alább megtalálható QR kódok egyikét, azt, 
amelyik az Ön telefonjának megfelelő. Töltse le az alkalmazást és telepítse a telefonra. 
Megjegyzés: 
Az alkalmazások min. Android 4.1+ vagy iOS 7.0+ környezetben futtatható. 

2. Kapcsolja be a kamerán a WiFi-t (Beállítások / Beállítások / WiFi) 
3. Eszköz kiválasztása 

Az alkalmazás elindítása után válassza ki a Yi 4K Action Cam eszközt. 
 
 
LETÖLTHETŐ APPLIKÁCIÓK (YI ACTION): 
 

iOS alkalmazás letöltés 
https://itunes.apple.com/us/app/yi-action-yi-4k-action-

camera/id963065779?mt=8 

Android alkalmazás letöltés 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.xy.sportscame

ra&hl=hu 
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CSATLAKOZÁS A YI ACTION ALKALMAZÁSSAL 
 

 
 
FIRMWARE FRISSÍTÉS 
A felhasználói élmény javítása céljából kérjük, használja a legújabb firmware-t, amely tartalmazza 
az újításokat. Amikor az alkalmazás csatlakozik az internethez, automatikusan ellenőrzi, hogy van-
e frissebb firmware a kamerához. Kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazásban, illetve a 
kamerán. A kamera szoftverét az applikáción keresztül frissítheti.  
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FÁJLOK ÁTVITELE 
 
Csatlakoztassa a számítógép USB portjára a mellékelt USB kábellel a kamerát. 
A Windows felismeri az eszközt, mint egy hordozható eszközt. 
Ekkor átmásolhatja az elkészített fájlokat a készülékben lévő memóriakártyáról a számítógép 
merevlemezére. 
 
 
 
BLUETOOTH® TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS) 
 
 

  

 

   
  

A Bluetooth® bekapcsolásához menjen a 
kamera menüjében a Settings / Settings / 
Bluetooth Pairing menüpontba. A Bluetooth 
távirányító keresése automatikusan elindul. 
Amennyiben a kamera talál Blueototh 
távirányítót, csatlakozik hozzá. 

Nyomja meg az exponáló gombot a Bluetooth® 
távirányítón. Ha hall egy sípoolást, és a 
visszajelző LED kék, a párosítás sikeres volt. 
 
Megjegyzés:  
Az eszközöket csak egyszer kell párosítania. 
Ha a visszajelző LED piros, az nem feltétlenül 
azt jelzi, hogy a készülékek nincsenek 
párosítva, hanem azt, hogy nincsenek 
kapcsolódva. 

  
  

Exponáló 
gomb 

Visszajelző 
LED 
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Fotó mód: 
Nyomja meg az exponáló gombot kép 
készítéséhez. 
 
Videó mód: 
Nyomja meg az exponáló gombot a felvétel 
elindításához. 
Nyomja meg az exponáló gombot ismét a 
felvétel leállításához. 
 
Megjegyzés: 
Használja a Fotó / videó mód váltó gombot az 
üzemmódok közötti váltásra. 
 

  
 
 
 
ELEMCSERE 
 

 
vegye ki a távirányítót a 
gumírozott házából. 

Az elem a távirányító hátsó felén található, agy reteszes 
elemfészekben. 
Egy pénzérme segítségével a reteszt tolja a  ikonra. vegye ki az 
elemet és cserélje ki egy újra. 
A visszazáráshoz tolja a reteszt a  jelre. 

 
  

Fotó / videó 
mód 

Exponáló 
gomb 
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SELFIE BOT HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS TARTOZÉK) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forgó talp 

Forgó talp / gömbcsukló rögzítő 
Beállíthatja a rögzítő talpat 90°-
kal le vagy fel. Nyomja le a 
gömbcsukló rögzítőt a 
záráshoz. 

Twist & 
Lock system 
– 
csavarzáras 
rendszer 

Twist & Lock 
rendszer –  
Jobbra tekerve 
old, balra 
tekerve zár.

Megjegyzés: 
A teljes hosszában való kihúzás előtt 
oldja ki az összes tagot jobbra. 
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VÍZÁLLÓ TOK HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS TARTOZÉK) 
 

1. A lencsével jobbra tartva húzza lefelé a záró reteszt, majd hajtsa fel a csatot. 
 

 
 

2. Hajtsa hátra a záró reteszt és oldja ki a hátsó panelt.  
 

 
 

3. Óvatosan húzza hátra a hátfalat. 
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4. Óvatosan helyezze be a megfelelő irányban a kamerát, tolja be ütközésig. 
 

 
 

5. Óvatosan csukja vissza a hátlapot és a záró reteszt az ábrának megfelelően akassza be a 
hátlap erre kialakított élébe. Nyomja a záró reteszt a helyére, zárt állapotba. 

 

 
 

6. A kamera ezzel biztonságosan bekerült a vízálló tokba. 
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7. A vízálló tok installálása a selfie botra. 

 

  
 

 
Megjegyzés: 
Amennyiben sós vízben használta a tokot és a kamerát, használat után távolítsa el a kamerát a 
tokból és a tokot mossa el alaposan édesvízzel! 
 
 

  

Csatlakoztassa a 
vízálló tokot 

Tekerje be és szorítsa meg a csavart 

A vízálló tok talpát csavarozza fel a 
selfie bot állványmenetére 
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A „Xiaoyi” és a „YI” logo a Shanghai Xiaoyi Technology Co. Ltd. bejegyzett névjegye. 
A Bluetooth® márka és logók a Bluetooth SIG, Inc.bejegyzett védjegyei  
A WiFi Direct™ a WiFi Alliance® védjegye.  
 
 
 

IMPORTŐR: 
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