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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. A készülékhez mellékelt, vagy külön megvásárolható kiegészítőkkel számtalan módon 
rögzítheti a kamerát így biztosítva a látványos vagy meghökkentő felvételeket. 
 
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. 

 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 sérüléseket okozhat! 

 
KARBANTARTÁS 
 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből az USB töltőkábelt. 
 Tartsa távol a készüléket magas hőforrástól! 
 Védje az USB kábelt és a töltő 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, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez. 
 
A készülék tisztítása 
 A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg. 
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TERMÉKJELLEMZŐK: 
 Processzor: nagy teljesítményű Ambarella A7LS 
 Szenzor: 16 megapixeles Sony EXMOR R BSI CMOS érzékelő 
 Lencse: F2.8 apertúra, 155°-os látószög, G-szenzor 
 1080p FullHD @ 60 fps videó felvétel, kiváló képminőség 
 WiFi, mobil alkalmazás, Bluetooth távirányítás 
 MicroSD tárhely max. 64 GB, TimeLapse, nagy sebességű lassított felvétel 
 Tartozék, 40 éterig vízálló gyári búvártok + felszerelő készlet 
 
MŰSZAKI JELLEMZŐK: 
Processzor:  Ambarella A7LS 
Szenzor:  16MP Sony EXMOR R CMOS BSI 
Lencse:  155° ultra széles látószögű üveg lencse / F2.8 apertúra 
G-szenzor:  ST nagy teljesítményű gyorsulásmérő 
Vízálló:  40 méterig (vízálló búvártokkal) 
Videó tömörítés: H.264  
Videó formátum: MP4 
Videó felbontás: 1080p/60fps, 720p/120fps, 480p/240 fps 
   1080p/48fps, 960p/48fps, 720p/60fps 

1080p/30fps, 720p/48fps, 1080p/24fps 
Hang:   Beépített mikrofon, kétcsatornás 96 KHz mintavételezés, 92 dBa jel/zaj arány 
Fotó mód:  6 megapixel, 4608x3456 maximális felbontás, 0,5-60 mp time-lapse mód 
   3-15 mp időzítő, 7 kép/mp sorozatfelvétel 
Csatlakozók:  USB töltés port (microUSB), HDMI port, microSD kártyahely 
Akkumulátor:  Cserélhető, nagy teljesítményű Panasonic akkumulátor, Lithium 1.010 mAh 
Üzemidő:  Kb. 90 perc 1080p/60fps 
   Akkumulátor töltöttség visszajelzés az alkalmazásban 
Visszajelző LED: Kék: 50% - 100% feltöltve, Lila: 15% - 49% feltöltve, Piros: 0% - 14% feltöltve 
Tárolás:  MicroSD memóriakártya max. 64 GB, Class10 vagy annál nagyobb 
WiFi:   Beépített 802.11 b/g/n, kb. 100 méteres hatótáv 
Bluetooth:  Beépített, Yi távirányítós selfie bothoz (nem tartozék), kb. 10 m hatótávolság 
Csatlakoztatás: USB 2.0 microUSB csatlakozó 
Méret:   60.4 x 42 x 21.2 mm 
Tömeg:  76,6 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 



YI ACTION CAMERA manual HU v1.0 - 4. oldal 
 

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) 
Az alkalmazásban csak WQVGA Dual stream előnézet elérhető 
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KEZELŐSZERVEK 

 
1. Ki-, bekapcsolás / Üzemmód váltó  
2. Akkumulátor státusz jelző LED 
3. Lencse 
4. Exponáló gomb  

5. Státusz LED 
6. Mikrofon 
7. WiFi visszajelző LED 
8. WiFi / Bluetooth gomb 

 
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. A microSD kártya nem tartozék, külön kapható! 

 
9. Státuszjelző LED 
10. MicroUSB csatlakozó 
11. MicroSD memóriakártya aljzat 
12. MicroHDMI csatlakozó 

13. Akkufedél 
14. Státuszjelző LED 
15. Hangszóró 
16. Állványmenet 
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A KAMERA TÖLTÉSE 
 
 

 
 

 
 
Feltöltheti a kamerában lévő akkumulátort 

1. Notebook USB portjáról. 
2. USB hálózati töltőről (nem tartzozék). 
3. Számítógép USB portjáról 

 
 
 
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 
 
 

 
 

1) Ki-, bekapcsolás / Üzemmód váltó  
2) WiFi / Bluetooth gomb  
3) Exponáló gomb  
4) Státusz LED 
 
 
 
Kamera bekapcsolása:  Nyomja meg a ki-, bekapcsolás / Üzemmód váltó  gombot.  

A státuszjelző LED néhányszor felvillan. 
Kamera kikapcsolása: Tartsa nyomva a ki-, bekapcsolás / Üzemmód váltó  gombot 3 

másodpercig. A státuszjelző LED hétszer felvillan. 
WiFi bekapcsolása:  Nyomja meg a WiFi / Bluetooth  gombot. 
    A WiFi szátusz LED villogni kezd. 
WiFi kikapcsolása:  Nyomja meg a WiFi / Bluetooth  gombot ismét. 
    A LED még ötször villan kikapcsolás előtt. 
 
 
Megjegyzés: 
Az okostelefonos alkalmazás segítségével kontrollálhatja a kamerát és átküldhet fájlokat a 
telefonra. A kamerát a Bluetooth távirányító segítségével is irányíthatja (opcionális tartozék) 
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KAMERA MÓD VÁLTÁSA 
 
Nyomja meg a ki-, bekapcsolás / Üzemmód váltó  gombot röviden a kép és videó készítési 
üzemmód között váltáshoz. 
 
Kép:  Alapértelmezésben a kamera fotó üzemmódban indul. 
  (Az alapértelmezett beállítást a YI alkalmazásban változtathatja meg) 
  Nyomja meg az exponáló gombot fotó készítéséhez. 
 
Videó:  Nyomja meg a ki-, bekapcsolás / Üzemmód váltó  gombot röviden ismét a videó 

módra való átváltáshoz. 
  Nyomja meg az exponáló gombot a videó felvétel elindításához. 
 Nyomja meg ismét az exponáló gombot a videó felvétel leállításához. 
 
 
 
AKKUMULÁTOR VISSZAJELZŐ LED 
Kék: 50%-100% töltöttség 
Lila:  15%-49% töltöttség 
Piros: 0%-14% töltöttség 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Akkumulátor 
LED 
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CSATLAKOZÁS OKOSTELEFONHOZ 
 
Megjegyzés: 
A YI 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. Tartsa nyomva egyszerre a ki-, bekapcsolás / Üzemmód váltó  és a WiFi / Bluetooth  
gombokat két másodpercig. Egy sípoló hang után a kamera gyári állapotra van állítva. 

 
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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FIRMWARE FRISSÍTÉSE 
 
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. 
Gyári beállítások visszaállítása 
 
 
 
BLUETOOTH® TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS) 
 
 
 

   
  

A Bluetooth® bekapcsolásához nyomja meg 
kétszer a WiFi / Bluetooth  gombot. Egy 
sípolás jelzi, hogy a Bluetooth® be van 
kapcsolva. Ha nem sikerül a párosítás, várjon 
30 másodpercet a kamera bekapcsolása után, 
és frissítse a kamera firmware-jét a legfrissebb 
verzióra. 

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. 

  
  

Dupla kattintás 
A WiFi gombon 

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 felfelé tartva felfelé húzással oldja ki a záró reteszt. 
 

 
 

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 „HDMI High Definition Multimedia Interface” és a HDMI logo a HDMI Licensing LLC bejegyzett 
védjegye az Egyesült Államokban. 
A Bluetooth® márka és logók a Bluetooth SIG, Inc.bejegyzett védjegyei  
A WiFi Direct™ a WiFi Alliance® védjegye.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTŐR: 
 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. 
1097 Budapest, Gubacsi út 6. 

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 Fax: (+36-1) 21-73-619 
Email: info@wayteq.eu 
Web: www.wayteq.eu   


