YI домашня камера
1. Комплектація камери

Інструкція х 1

YI 1080P домашня камера 2 х 1

Кабель мікро-USB х 1

Адаптер х 1
2. Ознайомлення з камерою

Налаштування камери: зніміть задню кришку (див. наступний розділ), натисніть і
утримуйте клавішу запуску доки не засвітиться жовтий індикатор.
Вигляд спереду
Опис стану світлового індикатора:
Світиться жовтим
живлення включено
Блимає жовтим
пошук WiFi
Блимає синім
підключення до WiFi
Світиться синім
підключення до сервера успішне
Повільно блимає жовтим
оновлення прошивки
1. Світловий індикатор 2. Мікрофон

3. Зняття задньої кришки
Стисніть правий і лівий нижні пази і посуньте кришку вгору.

Вид збоку:

Щоб зняти задню
кришку стисніть правий і
лівий нижні пази і
посуньте кришку вгору.

4. Установка MicroSD карти
Зніміть задню кришку, і вставте карту Micro-SD в слот збоку, як показано
нижче.
Вид ззаду:
Найменування деталі / Опис
Слот для карти Micro-SD
Для того, щоб включити локальний
запис відео, вставте карту Micro-SD в
слот, як показано на малюнку.
*Підтримка класу 4 і вище карт MicroSD, формат 8GB-64GB файлової
системи FAT32.
Кнопка скидання
Щоб запустити камеру натисніть і
утримуйте кнопку запуску доки не
засвітиться жовтий індикатор.
Динамік
Динамік використовується для 2смугового аудіо. Для досягнення
найкращої якості, не прикривати.
1. Кнопка запуску 2. Слот для карти Micro-SD

3. Динамік

3. Завантаження додатку
Завантажте додаток за допомогою функції пошуку «YІ Home» на App Store або
Google Play. В якості альтернативи, ви можете відкрити програму для сканування
QR і сканувати QR-код YІ Home, як наведено нижче, щоб встановити додаток.

QR-код додатку YІ Home
4. Реєстрація та вхід
1. Відкрийте додаток Yl Home і виберіть «Північна Америка» в якості місця входу в
систему.
2. Введіть облікові дані для входу. Якщо у Вас немає облікової сторінки, ви можете
її створити натиснувши «Реєстрація» і дотримуючись інструкцій у додатку, щоб
створити обліковий запис YІ. Крім того, щоб увійти ви можете використати свою
сторінку у Фейсбуці.

5. Вмикання живлення камери
Встановіть камеру близько до маршрутизатора, і переконайтеся, що є доступ до
WiFi, а потім підключіть кабель до порту Micro-USB на задній панелі камери до
електричної розетки, як показано на малюнку.

6. Підключення камери до телефону
1. Для підключення камери на головному екрані, натисніть значок додавання «+» у
правому верхньому куті.
2. Дотримуйтесь простих інструкцій для налаштування додатку. Можна
налаштувати декілька камер по одній за раз.

7. Попередній перегляд, жива зйомка
Використовуйте додаток YІ Home, щоб дивитися те, що відбувається в прямому
ефірі на вашому телефоні. Ви може також записувати і зберігати відео або
зображення.
Увага: у багатьох країнах незаконно записати аудіо розмови без згоди всіх
осіб. При користуванні камерою YІ Home дотримуйтеся всіх чинних законів.

1. Утримувати, щоб говорити
2. Запис відео
3. Без звуку
4. Показ хронології
5. Сфотографувати
6. Повний екран
7. Програти історію
8. Попередження
8. Перемикання мережі WiFi
Коли вам потрібно переключити мережу WiFi або оновити свій пароль WiFi,
дотримуйтесь інструкцій нижче:
1. Використовуйте затиск, щоб натиснути кнопку запуску на
задній панелі камери, і зачекайте, поки не засвітиться
жовте світло.
2. Відкрийте додаток YІ Home на телефоні, і знову
виконайте крок 6 – Підключення камери до телефону.
Ваші відеозаписи, що зберігаються на карті Micro-SD не
будуть пошкоджені.

Рекомендації
1. Встановіть камеру на відкритому для сигналів WiFi місті і подалі від
металевих предметів.
2. Уникайте розміщення камери за меблями, поруч з мікрохвильовими печами,
а також в місцях з кабелями, скрученими разом.
Цей продукт розроблений, виготовлений і зібраний в Китаї. Продаж і призначена
операційне середовище цього продукту обмежується Сполученими Штатами.
Таким чином не гарантовано, що частина або всі послуги та функціональні
можливості доступні при використанні даного продукту за межами Сполучених
Штатів.

FAQ
Важливі інструкції з техніки безпеки
Прочитайте цю інструкцію.
Протирати лише сухою тканиною.
Ця камера призначена для використання тільки всередині приміщень.
Використовуйте тільки пристосування/аксесуари, визначені виробником.
Не забувайте вимикати пристрій під час грози або коли він не
використовується протягом тривалого періоду часу.
6. Щоб досягти кращого використовування цього продукту, будь ласка,
послідовно оновлюйте до останніх версій наш додаток і прошивку.

1.
2.
3.
4.
5.

УВАГА:
Джерела відкритого полум’я, такі як свічки, не слід розміщувати поблизу або на
виробі.
Примітка:
«Xiaoyi» і логотип «YІ» є торговими марками компанії Shanghai Xiaoyi Technology
Co., Ltd.

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 Правил FCC (Федерального
агентства по зв’язку)/Міністерства промисловості Канади звільнений від
ліцензованого стандарту(ів) RSS. Експлуатація можлива при дотриманні наступних
двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, та (2) цей
пристрій має приймати будь-які перешкоди, включно з перешкодами, які можуть
викликати збої в роботі.
Вітаємо!
Ваш YІ 1080P Домашня камера готова до використання.
Зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за
відповідність, можуть призвести до позбавлення користувача права на
експлуатацію даного обладнання.
Дане обладнання було перевірено на відповідність обмеженнями для цифрових
пристроїв класу В, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження
розроблені для забезпечення поміркованого захисту від шкідливих перешкод в
житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може
випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується
відповідно до інструкцій, може створювати перешкоди для радіозв'язку. Тим не
менше, немає ніякої гарантії, що не виникне таких перешкод при певній установці.
У разі неналежного встановлення викликає перешкоди для приймання радіо- або
телевізійного сигналу, що можна визначити шляхом включення обладнання та
виключення, користувач може спробувати усунути перешкоди одним або
декількома з таких заходів:
•
•
•
•

Переорієнтувати або перемістити приймальну антену.
Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
Підключіть обладнання до розетки, відмінною від тієї, до якої підключений
приймач.
Зверніться за допомогою до свого постачальника послуг або
кваліфікованого спеціаліста по радіо/ТБ.

