
Hvala, ker ste izbrali Xiaomi.
Sledijo kratka navodila za Yi zunanja

kamera 1080p

1. Vsebina embalaže 2. Konfiguracija naprave

3. Osnovna navodila
1. Povežite kamero s vašim pametnim telefonom
2. Pred namestvkamere na zid, poskrbite za povezavo
z kabla s virom napajanja
3. Držite se v bližini usmerjevalnika (routerja)

1x Kamera
1X Nosilec

1x Navodila v angleškem
jeziku

1x Adapter

8x Klip
10x Pritrdilni vijak

1x Izvijač

10x Stensko sidro



4. Prenesite Yi aplikacijo
a) poskenirajte spodnjo QR-kodo
b) Odprite aplikacijo in se registrirajte
c) Če že imate Yi račun, se lahko vpšete z obstoječim
računomo in dodate kamero
d) Sledite navodilom in hitrim korakom za uspešno
namestitev v aplikaciji

5. Dodajte vašo kamero v Yi račun
Po uspešnem vpisu v Yi aplikaijo in dodani napravi, ste
prispeli do procesa povezovanja naprav. Počakajte na
utripanje rumene lučke in napisu “wainting to
connect” (čakanje na povezavo), pritisnite “the
prompt voice has been heard” (Slišali ste glas za
poziv). Po vnosu SSID in WiFi gesla, s kamero
poskenirajte QR-kodo. Ko je QR-koda uspešno
poskenirana, izberite “next step” (naslednji korak) da
dokončate proces povezovanja. Ko zaslišete glas
“pairing is successful” (povezava je bila uspešna)
lahko pričnete z uporabo naprave.

4. Namestitev naprave

1) Uporabite vijake za namestitev kamere na željeno
mesto. Vrtajte neposredno skozi luknje namestitvenih
nalepk in potisnite vijačne podaljške. Namestite
nosilec kamere na nalepko in potisnite vijake. Če
napravo nameščate na leseno steno, lahko
neposredno namestite vijake in jih pritrdite.
2) Uporabite sponko za pritditev napajalnega kabla,
upoštevajte dolžino kabla in ga ne potegujte.



3) Kamero namestire na nosilec
4) Prepričajte se, da je kamera povezava z WiFi
omrežjem
5) Če uspešno povežete kamero z mobilno aplikacijo,
se bo po vklopu avtomatsko povezala na omrežje
6) SEdaj lahko preko aplikacije dostopate do
posnetka, v kolikor posnetek ni vidljiv, imate mogoče
preslabo omrežje, namestite router na drugo pozicijo.
7) Ko dostopate do posnetka lahko spreminjate
pozicijo kamere, in namestite na vam najbljubši
položaj.

5. Montaža

6. Osnovni parametri

Maksimalna resolucija/piksli: 1920*1080
Leče: 110 ° širok kot
Audio: vgrajen mikrofon in zvočnik
Stiskanje videa: Visok profil H.264
Fotografska izboljšava: 3D-digiralno zanjšanje hrupa,
izboljšava popačenja
Funkcija alarma: zaznavanje gibanja
Stopnja vodoodpornosti: IP65
Dnevno-nočna pretvorba: IRCUT samodejni preklop
Podporna platforma: Android 4.1 ali novejši/ iOS 8.0
ali novejši
Brezžično šifriranje:WEP/WPA/WPA2
Dolžina kabla: 3metre
Napajanje: DC 5V 1A

7. Informacije o odstranjevanju in
recikliranju

Ta izdelek je skladen z
označevanjem direktive OEEO.

Nameščena etiketa ponazarja, da
električnega/elektronskega izdelka
ni dovoljeno odlagati med splošne
gospodinjske odpadke. Izdelka ne

odlagajte med splošne gospodinjske odpadke.
Informacije o recikliranju lahko poiščete pri vašem
lokalnem ponudniku odpadkov

8. Proizvajalec in uvoznik:
Proizvajalec: Shangai Xiaoyi Technology Co., Ltd
Naslov: 6F, Building E, No.2889 Jinke Road, Pudong
District, Shangai,, Kitajska

Uvoznik: Imedia GSM d.o.o.
Naslov: Prvomajska ulica 39, 5000 Nova Gorica

9. Izjava o skladnosti

Podjetje Shangai Xiaoyi Technology Co., Ltd.  
izjavlja, da je ta naprava skladna z
RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o 
skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-
prirocniki-xiaomi

https://www.mishop.si/download/pdf/DOC_Zunanja_Kamera.pdf
https://www.mishop.si/download/pdf/DOC_Zunanja_Kamera.pdf
https://www.mishop.si/download/pdf/DOC_SLO_Zunanja%20Kamera.pdf
https://www.mishop.si/download/pdf/DOC_SLO_Zunanja%20Kamera.pdf


10. Skladnost s pravilnikom o radijskih frekvencah
(1)Radijska oprema je izdelana tako, da zagotavlja:

-varovanje zdravja ter varnost ljudi in domačih živali ter
zaščito premoženja, vključno s cilji v zvezi z varnostnimi
zahtevami iz predpisa, ki ureja dostopnost na trgu za
električno opremo, ki je načrtovana za uporabo znotraj
določenih napetostnih mej, vendar brez uporabe
napetostne meje;

-ustrezno raven elektromagnetne združljivosti v skladu s
predpisom, ki ureja zahteve za elektromagnetno
združljivost

Ta naprava je skladna s 1.členom pravilnika o radijskih
frekvencah

1) Ta pravilnik določa zahteve za dostopnost radijske
opreme na trgu in njeno dajanje v uporabo v skladu z
Direktivo 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 16.aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav
članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme

Ter s 8. členom, 2 del:

2) radijskih vmesnikov, ki v skladu z izvedbenimi akti, ki
jih sprejme Komisija na podlagi drugega odstavka
8. člena Direktive 2014/53/EU, ustrezajo radijski opremi,
ki jo je mogoče dati v uporabo in uporabljati v Evropski
uniji brez omejitev.


