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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
Palubní kamera Mi Dash Cam 1S je vybavena profesionálním čipem pro 
nahrávání v automobilu a obrazovým snímačem. Pomáhá vám pořídit 
vysoce kvalitní videa z jízdy.
Před použitím palubní kamery si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a kameru používejte v souladu s uvedenými pokyny.

ONLINE NÁVOD
Naskenujte QR kódu a získejte přístup k online 
verzi, kde naleznete další informace o provozu 
a funkcích palubní kamery.

OBSAH BALENÍ
• 1x Xiaomi Mi Dash Cam 1S
• 1x nabíjecí adaptér do auta
• 1x držák
• 1x lepidlo odolné vůči vysoké teplotě
• 1x uživatelský manuál
• 1x napájecí kabel
• 1x nástroj pro instalaci přívodního kabelu
• 2x elektrostatická nálepka

POPIS PRODUKTU

INSTALACE
1. INSTALACE ELEKTROSTATICKÉ NÁLEPKY
Připevněte elektrostatickou nálepku 
na doporučené místo na čelním skle 
(oblast vyznačená přerušenou čárou), 
viz obrázek.
Otřete sklo a ujistěte se, že je před přilepením 
nálepky čisté. Během připevňování vyhlaďte 
všechny vzduchové bublinky, které se vytvoří 
mezi nálepkou a sklem.
2. INSTALACE PAMĚŤOVÉ KARTY
Otevřete ochranný kryt slotu, vložte paměťovou 
kartu a ujistěte se, že se je vložena směrem, 
který je vyznačen na obrázku vpravo. 
Zatlačte na kartu dokud neuslyšíte cvaknutí 
a poté znovu připevněte ochranný kryt. 

3. UPEVNĚNÍ KAMERY DO DRŽÁKU
Vložte držák do slotu, který se nachází 
na horní části palubní kamery a suňte jej směrem 
doleva (viz obrázek), dokud neuslyšíte cvaknutí 
a držák je k palubní kameře bezpečně připevněn.
4. PŘIPEVNĚNÍ PALUBNÍ KAMERY
Odstraňte ochrannou nálepku z podstavce 
držáku a připevněte držák do středu 
elektrostatické nálepky. 
5. PŘIPOJENÍ KE ZDROJI ELEKTRICKÉ ENERGIE
Veďte napájecí kabel podél vrchní části čelního 
skla, sloupku A a kolem přihrádky spolujezdce, 
viz obrázek. Umístěte konec tak, aby směřoval 
do zásuvky zapalovače cigaret.
Poté, co ji připojíte k nabíječce do auta, 
zapojte nabíječku do zásuvky.
Poznámka: Pomocí páčidla z krabičky můžete 
napájecí kabel schovat pod gumovou těsnicí pásku.

INSTRUKCE
1. ZAPNĚTE ZAŘÍZENÍ.
Palubní kameru můžete zapnout následujícími dvěma způsoby:
• Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a zapněte kameru.
• Připojte palubní kameru k zapalovači cigaret a nastartujte vozidlo. 
Palubní kamera se díky napájení ze zapalovače cigaret automaticky 
zapne. 
Poznámka: Palubní kameru nelze zapnout, pokud není připojena 
k externímu zdroji napájení a její baterie je téměř vybitá.
2. VYPNĚTE ZAŘÍZENÍ.
Palubní kameru můžete vypnout následujícími dvěma způsoby:
• Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí.
• Připojte palubní kameru k zapalovači cigaret a vypněte motor. Palubní 
kamera se v důsledku ztráty napájení ze zapalovače cigaret automaticky 
zapne. Palubní kamera se automaticky vypne v následujících situacích:
• Pokud kamera není připojena k externímu zdroji napájení a baterie je 
slabá, může se automaticky vypnout.
• Pokud kamera není připojena k externímu zdroji napájení a okolní 
teplota překročí teplotní rozmezí vybití baterie, kamera se může 

automaticky vypnout.
• Pokud okolní teplota překročí maximální hodnotu provozní teploty, 
kamera se může automaticky vypnout.
• Palubní kamera se může při vyjmutí paměťové karty automaticky vypnout.
Poznámka: Některá vozidla i po vypnutí motoru nadále napájí 
zapalovač cigaret. Opatření týkající se těchto vozidel naleznete 
v „Pokynech pro napájení.“

RYCHLÉ NASTAVENÍ
Ovládejte vaše zařízení a komunikujte s ostatními chytrými domácími 
zařízeními pomocí aplikace Mi Home.
1. INSTALACE APLIKACE MI HOME
Naskenujte QR kód nebo si stáhněte aplikaci 
Mi Home z App Store.

2. PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ
Otevřete aplikaci Mi Home, klepněte na tlačítko 
„+‘‘ v pravém horním rohu, poté postupujte 
podle pokynů a přidejte vaše zařízení.

HLAVNÍ ROZHRANÍ
Pokaždé, když kameru zapnete, začne 
automaticky nahrávat. Při nahrávání bude 
v levém horním rohu obrazovky blikat 
červená tečka.

Nahrávání zvuku je vypnuto, nahrávané 
video bude beze zvuku. Stiskněte tlačítko 
níže a zapněte nahrávání zvuku.
Nahrávání zvuku je zapnuto, nahrávané video bude se zvukem. 
Záznam zvuku bude uložen pouze místně a nebude nahrán 
na Cloud.
Klepněte na tlačítko dotykové obrazovky pod ikonkou a nahrajte 
nouzové video. Toto video bude uloženo do adresáře nouzových videí.
Klepněte na tlačítko dotykové obrazovky pod ikonkou a otevřete 
seznam videí.
Klepněte na tlačítko dotykové obrazovky pod ikonkou a otevřete 
nastavení palubní kamery.

Poznámka: Nahrávání zvuku je ve výchozím nastavení vypnuto. Pokud 
chcete nahrávat zvuk, musíte tuto funkci manuálně povolit.

IKONY STAVOVÉHO ŘÁDKU
Když se zobrazí tato ikonka, znamená to, že byla zapnuta funkce 
parkovacího dohledu.
Když se zobrazí tato ikonka, znamená to, že byl zapnut Wi-Fi 
hotspot.
Když se zobrazí tato ikonka, znamená to, že byl vypnut Wi-Fi 
hotspot. 

NAHRÁVÁNÍ VIDEA
1. REŽIM NAHRÁVÁNÍ
Palubní kamera automaticky vstoupí do režimu nahrávání pokaždé, 
když je zapnuta. Při nahrávání videa se v levém horním rohu se objeví 
červeně blikající tečka. V následujících situacích přestane palubní 
kamera v režimu nahrávání dočasně nahrávat video
• Palubní kamera je zapnuta poprvé nebo je spuštěn průvodce pro 
začátečníky.
• Palubní kamera formátuje paměťovou kartu.
• Palubní kamera právě obnovuje tovární nastavení. 
• Palubní kamera přijímá balíček aktualizací z aplikace.
• Palubní kamera právě aktualizuje. 
• Jakákoli operace v rámci fotoalba palubní kamery je prováděna buď na 
kameře nebo v mobilní aplikaci. 
Když se vrátíte do hlavního rozhraní palubní kamery, nebo když zastavíte 
jakýkoli výše popsaný proces, kamera začne automaticky znovu 
nahrávat video.
Poznámka: v režimu nahrávání je ve výchozím nastavení vypnutý 
zvuk. Pokud chcete nahrávat zvuk, můžete tuto funkci záznamu zvuku 
manuálně povolit.
2. NOUZOVÉ VIDEO
Dojde-li ke srážce nebo pokud se rozhodnete záznam manuálně nahrát, 
palubní kamera může video uložit do adresáře nouzových videí, aby ho 
uživatel snadno našel. Během nahrávání nouzového videa není možné 
tento režim ukončit. Místo toho musíte počkat, až se nahrávání ukončí, 
a poté se kamera automaticky vrátí do běžného režimu nahrávání.
Při formátování paměťové karty systém přidělí nouzovým videím 
specifické úložiště. Když se toto úložiště naplní, nejnovější nouzové 
video nahradí to nejstarší. Doporučujeme tudíž ihned exportovat 
důležitá nouzová videa do vašeho telefonu nebo počítače.

Úložiště nouzových videí nesmí zabírat více než 20% celkové 
kapacity paměťové karty. Když je tento limit překročen, nejstarší 
nouzové video bude po přidání nového nouzového videa smazáno. 
Doporučujeme tudíž ihned exportovat důležitá nouzová videa do 
vašeho telefonu nebo počítače. Detaily ohledně počtu nouzových 
videí, která lze uložit, naleznete v pokynech sekce „Ukládání videí 
a obrázků“. 
Vzhledem k složitosti jízdních podmínek nemůžeme zajistit, aby 
palubní kamera uložila záběry do adresáře nouzových videí pokaždé, 
kdy k nouzové situaci dojde. Pokud nouzové video nenaleznete 
v adresáři nouzových videí, zkontrolujte prosím adresář normálních 
videí. 
Citlivost senzoru, který spouští nahrávání nouzových videí, můžete 
upravit v Nastavení > Citlivost při srážce. Čím je citlivost větší, tím 
je spuštění nahrávání nouzového videa snazší. Pokud nechcete, aby 
palubní kamera automaticky nahrávala nouzová videa, můžete tuto 
funkci vypnout v Nastavení.

UKLÁDÁNÍ VIDEÍ A OBRÁZKŮ
1. POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PAMĚŤOVÉ KARTY
Tato palubní kamera podporuje běžné MicroSD karty. Používejte 16 
až 64 GB paměťové karty třídy 10 nebo vyšší. Než použijete novou 
paměťovou kartu, zformátujte ji v palubní kameře.
Pokud je kvalita videa nastavena na „Vynikající“, množství obsahu, 
které paměťová karta pojme, bude záviset na její kapacitě. Viz 
následující referenční údaje:

Pokud si přejete ukládat více videí, přejděte do Nastavení a nastavte 
kvalitu videa na „Normální“. 
Po opakovaných cyklech přepisování může dojít k poškození nebo 
zhoršení stavu paměťové karty, což může ovlivnit její schopnost 
ukládat soubory videí a obrázků. Pokud k tomu dojde, měli byste ji 
ihned vyměnit za novou paměťovou kartu.

Používejte spolehlivou a vysoce kvalitní paměťovou kartu od 
renomovaných výrobců. U podřadnějších paměťových karet se 
mohou vyskytnou problémy, včetně problémů s rychlostmi zápisů, 
které neodpovídají stanoveným hodnotám a kapacitám karty, které 
jsou nižší než jejich stanovené hodnoty. Neneseme odpovědnost 
za jakoukoli ztrátu nebo poškození videí nebo obrázků, které byly 
způsobeny použitím podřadné paměťové karty.
Aby následkem dlouhodobého používání nedošlo k poklesu rychlosti 
čtení a zápisu, doporučujeme každé dva týdny paměťovou kartu 
v palubní kameře formátovat. Uvědomte si prosím, že formátování 
vymaže všechny složky na paměťové kartě. Proto si před zahájením 
tohoto procesu uložte všechna důležitá videa a snímky. 
Pokud je kamera zapnutá, paměťovou kameru nevkládejte.
2. POKYNY K UKLÁDÁNÍ VIDEÍ
Nahrávání normálního videa, nouzového videa i videa parkovacího 
dohledu pracuje ve smyčkách. To znamená, že když se naplní úložiště 
pro daný typ videa a zaznamená se nové video stejného typu, 
nejstarší video bude automaticky smazáno a nahrazeno novým. Aby 
nedošlo k vymazání důležitých videí, měli byste je ihned exportovat 
do telefonu, počítače nebo jiného zařízení.
3. POKYNY K UKLÁDÁNÍ SNÍMKŮ
Palubní kamera umožňuje uložení až 300 snímků. Poté, co se 
přidělené úložiště naplní, manuálně vymažte snímky, které 
nepotřebujete, jinak nebudete moci pořizovat nové.
Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní uvedené 
v této příručce jsou pouze ilustrativní. Aktuální výrobek a jeho funkce 
se mohou lišit v důsledku neustálého vývoje.

PARKOVACÍ DOHLED
Funkce parkovacího dohledu je ve výchozím nastavení vypnuta. 
Přejděte do Nastavení > Parkovací dohled a zapněte ji.
Po zapnutí funkce parkovacího dohledu a vypnutí napájení palubní 
kamera automaticky přejde do režimu parkovacího dohledu. Pokud 
je vozidlo během tohoto režimu zasaženo jiným vozidlem, palubní 
kamera začne automaticky nahrávat video parkovacího dohledu 
a záznam uloží do adresáře videí parkovacího dohledu. Při příštím 
zapnutí kamera upozorní uživatele, aby tento záznam zhlédl. 
Funkce parkovacího dohledu nefunguje v následujících případech:
Pokud je palubní kamera vypnutá, není připojen žádný externí zdroj 

napájení a integrovaná baterie je slabá, nemůže kamera přejít do režimu 
parkovacího dohledu.
Pokud palubní kamera přejde do režimu parkovacího dohledu na 
dlouhou dobu bez externího napájení, vyčerpá se vestavěná baterie. 
Pokud je baterie slabá nebo vybitá, palubní kamera nebude schopna 
v případě srážky nahrát video.
Pokud palubní kamera přejde do režimu parkovacího dohledu a není 
připojena k externímu napájení, zatímco teplota uvnitř vozidla je pod 
0 °C nebo nad 50 °C, vestavěná baterie nemůže fungovat a palubní 
kamera nebude v případě srážky schopna nahrát video parkovacího 
dohledu.
Pokud zapalovač cigaret palubní kameru napájí i poté, co je motor 
vozidla vypnutý, kamera přejde do režimu parkovacího dohledu 20 
minut poté, co bylo vozidlo zaparkováno. V tomto případě bude režim 
parkovacího dohledu napájen baterií vozidla, což může baterii výrazně 
vybít, pokud se s vozidlem nebude po delší dobu jezdit. Pokud taková 
vozidla využívají funkci parkovacího dohledu, doporučujeme použít 
kabel pro parkovací dohled s ochranou baterie.
Parkovací dohled se spoléhá na akcelerometr, který v době parkování 
vozidla detekuje srážky. Vzhledem ke složitosti prostředí, ve kterém 
může být vaše vozidlo umístěno, nemůžeme zaručit, že palubní kamera 
bude schopna přesně detekovat každou srážku, ke které dojde, a může 
zaznamenat náhodné nebo nesprávné detekce. Pokud budou v důsledku 
pohybu vozidla nesouvisejícím se srážkou často generována falešná 
hlášení, můžete funkci parkovacího dohledu vypnout.

POKYNY PRO NAPÁJENÍ
Palubní kamera využívá jako zdroj napájení zapalovač cigaret. Abyste 
zajistili, že napájení zůstane stabilní, použijte dodanou nabíječku do 
auta a napájecí kabel. Společnost nenese odpovědnost za jakoukoli 
ztrátu nebo poškození způsobené použitím jiných zdrojů energie 
(zdroje napájení jiné než zapalovač cigaret ve vozidle), nabíječek nebo 
napájecích kabelů.
Poznámka: Některá vozidla i po vypnutí motoru nadále napájí zapalovač 
cigaret. Abyste zabránili vybití baterie v důsledku dlouhodobého 
používání palubní kamery, ujistěte se, - pokud jste funkci parkovacího 
dohledu nevypnuli – že jste po vypnutí motoru palubní kameru 
nezapomněli manuálně vypnout nebo odpojit nabíječku. Při příštím 
nastartování vozidla budete muset palubní kameru manuálně zapnout. 
Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo poškození způsobené 

manuálním vypnutím palubní kamery. Pokud vlastníte vozidlo, které 
zapalovač cigaret napájí i po vypnutí motoru, a zapnuli jste funkci 
parkovacího dohledu, doporučujeme odpojit nabíječku, aby se baterie 
během delší doby parkování nevybila.

POKYNY PRO POUŽITÍ BATERIE
Vestavěná baterie palubní kamery slouží pouze k dokončení a ukládání 
videí, když je kamera vypnutá, a poskytování energie během režimu 
parkovacího dohledu. Nepoužívejte palubní kameru bez externího zdroje 
napájení, ani se nepokoušejte vnitřní baterii sami rozebírat. 
Pokud palubní kamera není delší dobu používána, úroveň baterie může 
klesnout na nulu. Po zapojení do zdroje napájení bude kamera normálně 
fungovat, ačkoli systémový čas mohl být resetován do výchozího nastavení. 
Pokud se toto stane, po zapnutí kamery čas resetujte. 
Pokud je úroveň baterie nízká a nemáte přístup k externímu zdroji 
napájení, nemusí být možné palubní kameru zapnout. Pokud se 
toto stane, musíte ji připojit k externímu zdroji napájení, zapněte ji 
a normálně používejte.
Pokud se baterie přehřeje, zdeformuje, zvětší nebo začne vytékat, 
okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte naše centrum zákaznického 
servisu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Tato palubní kamera nahráváním okolního prostředí obklopující 

vozidlo asistuje řidičům. Jejím účelem není zajišťovat bezpečnost 
uživatele. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli nehody 
způsobené selháním produktu, ztrátou informací nebo obsluhou 
zařízení během řízení.

2. Některé funkce palubní kamery nemusí správně fungovat v důsledku 
faktorů jako např. stav vozidla, styl jízdy nebo prostředí jízdy. Pokud je 
napájení vypnuto, okolní prostředí přesáhne běžné hodnoty teploty 
a vlhkosti, dojde ke srážce nebo je poškozena paměťová karta, video 
nemusí správně fungovat. Nezajišťujeme, že palubní kamera bude 
schopná za každých okolností plně nahrávat videa a všechny záznamy 
nahrané kamerou slouží pouze pro referenční účely.

3. Abyste zamezili selhání produktu nebo zranění osoby, ujistěte se, že 
palubní kamera byla správně nainstalována a že neblokuje výhled 
řidiče ani airbagy. 

4. Udržujte palubní kameru z dosahu jakéhokoli silného magnetického 
pole, jelikož může produkt poškodit. 

5. Palubní kamera by nikdy neměla být provozována při teplotách nad 
60 °C nebo pod -10 °C.

6. Pokud palubní kamera není delší dobu používána, úroveň baterie 
může klesnout na nulu. Pokud se toto stane, musíte při jejím příštím 
spuštění resetovat systémový čas.

7. Aby se produkt nepoškodil, nevystavujte jej silným otřesům nebo 
vibracím. Ty mohou způsobit selhání nebo nefunkčnost kamery.

8. K čištění kamery nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla nebo 
čisticí roztoky. 

9. Používejte palubní kameru v rozsahu, který povoluje zákon.
10. Udržujte produkt ve vzdálenost alespoň 20 cm od řidiče a pasažérů.

SPECIFIKACE
Rozměry zařízení: 87,5 × 53 × 18 mm
Vstup: 5 V         1.5 A
Zdroj napájení: Zapalovač cigaret ve vozidle
Obrazový senzor: SONY IMX307
Rozlišení: 1080p
Kamera: Širokoúhlý záběr 140°; clona f/1,8; 6 skleněných čoček
Senzor: Akcelerometr
Typ baterie: Li-ion polymerová baterie
Kapacita baterie: 470 mAh

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Rozšířené úložiště: Podporuje 16 až 64 GB paměťové karty třídy 
10 nebo vyšší.
Kompatibilita: Android 4.4 nebo iOS 9.0 a vyšší
Provozní teplota: od  -10 °C do 60 °C
Kmitočtové pásmo: 2 412 – 2 472 MHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): 17,9 dBm

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy 
pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). 
Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. 
Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi 
místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím 
oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná 
likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí 
a lidské zdraví. Další infor-mace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném 
servisu nebo u místních úřadů.
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost 70mai Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení 
MJXCJLY02BY je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení 
o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda
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Typ 16 GB 32 GB 64 GB
Normální video cca 1.5 h cca 3 h cca 25x
Nouzové video cca 12x cca 6 h cca 45x
Parkovací dohled cca 10x cca 20x cca 40x
Foto 300 fotek

Sp
uš

tě
ní Palubní 

kameru  
nelze 
zapnout

Ujistěte se, že používáte dodaný napájecí 
kabel a nabíječku do auta. Pokud ne, nahraďte 
vámi používaný kabel a nabíječku originálním 
příslušenstvím.  Pokud používáte pouze 
originální příslušenství, ujistěte se, že nabíječka 
do auta je správně připojená, napájecí kabel 
je správně připojen a zařízení je nastartováno. 
Pokud není problém s externím zdrojem 
napájení, špendlíkem stiskněte a podržte 
tlačítko Reset na palubní kameře. Tím palubní 
kameru resetujete. 

Pr
ov

oz
ní

 p
ro

ce
s

Kamera 
po zapnutí 
nenahrává

Paměťové karty by měly splňovat všechny 
požadavky, včetně toho, že by měly být vyrobeny 
renomovanými výrobci a splňovat požadavky 
palubní kamery týkající se kapacity a třídy. Také 
by měly být formátovány.

Kamera 
se během 
nahrávání 
zastavuje

Naformátujte paměťovou kartu nebo ji nahraďte 
jinou paměťovou kartou, která splňuje všechny 
nutné požadavky.

Video je 
rozmazané

Zkontrolujte, zda na čelním skle vozidla nejsou 
šmouhy nebo zda čočky nejsou ničím zakryté.

Video 
je beze 
zvuku

Nahrávání zvuku je ve výchozím nastavení 
palubní kamery vypnuté. Pokud chcete nahrávat 
zvuk, přejděte do nastavení kamery a povolte 
možnost záznamu zvuku. 

Video bylo 
během 
nahrávání 
poškozeno

Používejte spolehlivou a vysoce kvalitní 
paměťovou kartu od renomovaných výrobců.

Sp
oj

en
í s

 m
ob

iln
í a
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Kamera 
neodpovídá

Pomocí špendlíku stiskněte tlačítko Reset na 
palubní kameře. Tím zařízení resetujete.

Přidání 
palubní 
kamery se 
nezdařilo

Při přidávání palubní kamery v aplikaci Mi Home 
je třeba stáhnout určité informace o kameře. 
Během tohoto procesu se ujistěte, že váš telefon 
má nainstalovanou SIM kartu a je připojen 
k internetu.

Bezpeč- 
nostní 
potvrzení 
se 
nezdařilo

Abyste během připojení mobilní aplikace 
k palubní kameře ochránili své údaje, musíte na 
samotné kameře potvrdit žádost o připojení. 
Ujistěte se, že jste provedli celý tento proces 
potvrzení.

Pokud palubní kamera narazí 
na chybu, pomocí špendlíku 
stiskněte a podržte tlačítko 
Reset. Tím resetujete systém.

Reproduktor Čočky Tlačítka dotykové obrazovky

Kontrolka
Slot na paměťovou kartu
Svítí bíle: nahrávání videa
Svítí červeně: palubní kamera narazila na chybu
Nesvítí: palubní kamera je vypnutá nebo nenahrává

Tlačítko 
zapnutí/vypnutí

Napájecí port

Pokud je kamera vypnutá, stiskem 
tlačítka zapnutí/vypnutí kameru 
zapnete.
Pokud je kamera zapnutá, stiskem 
a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí po 
dobu 3 sekund kameru vypnete.

Tlačítko Reset Mikrofon
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Xiaomi Mi Dash Cam 1S

Palubní kamera
Palubná kamera

CZ | Uživatelská příručka 
SK | Užívateľská príručka

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
Palubná kamera Mi Dash Cam 1S je vybavená profesionálnym 
čipom pre nahrávanie v automobile a obrazovým snímačom. 
Vyhotoví vysokokvalitné videá z jazdy.
Pred použitím palubnej kamery si pozorne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a kameru používajte v súlade s uvedenými 
pokynmi.

ONLINE NÁVOD
Naskenujte QR kódu a získajte prístup k online 
verziu, kde nájdete ďalšie informácie 
o prevádzke a funkciách palubnej kamery.

OBSAH BALENIA:
• 1x Xiaomi Mi Dash Cam 1S
• 1x nabíjací adaptér do auta
• 1x držiak
• 1x lepidlo odolné voči vysokej teplote
• 1x manuál a 1x napájací kábel
• 1x nástroj pre inštaláciu prívodného kábla
• 2x elektrostatická nálepka

POPIS VÝROBKU

INŠTALÁCIA
1. INŠTALÁCIA ELEKTROSTATICKEJ NÁLEPKY
Elektrostatickú nálepku pripevnite na odporúčané 
miesto na čelnom skle (oblasť vyznačená  
prerušenou čiarou), pozri obrázok.
Utrite sklo a ubezpečte sa, že pred prilepením 
nálepky je čisté.
Pri pripevňovaní vyhlaďte všetky vzduchové bubliny, 
ktoré sa vytvorili medzi nálepkou a sklom.
2. INŠTALÁCIA PAMÄŤOVEJ KARTY
Otvorte ochranný kryt slotu, vložte pamäťovú kartu 
a ubezpečte sa, že je vložená smerom, ktorý je 
vyznačený na obrázku vpravo. 
Zatlačte na kartu, dokým sa neozve cvaknutie 
a potom znova pripevnite ochranný kryt. 

3. UPEVNENIE KAMERY DO DRŽIAKA
Držiak vložte do slotu, ktorý sa nachádza 
na hornej časti palubnej kamery, a posúvajte 
ho smerom doľava (pozri obrázok), dokým sa neozve 
cvaknutie a držiak je k palubnej kamere bezpečne 
pripevnený.
4. PRIPEVNENIE PALUBNEJ KAMERY
Odstráňte ochrannú nálepku z podstavca držiaka 
a držiak pripevnite  do stredu elektrostatickej nálepky. 
5. PRIPOJENIE K ZDROJU ELEKTRICKEJ ENERGIE
Napájací kábel veďte pozdĺž vrchnej časti čelného skla, 
stĺpika A a okolo priehradky spolujazdca, pozri obrázok. 
Koniec umiestnite tak, aby smeroval do zásuvky 
zapaľovača cigariet.
Keď ju pripojíte k nabíjačke do auta, zapojte 
nabíjačku do zásuvky.
Poznámka: Pákou zo škatuľky môžete napájací 
kábel schovať pod gumenú tesniacu pásku.

INŠTRUKCIE
1. ZAPNITE ZARIADENIE.
Palubnú kameru môžete zapnúť nasledujúcimi dvoma spôsobmi:
• Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a zapnite kameru.
• Palubnú kameru pripojte k zapaľovaču cigariet a naštartujte vozidlo. 
Palubná kamera sa vďaka napájaniu zo zapaľovača cigariet automaticky 
zapne. 
2. VYPNITE ZARIADENIE.
Palubnú kameru môžete vypnúť nasledujúcimi dvoma spôsobmi:
• Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
• Palubnú kameru pripojte k zapaľovaču cigariet a vypnite motor. 
Palubná kamera sa následkom straty napájania zo zapaľovača 
cigariet automaticky zapne. Palubná kamera sa automaticky vypne 
v nasledujúcich situáciách:
• Ak kamera nie je pripojená k externému zdroju napájania a batéria je 
slabá, môže sa automaticky vypnúť.
• Ak kamera nie je pripojená k externému zdroju napájania a okolitá 
teplota prekročí teplotné rozmedzie vybitia batérie, kamera sa môže 
automaticky vypnúť.

• Ak okolitá teplota prekročí maximálnu hodnotu prevádzkovej teploty, 
kamera sa môže automaticky vypnúť.
• Palubná kamera sa môže pri vybratí pamäťovej karty automaticky 
vypnúť.
Poznámka: Niektoré vozidlá aj po vypnutí motora ďalej napájajú 
zapaľovač cigariet. Opatrenia týkajúce sa týchto vozidiel nájdete 
v „Pokynoch pre napájanie.“

RÝCHLE NASTAVENIE
Ovládajte vaše zariadenie a komunikujte s ostatnými inteligentnými 
domácimi zariadeniami pomocou aplikácie Mi Home.
1. Inštalácia aplikácie Mi Home
Naskenujte QR kód alebo si stiahnite aplikáciu 
Mi Home z AppStore.
2. Pridanie zariadenia
Otvorte aplikáciu Mi Home, klepnite na tlačidlo 
„+‘‘ v pravom hornom rohu, potom postupujte 
podľa pokynov a pridajte vaše zariadenie.

HLAVNÉ ROZHRANIE
Vždy, keď kameru zapnete, začne automaticky 
nahrávať. Pri nahrávaní bude v ľavom hornom 
rohu obrazovky blikať červená bodka.

Nahrávanie zvuku je vypnuté, nahrávané 
video bude bez zvuku. Stlačte tlačidlo 
nižšie a zapnite nahrávanie zvuku.
Nahrávanie zvuku je zapnuté, nahrávané video bude so zvukom. 
Záznam zvuku bude uložený iba miestne a nebude nahraný 
na Cloud.
Klepnite na tlačidlo dotykovej obrazovky pod ikonou a nahrajte 
núdzové video. Toto video bude uložené do adresára núdzových 
videí.
Klepnite na tlačidlo dotykovej obrazovky pod ikonou a otvorte 
zoznam videí.
Klepnite na tlačidlo dotykovej obrazovky pod ikonou a otvorte 
nastavenie palubnej kamery.

Poznámka: Nahrávanie zvuku je v základnom nastavení vypnuté. Ak 
chcete nahrávať zvuk, musíte túto funkciu manuálne povoliť.

IKONY STAVOVÉHO RIADKA
Ak sa zobrazí táto ikona, znamená to, že bola zapnutá funkcia 
parkovacieho dohľadu.
Ak sa zobrazí táto ikona, znamená to, že bol zapnutý Wi-FI hotspot.
Ak sa zobrazí táto ikona, znamená to, že bol vypnutý Wi-FI hotspot. 

NAHRÁVANIE VIDEA
1. REŽIM NAHRÁVANIA
Palubná kamera automaticky vstúpi do režimu nahrávania vždy, keď je 
zapnutá. Pri nahrávaní videa sa v ľavom hornom rohu objaví červeno 
blikajúca bodka. V nasledujúcich situáciách prestane palubná kamera 
v režime nahrávania dočasne nahrávať video:
• Palubná kamera je zapnutá prvýkrát alebo je spustený sprievodca 
pre začiatočníkov.
• Palubná kamera formátuje pamäťovú kartu.
• Palubná kamera práve obnovuje továrenské nastavenie. 
• Palubná kamera prijíma balíček aktualizácií z aplikácie.
• Palubná kamera práve aktualizuje. 
• Akákoľvek operácia v rámci fotoalbumu palubnej kamery sa robí buď 
na kamere, alebo v mobilnej aplikácii. 
Keď sa vrátite do hlavného rozhrania palubnej kamery alebo keď 
zastavíte nejaký vyššie opísaný proces, kamera začne automaticky znova 
nahrávať video.
Poznámka: v režime nahrávania je v základnom nastavení vypnutý 
zvuk. Ak chcete nahrávať zvuk, túto funkciu záznamu zvuku musíte 
manuálne povoliť.
2. NÚDZOVÉ VIDEO
Ak dôjde k zrážke alebo ak sa rozhodnete záznam manuálne nahrať, 
palubná kamera môže video uložiť do adresára núdzových videí, aby ho 
užívateľ ľahko našiel. Pri nahrávaní núdzového videa nie je možné tento 
režim ukončiť. Namiesto toho musíte počkať, až sa nahrávanie skončí, 
a potom sa kamera automaticky vráti do bežného režimu nahrávania.
Pri formátovaní pamäťovej karty systém pridelí núdzovým videám 
špecifické úložisko. Keď sa toto úložisko naplní, najnovšie núdzové video 
nahradí to najstaršie. Preto dôležité núdzové videá odporúčame ihneď 
exportovať do telefónu alebo počítača.

Úložisko núdzových videí nesmie zabrať viac ako 20 % celkovej 
kapacity pamäťovej karty. Ak sa tento limit prekročí, najstaršie 
núdzové video bude po pridaní nového núdzového videa vymazané. 
Preto dôležité núdzové videá odporúčame ihneď exportovať 
do telefónu alebo počítača. Detaily o počte núdzových videí, 
ktoré možno uložiť, nájdete v pokynoch sekcie „Ukladanie videí 
a obrázkov“. 
Citlivosť senzora, ktorý spúšťa nahrávanie núdzových videí, môžete 
upraviť v Nastavení > Citlivosť pri zrážke. Čím je citlivosť väčšia, tým 
je spustenie nahrávania núdzového videa ľahšie. Ak nechcete, aby 
palubná kamera automaticky nahrávala núdzové videá, môžete túto 
funkciu vypnúť v Nastavení.

UKLADANIE VIDEÍ A OBRÁZKOV
1. Pokyny týkajúce sa pamäťovej karty
Táto palubná kamera podporuje bežné MicroSD karty. Používajte 
16 až 64 GB pamäťové karty triedy 10 a vyššej. Než použijete novú 
pamäťovú kartu, sformátujte ju v palubnej kamere.
Ak je kvalita videa nastavená na „Vynikajúce“, množstvo obsahu, 
ktoré pamäťová karta pojme, bude závisieť od jej kapacity. Pozri 
nasledujúce referenčné údaje:

Ak chcete ukladať viac videí, prejdite do Nastavenia a nastavte kvalitu 
videa na „Normálne“.
Po opakovaných cykloch prepisovania môže dôjsť k poškodeniu alebo 
k zhoršeniu stavu pamäťovej karty, čo môže ovplyvniť jej schopnosť 
ukladať súbory videí a obrázkov. Ak to nastane, mali by ste ju ihneď 
nahradiť novou pamäťovou kartou.
Používajte spoľahlivú a vysokokvalitnú pamäťovú kartu od 
renomovaných výrobcov. Pri podradnejších pamäťových kartách sa 
môžu vyskytnúť problémy, vrátane problémov s rýchlosťou zápisu, 
ktoré nezodpovedajú stanoveným hodnotám a kapacitám karty, 

ktoré sú nižšie než ich stanovené hodnoty. Nenesieme zodpovednosť 
za žiadnu stratu ani poškodenie videí alebo obrázkov, ktoré vznikli 
použitím podradnej pamäťovej karty.
Aby následkom dlhodobého používania nedošlo k poklesu rýchlosti 
čítania a zápisu, odporúčame každé dva týždne pamäťovú kartu 
v palubnej kamere formátovať. Uvedomte si prosím, že formátovanie 
vymaže všetky zložky na pamäťovej karte. Preto si pred týmto 
procesom uložte všetky dôležité videá a snímky. 
Ak je kamera zapnutá, pamäťovú kameru nevkladajte.
2. POKYNY PRE UKLADANIE VIDEÍ
Nahrávanie normálneho videa, núdzového videa a videa 
parkovacieho dohľadu pracuje v slučkách. To znamená, že keď 
sa naplní úložisko pre daný typ videa a zaznamená sa nové video 
rovnakého typu, najstaršie video sa automaticky vymaže a nahradí 
novým. Aby nedošlo k vymazaniu dôležitých videí, mali by ste ich 
hneď exportovať do telefónu, počítača alebo iného zariadenia.
3. POKYNY PRE UKLADANIE SNÍMOK
Palubná kamera umožňuje uložiť až 300 snímok. Keď sa pridelené 
úložisko naplní, manuálne vymažte snímky, ktoré nepotrebujete, inak 
nebudete môcť zhotovovať nové.
Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského rozhrania 
uvedené v tejto príručke sú iba ilustratívne. Aktuálny výrobok a jeho 
funkcie sa môžu líšiť v dôsledku neustáleho vývoja.

PARKOVACÍ DOHĽAD
Funkcia parkovacieho dohľadu je v základnom nastavení vypnutá. 
Prejdite do Nastavenie > Parkovací dohľad a zapnite ju.
Po zapnutí funkcie parkovacieho dohľadu a vypnutí napájania 
palubná kamera automaticky prejde do režimu parkovacieho 
dohľadu. Ak do vozidla počas tohto režimu narazí iné vozidlo, 
palubná kamera začne automaticky nahrávať video parkovacieho 
dohľadu a záznam uloží do adresára videí parkovacieho dohľadu. 
Pri budúcom zapnutí kamera upozorní užívateľa, aby si tento 
záznam pozrel. 
Funkcia parkovacieho dohľadu nefunguje v nasledujúcich prípadoch:
Ak je palubná kamera vypnutá, nie je pripojený žiadny externý zdroj 
napájania a integrovaná batéria je slabá, kamera nemôže prejsť do 
režimu parkovacieho dohľadu.

Ak zapaľovač cigariet palubnú kameru napája aj potom, čo je motor 
vozidla vypnutý, kamera prejde do režimu parkovacieho dohľadu 20 
minút potom, čo vozidlo bolo zaparkované. V tomto prípade bude 
režim parkovacieho dohadu napájaný batériou vozidla, čo môže batériu 
výrazne vybiť, ak sa s vozidlom nebude dlhší čas jazdiť. Ak takéto vozidlá 
využívajú funkciu parkovacieho dohľadu, odporúčame použiť kábel pre 
parkovací dohľad s ochranou batérie.
Parkovací dohľad sa spolieha na akcelerometer, ktorý počas parkovania 
vozidla deteguje zrážky. Vzhľadom na zložitosť prostredia, v ktorom 
môže byť vozidlo umiestnené, nemôžeme zaručiť, že palubná kamera 
bude schopná presne detegovať každú zrážku, ku ktorej dôjde, a môže 
zaznamenať náhodné alebo nesprávne detekcie. Ak sa budú následkom 
pohybu vozidla nesúvisiacim so zrážkou často generovať falošné 
hlásenia, funkciu parkovacieho dohľadu môžete vypnúť.

POKYNY PRE NAPÁJANIE
Palubná kamera využíva ako zdroj napájania zapaľovač cigariet. Aby 
ste zaistili, že napájanie zostane stabilné, použite dodanú nabíjačku 
do auta a napájací kábel. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu 
stratu ani poškodenie spôsobené použitím iných zdrojov energie (zdroje 
napájania iné ako zapaľovač cigariet vo vozidle), nabíjačiek alebo 
napájacích káblov.
Poznámka: Niektoré vozidlá aj po vypnutí motora ďalej napájajú zapaľovač 
cigariet. Aby ste zabránili vybitiu batérie následkom dlhodobého používania 
palubnej kamery, ubezpečte sa - ak ste funkciu parkovacieho dohľadu nevypli 
- že ste po vypnutí motora palubnú kameru nezabudli manuálne vypnúť alebo 
odpojiť nabíjačku. Pri ďalšom štartovaní vozidla budete musieť palubnú kameru 
manuálne zapnúť. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo poškodenie 
spôsobené manuálnym vypnutím palubnej kamery. 
Ak vlastníte vozidlo, ktoré zapaľovač cigariet napája aj po vypnutí 
motora, a zapli ste funkciu parkovacieho dohľadu, odporúčame odpojiť 
nabíjačku, aby sa batéria počas dlhšieho parkovania nevybila.

POKYNY PRE POUŽITIE BATÉRIE
Vstavaná batéria palubnej kamery slúži iba na dokončenie a ukladanie 
videí, ak je kamera vypnutá, a dodávanie energie pri režime 
parkovacieho dohľadu. Nepoužívajte palubnú kameru bez externého 
zdroja napájania, ani sa nepokúšajte sami rozoberať vnútornú batériu. 
Ak sa palubná kamera dlhší čas nepoužíva, úroveň batérie môže klesnúť 
na nulu. Po zapojení do zdroja napájania bude kamera normálne 

fungovať, hoci systémový čas mohol byť resetovaný na základné 
nastavenie. Ak sa toto stane, po zapnutí kamery čas resetujte. 
Ak je úroveň batérie nízka a nemáte prístup k externému zdroju 
napájania, nemusí byť možné palubnú kameru zapnúť. Ak sa toto 
stane, musíte ju pripojiť k externému zdroju napájania, zapnúť ju 
a normálne používať.
Ak sa batéria prehreje, zdeformuje, zväčší alebo začne vytekať, okamžite 
ju prestaňte používať a kontaktujte naše centrum zákazníckeho servisu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Táto palubná kamera nahrávaním okolitého prostredia 

obklopujúceho vozidlo asistuje vodičom. Jej účelom nie je zaistiť 
bezpečnosť užívateľa. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne 
nehody spôsobené zlyhaním výrobku, stratou informácií alebo 
obsluhou zariadenia pri šoférovaní.

2. Niektoré funkcie palubnej kamery nemusia správne fungovať 
následkom faktorov ako napr. stav vozidla, štýl jazdy alebo prostredie 
jazdy. Ak je napájanie vypnuté, okolité prostredie presiahne bežné 
hodnoty teploty a vlhkosti, dôjde k zrážke alebo je poškodená 
pamäťová karta, video nemusí správne fungovať. Nezaisťujeme, 
že palubná kamera bude schopná za každých okolností plne 
nahrávať videá, a všetky záznamy nahrané kamerou slúžia iba na 
referenčné účely.

3. Aby ste zamedzili zlyhaniu výrobku a zraneniu osoby, ubezpečte 
sa, že palubná kamera bola správne nainštalovaná a že neblokuje 
výhľad vodiča ani airbagy. 

4. Palubnú kameru udržujte mimo dosahu silného magnetického 
poľa, ktoré môže poškodiť výrobok. 

5. Palubná kamera by sa nikdy nemala byť používať pri teplote nad 60 
°C alebo pod -10 °C.

6. Ak sa palubná kamera dlhší čas nepoužíva, úroveň batérie môže 
klesnúť na nulu. Ak sa toto stane, musíte pri jej budúcom spustení 
resetovať systémový čas.
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Typ 16 GB 32 GB 64 GB
Normálne video cca 1.5 h cca 3 h cca 25x
Núdzové video cca 12x cca 6 h cca 45x
Video parkovacieho 
dohľadu

cca 10x cca 20x cca 40x

Snímka 300 snímok

Sp
us

te
ni

e Palubná 
kamera 
nejde 
zapnúť

Ubezpečte sa, že používate dodaný napájací kábel 
a nabíjačku do auta. Ak nie, nahraďte vami používaný 
kábel a nabíjačku originálnym príslušenstvom. 
Ak používate iba originálne príslušenstvo, 
ubezpečte sa, že nabíjačka do auta je správne 
pripojená, napájací kábel je správne pripojený 
a zariadenie je naštartované. Ak nie je problém 
s externým zdrojom napájania, špendlíkom 
stlačte a podržte tlačidlo Reset na palubnej 
kamere. Tak palubnú kameru resetujete. 

Pr
ev

ád
zk

ov
ý 

pr
oc

es Kamera 
po zapnutí 
nenahrává

Pamäťové karty by mali spĺňať všetky 
požiadavky, aj ten, že by mali byť vyrobené 
renomovanými výrobcami a spĺňať požiadavky 
palubnej kamery pre kapacitu a triedu. Mali by 
byť aj sformátované.

Kamera sa 
uprostred 
nahrávania 
zastavuje

Sformátujte pamäťovú kartu alebo ju nahraďte 
inou pamäťovou kartou, ktorá spĺňa všetky 
potrebné požiadavky.

Pr
ev

ád
zk

ov
ý 

pr
oc

e

Video je 
rozmazané

Skontrolujte, či na čelnom skle vozidla nie sú 
šmuhy a či šošovky nie sú niečím zakryté.

Video je 
beze zvuku

Nahrávanie zvuku je v základnom nastavení 
palebnej kamery vypnuté. Ak chcete nahrávať 
zvuk, prejdite do nastavenia kamery a povoľte 
možnosť záznamu zvuku. 

Video 
bolo pri 
nahrávaní 
poškodené

Používajte spoľahlivú a vysokokvalitnú pamäťovú 
kartu od renomovaných výrobcov.

Sp
oj

en
ie

 s
 m

ob
iln

ou
 a

pl
ik

ác
io

u Kamera 
neodpovedá

Špendlíkom stlačte tlačidlo Reset na palubnej 
kamere. Tak zariadenie resetujete.

Pridanie 
palubnej 
kamery sa 
nepodarilo

Pri pridávaní palubnej kamery v aplikácii 
Mi Home treba stiahnuť určité informácie 
o kamere. Pri tomto procese sa ubezpečte, že 
váš telefón má nainštalovanú SIM kartu a je 
pripojený k internetu.

Bezpeč- 
nostné 
potvrdenie 
sa 
nepodarilo

Aby ste pri pripojení mobilnej aplikácie 
k palubnej kamere ochránili vaše údaje, 
musíte na samotnej kamere potvrdiť žiadosť 
o pripojenie. Ubezpečte sa, že ste vykonali celý 
tento proces potvrdenia.

Ak palubná kamera narazí na 
chybu, špendlíkom stlačte 
a podržte tlačidlo Reset. Tak 
resetujete systém.

Reproduktor Šošovky Tlačidlá dotykovej obrazovky

Kontrolka
Slot pre pamäťovú kartu
Svieti bielo: nahrávanie videa
Svieti červeno: palubná kamera narazila 
na chybu
Nesvieti: palubná kamera je vypnutá alebo 
nenahráva

Tlačidlo 
zapnutia/vypnutia

Napájací port

Ak je kamera vypnutá, stlačením 
tlačidla zapnutia/vypnutia kameru 
zapnete.
Ak je kamera zapnutá, stlačením 
a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia 
na 3 sekundy kameru vypnete.

Tlačidlo Reset Mikrofón
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7. Aby sa výrobok nepoškodil, nevystavujte ho silným otrasom alebo 
vibráciám. Tie môžu spôsobiť zlyhanie alebo nefunkčnosť kamery.

8. Na čistenie kamery nepoužívajte žiadne chemické rozpúšťadlá ani 
čistiace roztoky. 

9. Palubnú kameru používajte v rozsahu, ktorý povoľuje zákon.
10. Výrobok udržujte vo vzdialenosti aspoň 20 cm od vodiča a pasažierov.

ŠPECIFIKÁCIE
Rozmery zariadenia: 87,5 × 53 × 18 mm
Vstup: 5 V         1.5 A
Zdroj napájania: Zapaľovač cigariet vo vozidle
Obrazový senzor: SONY IMX307
Rozlíšenie: 1080p
Kamera: Širokouhlý záber 140°; clona f/1,8; 6 sklenených šošoviek
Senzor: Akcelerometer
Typ batérie: Li-ion polymérová batéria
Kapacita batérie: 470 mAh
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Rozšírené úložisko: Podporuje 16 až 64 GB pamäťové karty triedy 10 a vyššej.
Kompatibilita: Android 4.4 alebo iOS 9.0 a vyššie
Frekvenčné pásmo: 2 412 – 2 472 MHz
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 17,9 dBm
Prevádzková teplota: od -10 do 60 °C

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu 
elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu 
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické 
spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na 
určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych 
a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať 
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii 
získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Společnost 70mai Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že 
rádiové zariadenie MJXCJLY02BY je v súlade so 
smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie 
o zhode je k dispozícii na tejto internetovej 
adrese: www.wittytrade.cz/shoda


