
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xiaomi 70mai kamera cofania szeroka 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

WPROWADZENIE 
Dziękujemy za wybór produktu Xiaomi! 
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem,z urządzenia 
abyś mógł łatwo i łatwo korzystać. 
W celu uzyskania lepszej obsługi zawartość instrukcji obsługi może ulec zmianie! 
Funkcje i cechy urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia! 
Jeśli zauważysz rozbieżność, odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać najnowsze informacje! 

 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 
OSTRZEŻENIE 

● Nie próbuj otwierać urządzenia ani wymieniać baterii. 
● Podczas podłączania / odłączania adaptera ładowarki nie należy ciągnąć bezpośrednio za 

przewód zasilający. 
● Nie pozostawiaj urządzenia na ładowarce dłużej niż 24 godziny. 
● Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do urządzenia. 
● Nie należy używać produktu w inny sposób niż instrukcja obsługi. 
● Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać poniższych wskazówek. Może to 
zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem 
i innych wypadków. 

● Urządzenie zawiera elementy elektroniczne, nie należy wrzucać produktu do ognia. 
● Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu ognia lub źródła ciepła. 
● Urządzenie nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach, optymalna temperatura to ok. 20-25 

° C 
● Urządzenie jest czułym urządzeniem technicznym, należy je chronić przed upadkami i 

uderzeniami. 
● Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur,          

bezpośredniego światła słonecznego lub bezpośredniego wysokiej temperatury. 
● Jeśli zauważysz, że urządzenie przegrzewa się lub wydziela dym lub nieprzyjemny zapach            

podczas użytkowania, natychmiast odłącz je od zasilania, aby zapobiec pożarowi! 
● Jeśli adapter lub kabel są uszkodzone, nie kontynuuj używania produktu. 
● Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj produktu ponownie. 
● Przechowywać urządzenie poza zasięgiem małych dzieci 
● . Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być umieszczane w rękach dzieci! Urządzenie i               

jego akcesoria oraz części opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla           
małych dzieci, ponieważ drobne części mogą spowodować uduszenie lub inne obrażenia! 

● Zalecamy, aby osoby, które są upośledzone fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, korzystały           
z urządzenia tylko pod nadzorem lub jeśli w pełni zrozumiały i zrozumiały, jak używać              
produktu oraz możliwe zagrożenia i zagrożenia, a także przeszły odpowiednie szkolenie. 

● Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu. 
● Urządzenie może być demontowane tylko przez upoważnioną osobę (serwis marki). 
● Odłącz zasilacz sieciowy przed przystąpieniem do konserwacji. 
● Chroń kabel adaptera. Poprowadź kabel tak, aby nie można było po nim nadepnąć ani go 

uszkodzić przez 
inne urządzenia umieszczone na nim lub obok niego. Zwróć szczególną uwagę na kabel przy złącz 

 

urządzenia. 
● Używaj tylko adaptera kompatybilnego z urządzeniem. Użycie innego adaptera spowoduje 

utratę gwarancji. Odłącz adapter od gniazdka ściennego, gdy nie jest używany. 
● W przypadku zamoczenia natychmiast wyłączyć urządzenie. Nie rozbierać do suszenia, nie 

używać urządzenia grzewczo-suszącego, np. suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa itp. 
● W przypadku pytań prosimy o kontakt z serwisem. 

 

● Nie używaj urządzenia w ekstremalnych temperaturach (poniżej 5°C i+ 35°powyżej), 
ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia. 

● Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie blokuj urządzenia, ponieważ może to uszkodzić płytę główną 
urządzenia. 

● Długotrwałe użytkowanie może spowodować nagrzewanie się urządzenia. To normalne. 
● Nie owijaj kabla wokół adaptera, gdy jest on podłączony do źródła zasilania. 

 
CECHY 

 
Nazwa: 70mai Smart Dash Cam Pro 
Model: MiDrive D07 
Procesor: HiSilicon Hi3556x 
Rozdzielczość: 19201080 
Aparat: FOV 130 ° 
Pamięć: karta microSD 16-64 GB, klasa 10 lub szybsza (brak w zestawie) 
Czujniki: czujnik przyspieszenia 
Zasilanie: ładowarka do zapalniczki , 5 zapalniczki / 2A 
Bateria: 470 mAh 
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz 
Temperatura pracy: -10 do 60 ° C 
Systemy operacyjne: Android4.4 / iOS8.0 lub nowszy 

 
* Wszystkie dane są mierzone wewnętrznie warunkach laboratoryjnych i mogą różnić się w rzeczywistości ze 
względu na różne wzorce użytkowania i zmiany w środowisku. 

 
ZAWARTOŚĆ 

● PUDEŁKA 70mai Kamera samochodowa z widokiem z tyłu Szeroki 2002/96 
● kabel USB 
● Adapter do zapalniczki 
● Kabel Szpatułka 
● Pasek mocujący 2 szt. 
● Instrukcja obsługi 
● Karta gwarancyjna 

 
Utylizacja 
podlega dyrektywie europejskiej/ WE. 
Odpady elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. 
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub organami ochrony środowiska. 

 
Producent: 
70mai Co., Ltd (Mi Ecosystem Company) 
Adres: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Szanghaj, Chiny Sprzedawca 

 
Deklaracja zgodności (streszczenie) 
oświadcza, że urządzenie jest zgodne z przeznaczeniem i specyfikacjami Jest dostarczany z            
naklejką produktu, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku węgierskim. 
Na podstawie opublikowanej przez producenta deklaracji produkt jest wprowadzany do obrotu ze            
znakiem zgodności CE zgodnie z § 5 ust. 1 dekretu IKIM 79/1997 (XXII.31.). 

 



jakości 
Certyfikat Sprzedawca zaświadcza, że urządzenie jest zgodne z 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Jest 
zgodny z charakterystyką techniczną podaną w opisie zgodnie z dekretem nr. 
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez WayteQ Europe Kft. 

 
 
CONTROLS 

 

 

Przyciski 
funkcyjne ON 
 

Przycisk/ OFF 
 

przyciski funkcyjne 
 

wyświetlacza 

 
 

Micro SD Card Slot 
 
 
 

Zasilanie 
 

 

 
 

głośnika Wieszak Hak Camera 

 
 
 
 
 
 

Wyciągana Back Cover 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online Guide 
 
zeskanuj kod QR poniżej. Bardziej szczegółowy opis funkcji można znaleźć w przewodniku 
online. Przed przeczytaj instrukcję obsługi 

 

 
 
Pobierz aplikację  
Można korzystać z aplikacją 70mai. Znajdź aplikację „70w App Store 
Today”lub zeskanuj poniższy kod QR, aby ją zainstalować. 

 
 
 

 

INSTALACJA 
 
1. Przygotowanie do instalacji 

 
Włóż kartę pamięci do urządzenia, a następnie podłącz przewód zasilający do złącza zasilania. 

 
 

 
2. Instalacja 

 
Umieść urządzenie na oryginalnym lusterku wstecznym, jak pokazano. Ustaw we właściwej pozycji.            
Jeśli oryginalne lusterko wsteczne jest zbyt szerokie, aparat można wyciągnąć, aby zapobiec            
zasłonięciu. Użyj dostarczonych pasów mocujących do prawidłowego mocowania. 

 

 



3. Prowadzenie kabli 
 
Poprowadź kabel zasilający zgodnie z ilustracją obok słupka A i pod schowkiem podręcznym do 
gniazda zapalniczki. 

 

 
Uwaga: 

 
● Użyj dołączonej szpatułki podczas mocowania kabla, aby przymocować go do słupka A. 
● Ponieważ umiejscowienie wtyczki zapalniczki może się różnić w zależności od pojazdu, 

ułożenie kabli może się różnić. Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie informacyjny. 
 
4. Konfiguracja kamery 

 
Uruchom pojazd i ustaw kluczyk zapłonu tak, aby zasilał gniazdo zapalniczki. Możesz wyregulować             
kąt kamery w zakresie ± 4 ° we wszystkich kierunkach. Na podstawie obrazu podglądu dostosuj kąt                
kamery, aby patrzeć przed siebie. 

 

 

ON / OFF 
 
1. Włączanie 

 
Urządzenie można włączyć na trzy sposoby: 

 
● Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączania. 
● Podłącz przewód zasilający do gniazda zapalniczki i uruchom pojazd. Zapalniczka 

zasila aparat, który włącza się automatycznie. 
● Włącz funkcję ochrony parkowania. Kamera włącza się automatycznie pokolizji 

wykryciu lub ruchu w stosunku do pojazdu. 
 
Jeśli nie ma zasilania zewnętrznego, a poziom naładowania akumulatora jest niski, kamera nie 
włączy się. 

 
2. Wyłączanie Urządzenie 
można na kilka sposobów: 

 
● Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. 
● Podłącz do zapalniczki i zatrzymaj pojazd. Jeśli zasilanie zewnętrzne zostanie 

wyłączone, kamera wyłączy się automatycznie. 
 
Aparat wyłącza się automatycznie w następujących przypadkach: 

 
● Gdy nie jest dostarczane zewnętrzne zasilanie i poziom naładowania akumulatora jest niski. 
● Jeśli nie jest zapewnione zasilanie zewnętrzne, a temperatura otoczenia jest wyższa niż 

temperatura rozładowania akumulatora. 
● Jeśli kamera działa powyżej określonej maksymalnej wysokiej temperatury. 
● Jeśli karta pamięci zostanie wyjęta podczas pracy. 
● Jeśli pojazd jest zatrzymany, aw zapalniczce pozostała energia, a pojazd pozostaje           

nieruchomy przez 10 minut (czas trwania można ustawić w ustawieniach aparatu), a kamera             
nie jest o tym powiadomiona. 

 
Uwaga: 
Jeśli wyłączysz kamerę przyciskiem zasilania, będziesz musiał włączyć ją ponownie następnym           
razem za pomocą tego przycisku. Producent i WayteQ Europe Kft nie ponoszą żadnej             
odpowiedzialności za utratę danych w wyniku ręcznego wyłączenia aparatu. 

 
Akcesoria 

 
opcjonalne Dodatkową opcjonalną kamerę można podłączyć do jednostki głównej. Dostępne są           
następujące kamery tylne: 

 
● 70mai HD kamera cofania 
● 70mai noktowizyjna kamera cofania 

 
Instrukcje dotyczące korzystania z akcesoriów można znaleźć na stronie internetowej xiaomi.hu. 

 

FUNKCJE 
 
1. Ekran główny 

 

 
Kamera automatycznie rozpoczyna nagrywanie. Migająca czerwona kropka w lewym górnym 
rogu oznacza, że trwa nagrywanie. 

 
 : Nagrywanie dźwięku jest domyślnie wyłączone. Aby nagrać dźwięk, naciśnij przycisk pod 

ikoną. Podczas nagrywania dźwięku ikona zmienia się na „ ”. 

Gdy funkcja podwójnego nagrywania przód / tył * jest włączona, ikona zmienia się: ” ” 
 

: nagrywanie awaryjne. Naciśnij przycisk poniżej ikony, aby wykonać nagranie awaryjne 
i zapisać nagranie. 

 
: Użyj przycisku poniżej ikony, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. 

 
: Naciśnij przycisk poniżej ikony, aby wyświetlić ustawienia. 

 
Ikony paska stanu 

 
*: funkcja tylnej kamery jest włączona. 

 
 : Funkcja ochrony parkingowej jest 

włączona.    : Funkcja hotspotu Wi-Fi jest 

włączona. : Funkcja hotspotu Wi-Fi jest 

włączona. 

* Funkcja tylko dla kamery tylnej 
 
Uwaga: 
Funkcję hotspotu Wi-Fi można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach. 

 

2. Tryb nagrywania wideo 
 
Po włączeniu urządzenie automatycznie rozpoczyna nagrywanie. Podczas nagrywania w lewym 
górnym rogu ekranu miga czerwona kropka. 

 
Urządzenie nie przełącza się w tryb nagrywania wideo i nie nagrywa wideo w następujących 
przypadkach: 

 
● Po pierwszym włączeniu podczas konfiguracji. 
● Podczas formatowania karty pamięci. 
● Podczas aktualizacji oprogramowania urządzenia. 
● Podczas resetowania do ustawień fabrycznych. 
● Podczas pobierania pakietu aktualizacji oprogramowania. 
● W powyższych przypadkach, jeśli widok albumu został otwarty za pomocą aparatu lub aplikacji. 

 
Gdy urządzenie powróci do głównego ekranu lub zakończy proces, automatycznie rozpocznie 
nagrywanie. 

 
3. Nagrywanie awaryjne Nagrywanie 

 
awaryjne może mieć miejsce w następujących przypadkach: 

 
● Naciśnij  ikona poniżej przycisku na ekranie głównym. 
● Włącz urządzenie, aby automatycznie wykona zdjęcie awaryjne w przypadku kolizji. 

 
Nagrywanie awaryjne nie może zostać przerwane. Po zakończeniu nagrywania awaryjnego 
urządzenie automatycznie powraca do normalnej pracy. 

 
Czułość wykrywania zagrożenia można zmienić w ustawieniach. Zalecane jest ustawienie wysokiej           
czułości. Jeśli nie chcesz, aby urządzenie automatycznie wykonywało nagrywanie awaryjne, możesz           
wyłączyć tę funkcję w ustawieniach. 

 
Ze względu na różnice w warunkach drogowych nie wszystkie nagrania alarmowe są            
przechowywane w folderze „Emergency”. Jeśli nie możesz znaleźć nagrania w folderze alarmowym,            
wyszukaj normalne nagrania. 

 
Urządzenie posiada oddzielny obszar przechowywania nagrań awaryjnych. Jeśli miejsce w pamięci           
zapełni się, najwcześniejsze nagranie awaryjne zostanie usunięte, jeśli będzie wymagane nowe           
nagranie awaryjne. Twórz kopie zapasowe ważnych nagrań na telefonie komórkowym lub           
komputerze we właściwym czasie. 

 
4. Parking 

 
Guardfunkcja strażnik parking może być aktywowany, gdy strażnik parkingowe służy pomocą kabla. 

 
Gdy funkcja ochrony parkowania jest włączona, kamera włącza funkcję monitorowania parkowania           

 



po jej wyłączeniu. Jeśli kamera wykryje zdarzenie podczas parkowania, automatycznie zarejestruje w 

 

folderze „Parking Surveillance” i ostrzeże użytkownika, aby zobaczył nagranie przy następnym           
włączeniu. 

 
Funkcja parkowania polega na wykryciu zderzenia z pojazdem pakującym czujnik przyspieszenia. Ze            
względu na złożoność warunków nie gwarantujemy, że urządzenie wykryje jakikolwiek ruch lub            
kolizję z zaparkowanym samochodem. Jeśli ostrzeżenia są zbyt częste i wskazują raczej na             
wstrząsy, a nie na kolizję, możesz chcieć je wyłączyć w ustawieniach.          

 

 


