
Xiaomi Yi IP Home 720P 

Obsah balení: 

• YI 720 IP Home Camera 2 

• Micro USB kabel 

• Adaptér 

Návod: 

1. Představení Kamery 

2. Začínáme 

3. Zapnutí kamery 

4. Registrace a přihlášení do aplikace 

5. Připojení kamery k telefonu 

 

 

1. Představení kamery:                  Přední strana: 

   

1. Světelný indikátor 

 

2. Mikrofon 

  



2. Začínáme: 

 

A) Stáhněte si aplikaci YI Home z App storu nebo Google play. Aplikaci můžete stáhnout 

také z tohoto odkazu pomocí QR kódu nebo kliknutím na App store/Google play. 

(http://www.xiaoyi.com/en/app.html) 

B) Po odstranění krytu vložte do kamery Vaší Micro SD kartu 

 

3. Zapnutí kamery: 

 

A) Kameru položte blízko k zásuvce a ujistěte se, že se nachází v dosahu WiFi sítě 

B) Poté připojte adaptér ke kameře, tak jako na obrázku dole a počkejte než se kamera 

aktivuje (světelný indikátor by měl začít blikat žlutě) 

 

http://www.xiaoyi.com/en/app.html


4. Registrace a přihlášení do aplikace: 

 

A) Otevřete aplikaci YI Home a zvolte příslušný region 

B) Pokud již máte účet, tak zadejte Vaše přihlašovací údaje. Pokud nejste registrovaným 

uživatelem, tak kliknětě na tlačítko Register a řidte se dalšími pokyny aplikace (Po 

přihlášení na účet můžete využít i Facebook) 

 

5. Připojeni kamery k telefonu: 

 

A) Po příhlášení do aplikace klikněte v hlavním menu na tlačítko „+“ pro přidání Vaší kamery 

B) V následujicím okně zvolte možnost „YI Home Camera“ 

C) Kamera se začne párovat s aplikací 

D) Jakmile uslyšíte „Waiting to connect“, tak klikněte na „I heard Waiting to connect“ 

 

E) V dalším okně zadáte Vaše přihlašovací udáje k WiFi síti a klikněte na „Connect to WiFi“ 

  



F) Na obrazovce mobilního telefonu se objeví QR kód, který je potřeba ukázat na kameru, 

aby jej kamera mohla naskenovat 

 

 

G) Jakmile uslyšíte „QR Code scan is successful“, tak kliknětě na tlačítko „Next“  (světelný 

indikátor by měl svítit modře) 

H) Kamera poté dokončí párovací proces s WiFi sítí a Vaše kamera je připravena k natáčení. 

 

 

Děkujeme za zvolení tohoto produktu a za nákup v našem e-shopu. 


