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Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro 
provoz musí splňovat tyto dvě podmínky: 1)Zařízení nesmí 
být zdrojem škodlivého rušení. 2)Zařízení musí být 
schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které 
může způsobit nežádoucí činnost.

Změny nebo úpravy, které výslovně neschválí strana 
odpovědná za shodu, mohou znamenat zánik 
uživatelova oprávnění zařízení používat.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá 
omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 
předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato 
omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající 
ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení 
používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, 
používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a 
pokud není nainstalováno a používáno v souladu snávodem 
k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových 
komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na 
určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí 
evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu 
rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme 
uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z 
následujících opatření:

•    Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
•    Zvětš it vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
•    Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než 
do kterého je zapojen přijímač. 
•    Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/
TV technika.

V rámci předpisů úřadu Industry Canada.Tento rádiový  
vysílač může být provozován pouze pomocí antény s  
maximálním (nebo menším) ziskem schváleným pro 
vysílače úřadem Industry Canada. Chcete-li snížit potenciál. 
rádiové rušení jiných uživatelů, typ antény a zisk vyberte 
tak, aby ekvivalentní izotropně vyzářený  výkon (EIRP) nebyl 
větš í, než je nezbytné pro úspěšnou komunikaci.

Zařízení splňuje specifikaci RF při použití u hlavy nebo těla. 
Tento přístroj je navržen tak, aby splňoval požadavky na 
vystavení rádiovým vlnám stanovených Federal Communic. 
komisí (USA). Limit SAR přijatý v USA je 1,6 W/kg v průměru 
na jeden gram tkáně. Nejvyšší hlášené SAR na FCC pro 
tento typ zařízení je v souladu s tímto limitem.

EE
V případě použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí 
exploze. Používejte baterie pouze v souladu s předpisy.

1. Připojte akční kameru k počítači micro USB kabelem   
pro přenos foto/video souborů do počítače.
2. Nakopírujte soubory do počítače nebo na externí disk.

Upozornění: je nelegální v mnoha jurisdickích nahrávat 
videa nebo pořizovat snímky bez souhlasu veškerých 
zúčastněných fyzických osob. Je Vaší povinností být v 
souladu s právními předpisy při užívání YI akční kamery.

11. Technická podpora
www.WeAreYI.com nebo email weareyi@support.com

Důležité bezpečnostní pokyny:
1. Pečlivě s i přečtěte uživatelský manuál.
2. čistěte pouze suchou tkaninou.
3. Nepoužívejte a nepokoušejte se zařízení vysušit u 
tepelných zdrojů jako jsou radiátory, kamna, nebo jiné 
aparáty (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
4. Používejte pouze doplňky schválené výrobcem.
5. Nerozebírejte zařízení, závady přenechejte 
autorizovaným  a profesionálnim servisům.

"XiaoYI" a "YI" jsou ochrannými známkami Shanghai XiaoYI 
technologie Co., Ltd.
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