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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
Ez a termék csak kiegészítő, melynek használatához főegységgel rendelkező termék szükséges (pl. 
70mai Rearview Dash Cam Wide). Így önmagában nem használható! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
FIGYELMEZTETÉS 

• Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket. 
• Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő 

adaptert. 
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe. 
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon. 
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja. 

 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• A készülék elektronikai elemeket tartalmaz, ne dobja a terméket tűzbe. 
• Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe. 
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 

napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. 
• Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, 

esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról 
a tűzesetek megelőzése érdekében! 

• Amennyiben az adapter vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket. 
• Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket. 
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen  
• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a 

csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb 
sérülést okozhatnak! 

• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, 
csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és 
az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a 
megfelelő oktatásban. 

• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 
• Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg 

rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.   
• Csak a készülékkel kompatibilis adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a 

garanciát. Húzza ki az adaptert az aljzatból, amikor nem használja azt. 
• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 

melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 



Xiaomi 70mai HD Backup Camera HU v1.0  - 3. oldal 
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

• Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +60°C felett), 
mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát. 

• Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 
alaplapjában. 

• Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség. 
• Ne tekerje a kábelt az adapter köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva. 

 
JELLEMZŐK 
 
Megnevezés:  70mai HD Backup Camera 
Felbontás:   1920x1080 
Operációs rendszerek: Android4.4/iOS8.0 vagy újabb 
 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet 
változása miatt a valóságban eltérhetnek. 
 
A DOBOZ TARTALMA 

• 70mai HD Backup Camera 
• Bekötő kábel 
• Használati útmutató 

 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
70mai Co., Ltd (Mi Ecosystem Company) 
Address: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Shanghai, China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval 
kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

IMPORTŐR: 
 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619 

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu 
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KEZELŐSZERVEK 
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Hátsó kamera kábel 
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Táp csatlakozót 

Piros vezeték 
Pozitív pólus 

Fekete vezeték Fekete jel vezeték 
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FELSZERELÉS 
 
1. lépés: videojel ellenőrzése 
 
1. Állítsa le a járművet és kapcsolja le a gyújtást; 
2. Csatlakoztassa a kamerát a videojel közvetítő kábelhez (csatlakoztassa a két csatlakozó pontot); 
3. Csatlakoztassa a piros vezetéket a tolató lámpa pozitív pólusához.; 
4. Csatlakoztassa a videojel kábelt táp csatlakozását a jelvevő készülékhez (pl AV/IN csatlakozó egy 70mai 

terméken); 
5. Kapcsolja be a gyújtást és indítsa el a járművet, állítsa tolató fokozatba a váltót és ellenőrizze, hogy a jelvevő 

eszköz kap-e képet a hátsó kameráról 
 

Ha a kép megfelelően megjelenik, lépjen a következő lépésre. Ha nem jelenik meg kép, ellenőrizze, hogy a 
bekötés megfelelő-e. Ha a bekötés megfelelő, de továbbra sem jelenik meg kép, lépjen kapcsolatba a szervizzel. 
 
2. Kábelek elvezetése 
 
1. Állítsa le a járművet és kapcsolja le a gyújtást; 
2. Keresse meg a videojel kábel táp csatlakozását a jelvevő készüléken (pl AV/IN csatlakozó egy 70mai 

terméken); 
3. Vezesse el a videojel kábel csatlakozó pontját a jármű hátsó részébe, csatlakoztassa a piros jel vezetéket 

a tolató lámpa pozitív pólusához és rögzítse szigetelő szalaggal a fekete kábelt; 
4. Csatlakoztassa a kamerát a videojel közvetítő kábelhez (csatlakoztassa a két csatlakozó pontot); 
5. Helyezze a kamerát a tervezett helyre és állítsa be a vezeték hosszát. 

 

3. A hátsó kamera felszerelése 
 
1. Állítsa le a járművet és kapcsolja le a gyújtást; 
2. Csatlakoztassa le a hátsó kamerát a videojel vezetékről; 
3. Készítsen furatokat a jármű hátulján a felszerelés helyére (a rögzítő csavaroknak és középen a vezetéknek); 
4. Vezesse be a vezetéket a középső furaton, majd csatlakoztassa a kamerát a videojel közvetítő kábelhez 

(csatlakoztassa a két csatlakozó pontot); 
5. Rögzítse a kamerát a csavarokkal. 

 
Megjegyzés: Az elhelyezés helyének kiválasztásakor használja átmeneti rögzítéshez a mellékelt ragasztó 
tapaszt. 
 
4. Kamera beállítása 
 
Távolítsa el a védőréteget a hátsó kamera felületéről, majd állítsa be a megfelelő szöget a kamera fel-le 
mozgatásával, amíg az párhozamos nem lesz a talajjal. Nézze meg az alábbi ábrát: 

 

 
 
  

Beállítás előtt Beállítás után 
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Megjegyzés: 
A felhelyezés és a vezeték elvezetése járművenként eltérhet. Javasolt a felszerelést szakemberrel végeztetni. 
A felszerelés és a vezetékelés előtt állítsa le a járművet és kapcsolja le a gyújtást a rövidzárlát elkerülése 
érdekében. 
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
 

Hiba jellege Megoldás 

Nincs kép a hátsó 
kamerától 

Ellenőrizze, hogy a hátsó kamera a jelvevő eszköz AV/IN csatlakozásába 
van-e csatlakoztatva és a csatlakoztatás megfelelő-e.  
Ellenőrizze, hogy a megjelenő kép a főegység képe a kijelzőn. Ha igen, 
váltson át a hátsó kamera képére.  
Ha továbbra sem jelenik meg a hátsó kamera képe, lépjen kapcsolatba a 
szervizzel. 

Nem jelenik meg a 
hátsó kamera képe 
tolatáskor 

Ellenőrizze, hogy a tolatólámpa csatlakoztatva van, amikor a hátsó 
kamerát felszereli. Ha nincs megfelelően csatlakoztatva, akkor nem 
jelenik meg a hátsó kamera képe a főegységen, amikor a váltót tolató 
állásba állítja. Ebben az esetben szerelje fel újra a hátsó kamerát és 
csatlakoztassa a tolató lámpa tápellátásához. 
Ha a fentiek nem hoznak megoldást, lépjen kapcsolatba a szervizzel. 

A hátsó kamera 
képének megjelenése 
után, visszavált a 
főegység képe. 

Ha a jármű váltója tolató fokozatban van, de a kijelzőn a kép visszavált, 
lépjen kapcsolatba a szervizzel. 

A kép homályos 

Ellenőrizze, hogy a védőfóliát eltávolította-e a kameráról. Ha nem, 
távolítsa el 
Esős napokon vagy téli időjárás esetén a kamera lencséjén lecsapódó 
vízcseppek homályosíthatják a képet. Törölje le a kamera lencséjét. 

 
FIGYELMEZTETÉSEK 
 
1. A felszerelést ajánlott szakemberrel végeztetni. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget 

a nem megfelelő kezelés okozta károsodásokért pl. az a jármű akkumulátorának rövidzárlata, a jármű 
akkumulátorának sérülése, a jármű berendezéseinek sérülése, stb. 

2. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget a felszerelés közben fellépő károsodásokért, 
melyek nem a termék minőségéből adódnak. 

3. A termék teljesítménye több tényezőtől függ, így pl a tolató lámpa energiaellátásától. A gyártó és a WayteQ 
Europe Kft. nem vállal felelősséget semmilyen meghibásodásért, amelyet nem a termék minősége okoz. 

4. Felszerelés közben ne csatlakoztassa le a kamerát a tápellátásról, ha az be van kapcsolva, hogy megelőzze 
a kamera meghibásodását. 
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