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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! 
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 és kicserélni az akkumulátort. 

 Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő 
adaptert. 

 Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára. 

 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 csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C 

 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. 

 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.  

 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. 
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 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +35°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 Smart Dash Cam 1S 
Modell:   MiDrive D06 
Felbontás:   1080p, 30fps 
Látószög:   130° 
Memória:   512MB 
Tárhely:   MicroSD kártya 16-64GB, Class 10 vagy gyorsabb (nem tartozék) 
Wi-Fi:     IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 
Működési frekvencia:  2412-2472MHz 
Max kimenet:   15.20dBm 
 
* 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 Smart Dash Cam 1S 

 USB kábel 

 Adapter 

 Elektrosztatikus címke 

 Hőálló ragasztó  

 Használati útmutató 

 Jótállási jegy 
 
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. 
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KEZELŐSZERVEK 
 

                   
Mikrofon      Jelző fény  Reset  Memóriakártya     USB csatlakozó 
                foglalat 

 

 
        Csavar   Hangszóró    Lencse     Be/kikapcsoló gomb 
 

  

Tartó kar 
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FELSZERELÉS 
 
1. Az elektrosztatikus címke felhelyezése 
 
Tisztítsa meg a szélvédőt és helyezze el az elektorsztatikus 
címkét az ábra szerint javasolt helyen. 
 
Ellenőrizze, hogy minden légbuborékot eltávolított az üveg és 
a címke között. 
 
 

2. Ragassza a kamera tartót a szélvédőre 
 
Távolítsa el a védőréteget a tartóról és helyezze az elektrosztatikus 
címke közepére. Ellenőrizze, hogy a kamera főegysége párhuzamos a 
talajjal. 
 
Nyomja a tartót az elektrosztatikus címkéhez szorosan a megfelelő 
rögzítéshez. 
 
 
 
 
 
 
3. Csatlakoztassa az USB kábelt a szivargyújtóhoz 
 
Igazítsa a kábelt a szélvédő felső széléhez és vezesse 
végig az utas oldalán, majd a kesztyűtartó alatt az ábra 
szerint. 
 
Csatlakoztassa a kábelt az adapterhez, majd helyezze az 
adaptert a szivargyújtóba. 
 
Megjegyzés: A szivargyújtó az ön gépkocsijában máshol 
lehet elhelyezve. A kép csak illusztrációs céllal készült. 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

 
A gomb használata 
 
A kamera csak egy gombbal rendelkezik, ami a bekapcsoló gomb. A különböző funkciókat a gomb 
különböző módon történő megnyomásával lehet elérni. 
 

Művelet Funkció 

Egy nyomás Wifi be/kikapcsolása 

Három nyomás egymás után Memóriakártya formázása 

Öt nyomás egymás után Gyári állapotra állítás 

Nyomva tartás Kikapcsolás 

Rövid nyomás Bekapcsolás 

 
Hangutasítás 
 
A kamera hangutasítással is vezérelhető. Ha bekapcsolt állapotban a hangutasítás szerinti szavakat 
mondja, akkor a megfelelő funkció végrehajtásra kerül. Az alábbi hangutasítások lehetségesek: 
 

Hangutasítás Funkció 

Take picture Kép készítése 

Record video Esemény video készítése és eltárolása az esemény mappába. 

 
Megjegyzés: A hangutasítás csak angol nyelven működik a fenti táblázatban látható utasításokkal. 
 

VEZÉRLÉS OKOSTELEFONNAL 
 
Az alkalmazás telepítése 
 
Használja a készüléket a 70mai alkalmazás segítségével. Az alkalmazás letölthető a Google Play 
Áruházból vagy (Android) az App Store-ból (iOS) a “70mai” kulcsszó keresésével. 
 
Illetve letölthető az alábbi QR kód beolvasásával: 
 

  

  
 
  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.smarthome
https://itunes.apple.com/us/app/mi-home-xiaomi-smarthome/id957323480?mt=8
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Az alkalmazás használata 
 
Indítsa el a 70mai alkalmazást. Az indítás után jelentkezzen be a Mai ID fiókkal (vagy választhatja 
gyors bejelentkezésként a Facebook fiókját). Ha még nem rendelkezik ilyennel, létrehozhat új fiókot a 
Sign up feliratot érintve. A létrehozás során meg kell adnia egy ellenőrző kódot, melyet az e-mail cím 
megadása után a Get security code feliratot érintve kérhet le. Ellenőrizze e-mail fiókját, majd az ott 
szereplő ellenőrző kódot írja be a 2. sorba. Adja meg a kívánt jelszót a 3. sorban, majd ismételje meg 
a 4. sorban. A Submit gombbal indíthatja a regisztrációt. 
 
A regisztráció után a megadott e-mail címmel és jelszóval bejelentkezhet az alkalmazásba.  
 

 
 
A bejelentkezés után fogadja el a felhasználási feltételeket, majd adja hozzá a használni kívánt 
kamerát az Add device gombbal. 
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Az eszköz hozzáadásához kapcsolja be az eszközön a Wi-fi hotspot funkciót. Ezt a kamerán lassan 
villogó jelzés mutatja. Érintse meg a Connect feliratot a csatlakoztatáshoz. A telefonkészüléken a Wifi 
csatlakozási pontok között keresse meg a kamera által biztosított Wifi hotspotot, mely a 70mai Smart 
Dash Cam 1S Wi-Fi hotspot esetén az alábbi módon jelenik meg: 

Hotspot neve：70mai_d06_XXXX（Ellenőrizze a készüléken lévő címkét a pontos névért.） 

Alapértelmezett jelszó: 12345678 
 
Miután csatlakozott a kamera hotspot-hoz erősítse meg a kamerán a csatlakozást: ha a jelzőfény villog, 
nyomja meg a kamera gombját. 
 
Ez után a csatlakozás létrejön és megnyithatja a kamera kezelőfelületét. 
 
A főképernyőn fotót készíthet a Take photo gombbal vagy megnyithatja a már készített képek albumát 
a Photo album gombbal. 
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A kamera működési beállításait a jobb felső sarokban található … ikont érintve érheti el: 
 
Itt be-, és kikapcsolhatja a hangfelvételt (Sound recording) és a hangutasítás (Voice control) 
használatát. Beállíthatja a hangszóró hangerejét (Speaker volume). Megadhatja a felvétel időtartamát 
(Recording duration). Beállíthatja a rendszer dátumot és időt (System time). Ellenőrizheti a 
memóriakártya állapotát (SD card state). Visszaállíthatja a gyári értékeket (Restore default settings). 
Kiválaszthatja az alkalmazás nyelvét (Language). Megnézheti az alkalmazás információit (About): 
Valamint további beállításokat végezhet (Advanced settings): 
 
Az Advanced settings menüpontban be-, és kikapcsolhatja, hogy a kamera bekapcsolásakor a Wifi 
funkció bekapcsolódjon (Power-on Wi-fi setting), illetve a bekapcsolást jelző hangot (Power-on 
sound). Kiválaszthatja a képminőséget (Image quality). Beállíthatja a mozgásérzékelés 
érzékenységét (Collision sensitivity). Megadhatja a leállás utáni automatikus kikapcsolás idejét. Be-
, és kikapcsolhatja a dinamikus felvételi módot (WDR) és a vízjel használatát (Logo Watermark). 
Kiválaszthatja a használni kívánt rögzítési módot (P/N). valamint megváltoztathatja a Wi-fi jelszót (Set 
Wi-fi password). 
 
 
 

IMPORTŐR: 
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