Ruční selfie stativ s bluetooth ovládáním
NÁVOD K POUŽITÍ
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil Ruční selfie stativ s bluetooth ovládáním. Dříve, než začnete stativ
používat, doporučujeme přečíst návod k obsluze. Předejdete tak případným komplikacím s provozem stativu.
Obsah balení



1 x ruční selfie stativ s bluetooth ovládáním
1 x nabíjecí kabel

Parametry



minimální délka stativu: 23 cm (bez držáku na mobil/foťák)



maximální délka stativu: 99 cm (bez držáku na mobil/foťák)



rozměry telefonu, který lze vložit do držáku:
minimální šířka telefonu: 5,5 cm
maximální šířka telefonu: 8 cm



kompatibilní s IOS i Android

Popis produktu




Selfie stativ je určen pro všechny milovníky fotografování a nadšence selfie fotek. Díky teleskopické
konstrukci je tento držák velice praktický, nezabere příliš místa a můžete ho nosit s sebou. Takže už
nikdy nebudete chybět na snímku z dovolené, koncertu či jiné události.
Foťák nebo mobil umístíte do držáku, teleskopickou tyč si podle potřeby prodloužíte, spárujete
zařízení přes bluetooth a poté už jen stačí namířit na sebe a stisknout tlačítko, výsledkem bude
dokonalé selfie.

Nastavení


Zapnutí (vypnutí) stativu:

1. Pro zapnutí stativu přepněte do polohy ON vypínač, který se nachází na spodní straně stativu.
2. Pro vypnutí stativu přepněte tlačítko do polohy OFF.
3. Při zapnutí stativu dojde ke krátkému rozsvícení kontrolky v modré barvě.


Spárování a užívání stativu:

1. Pokud je stativ zapnutý, tak zapněte bluetooth na Vašem smartphonu a vyhledejte dostupná
zařízení.
2. Dále se připojte (spárujte) k zařízení Z07-5. Při spárování bliká dioda na spodní straně modře.
3. Jakmile je tlačítko stativu spárováno, stačí spustit fotoaparát a můžete jej ovládat pomocí tlačítka na
stativu (tlačítko má na sobě fotoaparát a nápis press).
4. Tlačítko stativu funguje i v aplikaci Camera 360
5. Upozornění: Pokud Vám tlačítko stativu v režimu fotoaparátu nefunguje (i přesto, že se Vám
podařilo spárovat), tak si prosím stáhněte aplikaci Camera 360 (zdarma).
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Nabíjení

1. V případě vybití stativu je zapotřebí jej nabít. Nabíjení provádějte přes PC (USB konektor) pouze za
pomocí kabelu, který je součástí balení.
2. Že dochází ke správnému nabíjení prozradí červeně blikající dioda na spodní straně stativu.
V případě že chcete spárovat jiné zařízení, tak je zapotřebí aby původně spárované zařízení nebylo v
dosahu stativu, popřípadě mělo vypnutý bluetooth. V případě, že ani za těchto podmínek nejde zařízení
spárovat, tak vypněte bluetooth na svém smartphonu a zároveň vypněte i stativ. Po přibližně 30ti sekundách
zařízení znovu zapněte a zkuste znovu spárovat.

Pokyny pro uživatele





Stativ není vodotěsný ani voděodolný.
Stativ chraňte před pádem, prudkým nárazem, otřesy, chemickými vlivy, magnetickým polem, účinky
vlhkosti a vody.
Stativ chraňte před náhlými změnami teplot, neponechávejte je příliš dlouho v extrémně horkém
nebo chladném prostředí (vlivem jiné roztažnosti materiálů může dojít k proniknutí vlhkosti).
Při čištění nepoužívejte prostředky jako jsou ředidla, benzíny, rozpouštědla atd.

Péče a údržba


Při prvním náznaku vybití baterie zajistěte její nabití.

Záruka se nevztahuje na:






vodotěsnost a voděodolnost – stativ nesmí přijít do styku s vodou
mechanické poškození stativu
opotřebení vzniklé běžným používáním a úmyslné poškození
vady způsobené cizím zásahem
poškození výrobku v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny k užívání a obecně známými a
obvyklými způsoby používání
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