ZESTAW MONOPOD SELFIE PILOT

2. Konfiguracja i obsługa urządzenia:
- Wypakuj urządzenie z pudełka.
- Rozsuń kij do pożądanej długości pewnym ruchem łapiąc za uchwyt na telefon.
- Rozciągnij uchwyt i umieść w nim swój telefon (poziomo).
- Wyciągnij pilot Bluetooth z uchwyt na korpusie kija. Przesuń suwak włącznika w pozycję ON i
wciśnij dowolny przycisk, aby przejść w tryb parowania.
- Uruchom Bluetooth w smartfonie i sparuj się z urządzeniem o nazwie AB Shutter3.
- Po poprawnym sparowaniu, wystarczy uruchomić aplikację aparatu w smartfonie i wciskać
przycisk kamery na pilocie, aby wykonać zdjęcie.
- Aby wyregulować nachylenie uchwytu na telefon, poluzuj pokrętło i ustaw uchwyt w pożądanym
położeniu. Ponownie zakręć pokrętło aż do ustabilizowania się uchwytu.
* Ustawienie i złożenie statywu:

MODEL: ST13F

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne:
Uniwersalny wysięgnik (tripod) wraz z uchwytem do telefonu i wyzwalaczem migawki - od teraz
robienie zdjęć portretowych oraz selfie z użyciem przedniej kamery smartfona stanie się znacznie
wygodniejsze!
Krótka instrukcja użytkowania:
Wystarczy umieścić telefon w regulowanym uchwycie oraz połączyć go poprzez Bluetooth z
nadajnikiem kijka. Po włączeniu aparatu istnieje możliwość wykonywania zdjęć wyzwalaczem
(przyciskiem) na dedykowanym pilocie / nadajniku!
Selfie stick przeznaczony jest dla smartfonów z systemem operacyjnym IOS 5.0 w górę oraz
Android 4.2 w górę.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Uchwyt ze statywem (tripod) do smartfonów - bardzo wygodny sposób do robienia selfie.
Idealnie nadający się do robienia autoportretów oraz wykonywania ujęć z dalszych
odległości i wyższej perspektywy.
TRIPOD wyposażony jest w wygodny wyzwalacz na Bluetooth (pilot na obudowie selfie
sticka).
Obsługa iPhone/iPad z systemem iOS oraz telefonów Android bez potrzeby instalacji
dodatkowych aplikacji!
Dla niektórych telefonów z systemem Android może być wymagane zainstalowanie
darmowej aplikacji "360 Camera App".
Dla telefonów Samsung Galaxy Note oraz Galaxy S może być konieczna zmiana ustawień
aparatu.
Dzięki teleskopowej budowie możesz go swobodnie wygodnie wydłużać i skracać.
Regulowana głowica umożliwia obracanie kamery o 360 stopni.
Solidnie wykonana rączka zapewniająca pewniejszy chwyt.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•

Materiał: stal i tworzywo sztuczne
Łączność: Bluetooth (dedykowany pilot)
Obrotowa głowica - 360 stopni
Długość: 19 cm (złożony), do maksymalnie 81 cm po rozłożeniu (jako statyw)
Uniwersalny - przeznaczony dla smartfonów o szerokości od 5,2 do 8,2 cm.

Aby rozłożyć statyw (tripod), rozłóż trzy plastikowe nóżki i zabezpiecz je przekręcając plastikową
zaślepkę nad nimi.
Aby złożyć statyw, przekręć plastikową zaślepkę nad nóżkami statywu, tak aby możliwe było ich
swobodne złożenie. Po ich złożeniu opuść uchwyt na pilot Bluetooth i zaciśnij go tak, aby zblokować
nóżki (powrót do standardowego kija do selfie).
UWAGA: Pilot Bluetooth nie posiada możliwości ładowania. Wyposażony jest w 1 baterię
CR2032 3V. Po jej zużyciu należy ją zastąpić nową baterią!

3. Uwagi i środki ostrożności:

•
•
•
•

Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń
miejscu.
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury oraz duże
nasłonecznienie
Nie otwieraj obudowy urządzenia – grozi to utratą gwarancji oraz prawa do rękojmi!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

