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Poděkování

Děkujeme Vám za nákup selfie tyče tripod. Věříme, že
Vám bude selfie tyč dlouho a poctivě sloužit.
Proto prosíme věnujte chvilku času k přečtení této
příručky, aby Vám selfie tyč spolehlivě fungovala co
nejdéle.
V případě jakýchkoliv dotazů a problémů nás prosím
kontaktujte na podpoře Xiaomi-Store.cz

Váš Tým Xiaomi-Store.cz
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Baterie
Knoflíková baterie je uložena pod šroubovacími dvířky na spodní straně
spouště.
Výdrž baterie záleží na míře používání, ale pohybuje se okolo jednoho
roku. Po vybití baterie ji pokud možno recyklujte a kupte si náhradní se
stejným označením
Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59
°F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie.
Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.
K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových částí na baterii
dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo celý přístroj.
Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu.
Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je
do směsného odpadu.
Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte,
neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte
kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě
opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.
Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty.
Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.
Při poškození mohou baterie explodovat.
Zařízení
Uchovávejte zařízení v suchu. Bezdrátová selfietyč není voděodolná,
takže ji neponořujte do vody. Vydrží ale například postříkání vodou
nebo pár kapek deště.
Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou
poškodit zařízení nebo baterii.
Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní
teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní
předpisy týkající se rádiových zařízení.
Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaven silným otřesům,
netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
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Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte servisní oddělení
Xiaomi-Store.cz.

Recyklace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na
sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit
nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované
využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj
vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují
nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku.
Recyklací baterií se zabývá nezisková organizace ECOBAT. Více
informací a seznam sběrných míst naleznete na internetových stránkách
www.ekobat.cz.
Symbol přeškrtnutého kontejneru
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné
dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a
elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti
uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného
komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.

Používání
Montáž bezdrátového ovladače
Otevřete obal a vsuňte bezdrátový ovladač do gumového úchytu na
rukověti.

Párování s telefonem
Zapněte Bluetooth na telefonu a spárujte jej se zařízením „XMZPG“. Když
modrá dioda přestane blikat a svítí, je zařízení úspěšně spárováno.

Otevření držáku na telefon
Vyklopte držák telefonu nahoru a otočte ho do zvolené polohy.
Otočením o 180 stupňů jej můžete natočit do správné polohy vůči vám.

Upevnění telefonu
Otočte držák do zvolené pozice a roztažením držáku vložte telefon.
Pružiny zajistí bezpečnou aretaci.

Nastaveni stativu
Otevřete nožičky stativu v rukověti mírným tahem směrem od svislé osy
selfietyče. Umístěte stativ na rovný podklad pro zamezení pádu.

Funkce
Bluetooth jméno
Nabíjení
Připraveno k focení
Focení
Zahájení párování
Vypnutí
Spárováno
Páruje se
Režim spánku
Vypnutí režimu spánku

Ztráta spojení
Párováni při nabíjení

XMZPG
Tlačítko bliká červeně pro indikaci slabé
baterie. Při plném nabití svítí modře.
Tlačítko svítí modře když je připraveno
k focení
Stlačte tlačítko na selfietyči
Stlačte a držte tlačítko 2 sekundy pro
zahájení párování
Držte tlačítko 3 sekundy pro vypnutí
dálkové spouště
Tlačítko svítí modře
Tlačítko bliká modře
Po 10 min nečinnosti se zapne režim
spánku a kontrolka o 20% pohasne a začne
blikat. V režimu spánku se nedá vypnout.
Stlačením tlačítka vypnete režim spánku.
Spoušť se připojí k posledně spárovanému
zařízení nebo zabliká modře pokud
párování selže.
Při ztrátě spojení (z důvodu například velké
vzdálenosti od telefonu) se automaticky
aktivuje režim spánku.
Párováni a ovládání funguje také během
nabíjení spouště.
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