
                                                                                   Návod k obsluze
M812 - Držák - teleskopická tyč 20-100cm pro focení selfie

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste
si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

Nejlepší snímky díky dálkovému tlačítku Shutter Pal. S 1m
teleskopickým ramenem s dálkovým tlačítkem Shutter Pal
pořiďte fotografie z té správné perspektivy. Tento doplněk se
výborně hodí také pro skupinové snímky, například na
koncertě. Snadno nastavitelný držák, který hned sedne na každý smartphone. Praktické 
tlačítko na rukojeti se přes Bluetooth spojí s fotoaparátem. Dálkové tlačítko Shutter Pal 
podporuje většinu foto aplikací - speciální selfie aplikace tedy není zapotřebí.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Pro výrobky řady APPLE není nutné instalovat žádný software. Uchopte přístroj do držáku,  
otevřete kameru(foto-aplikaci) a můžete pořizovat fotografie. (Poznámka: musí být minimálně 
iOS verze 5.0): iPhone 5S, iPhone 5C, iphone 4,4s, 3GS, na 2, 3, iPad 4, Mini (iOS 5.0.1, se 
systémem iOS 5.1 nebo vyšší), a podobně.

Pro mobilní telefon s androidem neexistuje jednotný standard, protože každá značka může mýt
upraven software podle svých vlastních představ o funkci mobilního telefonu. Dokonce i stejné 
značky, různé verze návrhu systému, konfigurace rovněž odlišuje, takže část mobilního 
telefonu není možné použít přímo, je třeba nainstalovat nějakou vhodnou aplikaci. 

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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