
All Star Selfie 3v1 – Selfie tyč/stativ se světlem

VLASTNOSTI

 • 3v1 – sel�e tyč/stativ se světlem a dálkovým ovládáním

 • Připojí se pomocí technologie Bluetooth

 • Kompaktní a lehká

 • Výsuvná až do 72 cm

NÁVODY

Doprava zdarma na všechny objednávky!

  POMOC 234 290 644 

https://vivozebra.cz/category/navody/
https://vivozebra.cz/
tel:+420234290644
viber://chat?number=%2B38630314431
https://vivozebra.cz/kosik/


 • Vhodná pro většinu smartphonů

 • Kompatibilní se systémy Android a iOS

SPECIFIKACE: Rozměry výrobku: 19,5 x 5,1 x 3,4 cm

Délka tyče: 19,5 cm (složená), 72 cm (rozložená)

Velikost držáku: 6,5 – 9,9 cm

Hmotnost: 145 g

Materiál: plast, nerezová ocel

Barva: černá

Baterie (spoušť, součást balení): CR1632

NÁVOD K POUŽITÍ



Při pořizování fotogra�í po dobu ca. 3 sekund stiskněte a držte tlačítko. Po zapnutí se

rozsvítí modrá kontrolka (blikající).

V nastavení Bluetooth vašeho zařízení vyhledejte a vyberte zařízení Sel�eCom.

Jakmile jsou zařízení úspěšně připojena, modrá kontrolka přestane blikat.



Sel�e tyč/stativ se automaticky vypne po 5 minutách, pokud k ní nepřipojíte žádné

zařízení. K vypnutí dojde také po 10 minutách nečinnosti.

Na zařízeních Android je třeba nastavit funkci snímání fotogra�í

pomocí bočních tlačítek hlasitosti, aby správně fungovala v

nastavení fotoaparátu.

Umístěte mobilní zařízení na držák telefonu. Protiskluzový povrch zabraňuje

sklouznutí zařízení.



Sel�e tyč/stativ je nyní připravena k použití. Chcete-li pořídit fotogra�i nebo video,

stiskněte tlačítko spouště, které jste použili k zapnutí.

Chcete-li světlo zapnout a vypnout, po dobu 3 sekund stiskněte a podržte tlačítko na

levé straně světla. Krátkým stisknutím tlačítka můžete upravit jas světla. K dispozici

jsou 2 úrovně jasu a záření světla.



Chcete-li sel�e tyč/stativ vypnout, opakujte krok 1 – po dobu ca. 3 sekund stiskněte a

podržte tlačítko snímání. Modrá kontrolka třikrát rychle zabliká a poté zhasne.

VÝMĚNA BATERIE V ZAPÍNÁNÍ

Chcete-li vyměnit baterii ve spoušti, otevřete kryt na vyznačených místech a

vyměňte baterii. Typ baterie: CR1632



Světlo v horní části sel�e tyče/stativu nemá žádnou baterii a nabíjí se

pomocí přiloženého USB kabelu. Zdířka se nachází na horní straně

světla.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím výrobku se ujistěte, že je vaše zařízení pevně a bezpečně

připevněno k držáku a perfektně přiléhá.

Nesprávné umístění mobilního zařízení na výrobek může mít za následek jeho

poškození. Neneseme odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím a

nedodržením pokynů.


