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BEVEZETÉS
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket
könnyen és egyszerűen tudja használni.
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés
és egyéb balesetveszély kockázatát.
 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
 Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a
készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
 Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző
napsugárzásnak.
 Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg
füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a
tűzesetek megelőzése érdekében!
 Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill.
számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel
sérülést vagy áramütést okozhat).
 A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett
használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől
elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
 A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
 Csak a készülékkel kompatibilis (5V/500mA) hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más
adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem
használja azt a készülék töltéséhez.
 Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +45°C felett),
mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
 Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon leesik, ez normális jelenség.







Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket.
Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor
élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést
igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag
rendeltetésszerűen használja.
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JELLEMZŐK
Modell:
Szín:
Kompatibilitás:
Csatlakozó:
Akkumulátor:
Töltés:
Bluetooth:
Pálca anyaga:
Hosszúság:
Telefon méret:
Méret:
Nettó tömeg:

XMZPG01YM
FEKETE és SZÜRKE
Android 4.3+ / iOS 5.0+
MicroUSB (töltés)
Lithium-Polymer 55/60 mAh
DC 5V
Bluetooth 3.0
Alumínium
Max. 420 mm
56 – 89 mm készülék befogadó méret
45 x 49.5 x 190 mm (± 2.0 mm)
152 g.

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a
környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.
Gyártó:
Beijing Yueme Technology Co. Ltd. (a Mi Ecosystem Company)
Cím: Room 2057, F/2, Building 1, No. 2 Cuiwei Road, Haidian District, Beijing, PRC
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati
útmutatóval kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.
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A TÁVIRÁNYÍTÓ INSTALLÁLÁSA ÉS PÁROSÍTÁSA
a) A távirányító installálása
Nyissa ki a csomagolást és töltse fel a távirányító akkumulátorát (kábel és töltő nem tartozék).
Helyezze a távirányítót a gumírozott fészekbe a szelfi bot markolatára.
b) A távirányító párosítása
Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.
Tartsa nyomva a távirányító gombját kb. 2-4 másodpercig, ekkor villogni kezd a kék LED, ekkor a
távirányító párosodási módba lépett.
Keressen rá az elérhető eszközökre a telefonján, és válassza ki az „XMZGP” nevű eszközt.
Amikor a LED villogása átvált folyamatos kék fényre, a párosítás megtörtént és sikeres volt.
A következő bekapcsoláskor a telefon és a szelfi bot automatikusan párosodik.

c) A telefontartó kinyitása
Tartsa a botot az elejével felfelé, és hajtsa ki
a telefontartó bölcsőt 90°-kal, majd fordítsa el
180°-kal, hogy szembe álljon Önnel.

Tartsa a távirányítót felfelé

d) A telefon rögzítése
Forgassa a készülék bölcsőt az Önnek megfelelő állásba
(portré vagy tájkép üzemmód), majd húzza ki a bölcső
mozgatható befogóját, helyezze be a készüléket, majd
óvatosan engedje vissza rá.
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e) Az állvány beállítása
Nyissa ki az állványt alulról, és állítsa egy sík felületre.

360°-ban forgatható telefontartó bölcső (56-89
mm-es befogó képesség)

Kihúzható szelfi bot

Xiaomi Mi Selfie Stick Tripod Manual HU v1.0 - 5. oldal

f) Leválasztható Bluetooth távirányító
Vezeték nélküli hatótávolság: 10 m
A töltő port a távirányító tetején található (szabványos microUSB)
Funkciók
Bluetooth eszköz név
Töltés
Kamera
Képkészítés
Bekapcsolás
párosításhoz
Kikapcsolás
Párosodva
Párosodási mód
Alvó mód
Kilépés az alvó
módból
Elveszett kapcsolat
Párosítás és
fényképezés töltés
alatt

XMZPG
Az exponáló gomb pirosan villog alacsony akku szint esetén. Töltés alatt
a státusz LED pirosan világít, majd kékre vált, miután teljesen feltöltött.
Az exponáló gomb kéken világít, miközben a távirányító be van
kapcsolva.
Nyomja meg az exponáló gombot.
Nyomja meg és tartsa nyomva az exponáló gombot 2-4 másodpercig a
párosításhoz.
Nyomja meg és tartsa nyomva az exponáló gombot 3 másodpercig a
kikapcsoláshoz.
Az exponáló gomb.
Az exponáló gomb kéken villog.
A távirányító alvó módba kerül, ha 10 percig nem történik meg a
párosítás. A fényerő 20%-ra csökken és megáll a villogás is. Nem
kapcsol ki a készülék alvó módban.
Nyomja meg az exponáló gombot az alvó módból való kilépéshez, ekkor
a fényerő 100%-ra kerül visszaállításra. A távirányító automatikusan
párosodik a legutolsó eszközhöz, ha nem találja ezt az eszközt,
visszatér a párosodási módba és villogni kezd a LED.
Ha a távirányító elveszti a kapcsolatot a telefonnal pl. a nagy távolság
miatt, alvó módba kerül.
A távirányító működik töltés közben is.
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