הוראות הפעלה SELFIE HERO KMS7
תודה על שרכשת מוצר  .MOMAXיש לקרוא
את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני
השימוש במוצר.
מכיל:
 .1מוט סלפי Selfie Hero
.1

משוך את תושבת הטלפון כלפי מעלה.

 .2רצועת יד

.2

כוון את החלק העליון והתחתון של תושבת הטלפון.

.3

משוך את תושבת הטלפון כדי להכניס את הטלפון ולקבע את מיקומו.

.4

כאשר ברצונך להשתמש במצלמה ,הסר את תושבת הטלפון על ידי סיבוב שלה ,ותושבת
המצלמה תהיה זמינה לשימוש.

 .5צמצם )מפעיל המצלמה( Bluetooth

.5

תושבת הטלפון מסוגלת לסיבוב של  720מעלות לפנים ולאחור.

 .6רצועת צמצם המצלמה



סובב את מוט הסלפי ימינה כדי לפתוח אותו ולמתוח או לקצר את אורכו .סובב את מוט הסלפי
שמאלה כדי לנעול את האורך הרצוי.



אורך המתיחה של מוט הסלפי הוא ממינימום של  23ס"מ למקסימום של  100ס"מ.



צמצם ה Bluetooth-והקליפ הנשלף שלו כלולים.

 .3בסיס לטלפון
 .4תיק נשיאה

 .7קליפ לצמצם המצלמה Bluetooth
 .8סוללה
 .9הוראות הפעלה
מידות 47 :מ"מ )רוחב(  x 60מ"מ )גובה(
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אזהרה
.1

אין לפרק או לשנות את המוצר.

.2

אין לאחסן את המוצר בתנאי רטיבות.

.3

אין לשמור או להשתמש במוצר ליד מקורות חום.

.4

אל תכניס מים או כל נוזל אחר לחלק הפנימי של ממשק המוצר .דבר זה יגרום נזק למוצר.

הכנסת סוללות לצמצם )מפעיל המצלמה( BLUETOOTH
.1

סילוק מוצרים אלקטרוניים
.1

אל תשליך את המוצר כפסולת ביתית.

.2

מוצרים אלקטרוניים יש להשליך כראוי על פי התקנות המקומיות.

.3

 MOMAXמציעה לכם לקחת חלק בתוכנית מיחזור אלקטרוניקה.

תנאי האחריות

.2

החלק את הסגר בכיוון החץ כדי לפתוח
את מכסה האחורי של הסוללה.

הכנס את הסוללה.

.3

 .1אנו אחראים לתיקון ללא תשלום של כל פגם ,אשר פי שיקול דעתו של הטכנאי שלנו נגרם
בשימוש רגיל ,במשך  12חודשים מיום הרכישה על פי שיקול דעתה של חברתנו.
 .2יש להציג כרטיס אחריות תקף וחשבונית רכישה מקורית בעת בקשת שירות במסגרת האחריות.

.4

 .3כרטיס אחריות זה לא יחול על המוצר אם) :א( הוא שונה או תוקן במפורש בדרך כלשהי על ידי
אנשים שאינם טכנאים של חברה זו ,או) .,ב( נגרם לו נזק באמצעות שימוש לרעה ,מעשי זדון,
רשלנות ,נוזל כלשהו ,או) .,ג( הפסדים או נזקים הנגרמים כתוצאה מכוח עליון או אסונות טבע.

הוראות הפעלה לצמצם )מפעיל המצלמה( BLUETOOTH

 .4אין לשנות כרטיס אחריות זה.

.1

לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן המרכזי למשך  3שניות כדי להפעיל את צמצם ה-
 .Bluetoothאור כחול מהבהב מציין שהצמצם במצב צימוד וניתן לחיפוש באמצעות
הטלפון .שם המכשיר הוא "."MOMAX BR04

.2

לאחר חיבור מוצלח ,אם לא תתבצע שום פעולה תוך  10דקות ,צמצם הBluetooth-
יעבור למצב המתנה כדי לחסוך בחשמל .לחץ פעם אחת כדי להעיר אותו.

.3

ערך הכפתור מוגדר להיות מקש הווליום ] [+במערכת ההפעלה  iOSאו מקש ] [Enterשל
 .Androidאנא וודא שלחצן מצלמת הטלפון מוגדר לאחד ממקשים האלה.

.4

לחץ לחיצה קצרה אחת כדי לצלם.

.5

אם האור הכחול נעשה עמום ,זה מצביע על סוללה חלשה .אנא החלף את הסוללה של
המוצר.

.6

צמצם  Bluetoothזה תואם לרוב דגמי הטלפונים הניידים .אם אין תאימות ,הורד והתקן
את מצלמת .Google

 .5תנאי האחריות כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
 .6אנא שמור את הוכחת הרכישה שלך לשירות במסגרת האחריות.
 .7אנא התייעצו עם הספק לגבי תאימות המוצר לטלפון הסלולרי  /מחשב כף היד שלכם לפני
הרכישה .מפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת .בקרו באתר  www.momax.netלקבלת
מידע על מוצרים עדכניים.
אחריות
דגם__________________________________________________________ :
תאריך הרכישה_________________________________________________ :
הערות__________________________________________________________ :
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החזר את המכסה והחלק את הסגר
בכיוון החץ כדי לנעול אותו.

