
CZ – Gyroskopický držák pro smartphony/ záznamová zařízení - uživatelská příručka

Popis produktu
1. Zapnutí/vypnutí, 2. USB port, 3. Kontrolní indikátory, 4. Upínací část zařízení, 5. Patky u uchycení záznamového 
zařízení, 6. Vnější upínací část zařízení
Specifikace
Rozměry: 170 x 64 x 47 mm, váha: 185 g , nabíjecí proud: 1A-5V (čas nabíjení je 40 minut), provozní doba: 2-3 
hodiny, provozní teplota: -10 ° C ~ + 40° C, provozní vlhkost:  5-95% (nemrazivé prostředí), stupeň ochrany: IP54, 
skladovací teplota: -10° C ~ +60° C
Postup před prvním spuštěním
Přístroj držte vodorovně, bodem 6 směrem vzhůru, a poté zapněte. Pozice se udrží až do vypnutí napájení. 
Zapnutí: stiskněte tlačítko napájení (1) po dobu delší než 3 sekundy, uvolněte tlačítko poté, co se rozsvítí indikátor (3).
Vypnutí: dvakrát stiskněte tlačítko napájení.
Indikátor nutnosti nabití: svítí červená kontrolka
Funkce:
LEVEL 1 – funkce určena pro malé smartphony a akční kamery
Po zapnutí (3 sekundy přidržení tlačítka 1), se na produktu rozsvítí 1.a2. LED dioda. Tyto diody budou v průběhu 
činnosti blikat.
LEVEL 2 - funkce určena pro velké smartphony 
Na tuto funkci se přepnete zmáčknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí (tlačítko 1). Při této funkci svítí všechny LED diody.
Pozice pro zapnutí přístroje

Upozornění
- používejte a uchovávejte stabilizátor při teplotě 5 °C až 40 °C
- Vždy uchovávejte kloubové části základny v krabici, když je nepoužíváte
- Instalujte záznamové zařízení vždy před zapnutím a po vypnutí samotného stabilizátoru
- Nepřekračujte rozsah žádné z os stabilizátoru
- Osoby se zdravotním postižením, které jsou mentálně postižené nebo osoby, které nemají žádné zkušenosti s 
používáním tohoto zařízení (včetně dětí), musí používat zařízení pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Přístroj by měl být uložen na místech, která nejsou pro děti přístupná.
- Zařízení nepoužívejte k nezákonným účelům.
Balení obsahuje:
1 x gyroskopický držák Sport x1, 1 x kabel (USB A – micro USB), 1 x cestovní obal, 1 x uživatelská příručka
Záruční podmínky:
Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením
závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo 
jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonaní změn produktu, mechanického 
poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude 
výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát 
vzniklých při použití tohoto výrobku

Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic. 

Toto  zařízení  splňuje  ustanovení  části  15  pravidel  komise  FCC.  Používání  je  omezeno   následujícími
podmínkami:  (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení  (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté

rušení včetně takového, které  může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Tento symbol znamená , že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by
být  předán  na  příslušné  sběrné  místo  pro  recyklaci  elektrických  a  elektronických  zařízení,  nebo  vrátit
dodavateli k likvidaci

 
RoHS
Směrnice  o  omezení  používání  nebezpečných  složek  (olovo,  rtuť,  šestimocný  chrom,  kadmium,  polybromované
bifenyly, polybrmovaný difenyléter)

Zapnutí pro svislou stabilizaciZapnutí pro vodorovnou stabilizaci


