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Specifikationer
- Forbindelse: Bluetooth
- Bluetooth rækkevidde: op til 10m
- Klemmens bredde: 56-85 mm
- Sammenfoldet længde: 18.6 cm
- Udvidet længde: 64 cm
- Udvidelige sektioner: 6
- Vægt: Omkring 165g

Udskiftning af fjernbetjeningens batteri
Fjernbetjeningen til selfiestangen benytter et CR2025 Lithium-møntbatteri.

Følg venligst instruktionerne på billedet nedenfor ved udskiftning af batteriet.

Du kan tage over 30.000 billeder med det inkluderede batteri. Hvis du
efterlader fjernbetjeningen tændt, går den i dvaletilstand efter 3 minutter, og slukker
efter 6 timer.
Dette forlænger levetiden af fjernbetjeningens batteri.

Parring af selfiestangen
For at parre din telefon med selfiestangen skal du holde knappen på

fjernbetjeningen inde i 2 sekunder for at tænde selfiestangen. Vent til det grønne
indikatorlys begynder at blinke. Aktiver Bluetooth på din telefon og søg efter ”AF15”
på listen over tilgængelige enheder. Vælg ”AF15” for at parre din telefon med
selfiestangen. Bluetooth rækkevidden er op til 10 m. i et åbent område med minimale
forstyrrelser.

Med nogle telefoner er du nødsaget til at afbryde forbindelsen med din telefon
og derefter genoprette forbindelsen manuelt. Hvis fjernbetjeningen genstarter i
forbindelse med udskiftning af batteri, kan selfiestangen ikke genoprette forbindelsen
til din telefon automatisk. Venligst par selfiestangen med din telefon manuelt. Hvis
parringen mellem din telefon og fjernbetjeningen fejler, skal du slukke og genstarte
fjernbetjeningen og prøve igen.



Betjening af selfiestangens klemme
Åben og roter klemmen 180-grader og fastgør din telefon på selfiestangen

som vist på billedet nedenfor.

Efter endt brug skal du igen rotere klemmen 180-grader så den ender i sin
originale position som vist på billedet nedenfor.



Hvis du trykker på fjernbetjeningens knap, og den ikke tager billeder, men kun
fokuserer, skal du venligst kontrollere kameraindstillingerne. For at indstille
lydstyrkeknapperne som kameralukker: Gå til Kamera > Indstillinger >
Lydstyrkeknapper funktion > Kameralukker

Klemmen kan roteres 360-grader vandret og 225-grader lodret.


