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Struktura produktu | Product structure

Składany uchwyt
Foldable handle

Ramię
Arm
Zbliżenie +
Zoom in +
Przycisk włącz
Activation button

Pokrętło uchwytu
Knob handle
Przycisk migawki
Shutter button
Oddalenie –		
Zoom out -

Uchwyt
Handle
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Smycz silikonowa
Silocone leash
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Instrukcja obsługi | User manual/Instruction

Specyfikacja		

Specification

Model: Cavion Grip ZOOM		
Model Cavion Grip ZOOM
Kompatybilny: iOS / Android		
Compatible: iOS/Android
Komunikacja: Bluetooth 3,0		
Communication: Bluetooth 3.0
Pojemność baterii: 50mAh		
Battery capacity: 50mAh
Dodatkowe funkcje: zoom		
Additional functions: zoom
Wysokość minimalna: 18,5cm
Minimum high: 18,5cm
Wysokość maksymalna: 82cm
Maximum high: 82cm
Szerokość uchwytu: 5,5-9cm 		
Handle width: 5,5–9cm
Maksymalna nośność: 500g		
Maximum carrying capacity: 500g
Waga: 138,5g			Weight:138,5g
Dodatkowe wyposażenie:		
Additional equipment:
smycz , kabel USB-microUSB
leash, USB-microUSB cable

Jak korzystać | How to use
Krok 1 | Step 1
Włącz kijek przytrzymując przez 3 sekundy przycisk włącz , nastąpi
miganie diody Led w przycisku migawki oznacza to że kijek jest w
trybie parowania bluetooth.
Press and hold 3 seconds activation button on the stick. After that
LED starts flashing on shutter button. It is mean that the stick is in
bluetooth pairing mode.
Krok 2 | Step 2
Wybierz z listy bluetooth znaleziony kijek . Parowanie zakończy się
pomyślnie jeżeli dioda LED będzie świecić ciągle .
Choose from list your stick name. Pairing bluetooth will be finished
success if diode starts light permanently.
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Krok 3 | Step 3
Odkręć pokrętło uchwytu i ustaw uchwyt pod kątem jaki jest dla
ciebie najwygodniejszy.
Rotate handle knob and set knob at an angle witch is the most
comfortable for you.
Krok 4 | Step 4
Odtwórz funkcje aparatu w swoim telefonie , naciśnij przycisk
migawki aby zrobić zdjęcie.
Run camera mode in your phone, then switch shutter button on the
stick and take a picture.
Krok 5 | Step 5
Naciśnij przycisk ‘’+” aby powiększyć , ‘’-‘ aby pomniejszyć .
UWAGA w niektórych wersjach oprogramowania iOS oraz Android ,
może być konieczne użycie aplikacji do funkcji zoom np. BT shutter .
Press „ + ” button to zoom in + and „ - ” to zoom out - .
WARNING! In some soft versions iOS and Android it will be necessary
use application to zoom function (for example BT shutter).

Wskazówki | Tips
Po uruchomieniu następuje miganie diody Led w przypadku gdy
kijek nie zostanie wybrany z listy urządzeń przejdzie on w tryb
uśpienia po okresie 5-10 minut. W celu przywrócenia aktywności
kijka wystarczy wcisnąć przycisk migawki kijka.
After running diode leds starts flash. When you do not choose stick
name from device list, it will go to sleeping mode after 5-10 minutes.
To restore stick activity you must press flash button.
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Komunikacja Bluetooth z kijkiem możliwa jest do odległości 10m ,
w przypadku przekroczenia tej odległości kijek może przejść w tryb
uśpienia.
Communication bluetooth with stick is possible for the distance 10
meters. In case of exceeding this distance, stick can go to sleeping mode.
Kijek może być jednocześnie połączony wyłącznie z jednym
urządzeniem Bluetooth , jeżeli chcesz połączyć kijek z nowym
urządzeniem należy rozłączyć go z urządzeniem poprzednim.
Stick can be connected only to one bluetooth device in the same
time. If you want connect stick with new device you must disconnect
with previous device.

Zawartość zestawu | Kit contents
1. Kijek 			
2. Kabel USB do ładowania
3. Instrukcje obsługi		
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1. stick
2. USB cable for charging
3. User manual / instruction
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