Mi монопод
Інструкція по використанню
1. Натисніть і утримуйте кнопку монопода 3 секунди, поки з’явиться синій індикатор, включення пристрою успішно завершено.
Якщо індикатор блимає, розпочато включення режиму Bluetooth.
для включення натисніть і утримуйте кнопку 3 секунди, увімкніть
режим Bluetooth
2. Увімкніть функцію Bluetooth на смартфоні і знайдіть пристрій «XMZPG», натисніть на нього для
сполучення пристроїв. Синій індикатор, що постійно
світить, вказує на успішне сполучення пристроїв.

Кронштейн (утримувач
смартфона)
(для смартфонів, шириною 55-85мм)

3. Поверніть кронштейн для смартфону на 270
градусів, тримаючись за обидва кінці монопода,
ви можете регулювати його довжину.
4. Після установки смартфона в кронштейн, відкрийте камеру та натисніть на кнопку монопода,
робіть фотографії.

MI.UA
LED1 індикатор батареї
Під час підзарядки, горить індикатор червоного кольору. Якщо монопод повністю заряджений, червоний індикатор гасне.
LED2 синій індикатор включення монопода і сполучення по Bluetooth
Синій індикатор, постійно горить при включенні / миготливий синій індикатор при з’єднанні
по Bluetooth
LED3 індикатор фотографування
в процесі фотографування, постійно горить синій індикатор
Увага
Перед першим використанням пристрою, повністю зарядіть його. Використовуйте даний
пристрій тільки за призначенням. Якщо після багатьох спроб у вас не вийшло підключити пристрої, перезавантажте Mi селфі-монопод або ж вимкніть, а потім знову увімкніть
Bluetooth на вашому смартфоні. Зверніть увагу, що 5 кг- це максимальна вага, який може
витримувати кронштейн і відповідно і сам монопод.

Кронштейн

телескопічна трубка

Засоби безпеки

LED індикатор

ручка дистанційного управління

5. Візьміться за край телескопічної трубки, необхідно поступово скласти її. Поверніть кронштейн
на 270 градусів, таким чином, повернувши його у
вихідне положення. Зберігайте пристрій тільки в
такому вигляді.

Зберігайте даний пристрій в приміщеннях кімнатної температури;
не допускайте попадання даного пристрою під
дощ і не використовуйте його в приміщенні з
підвищеною вологістю;
не допускайте падіння пристрою, щоб запобігти
виникнення будь-яких поломок і несправностей;
не розбирайте і не ремонтуйте даний пристрій
самостійно;
даний пристрій оснащено літієвої батареєю, яку
не можна викидати у вогонь або розміщувати
близько від вогню, щоб запобігти виникненню
небезпечної ситуації;
недостатній рівень заряду батареї може впливати
на відстань, при якому можливо підключити один
до одного пристрою по Bluetooth, і може викликати їх роз’єднання по Bluetooth, тому своєчасно
заряджайте монопод.
Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживачів» і «Закону про якість продукції». У гарантійне сервісне обслуговування входить:
Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар.
Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред’явити квитанцію.
1. У плині 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей»,
центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете
вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви обираєте
безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Вам надається
безкоштовний ремонт.
Список несправностей

