Stick for Yi Camera

Керівництво по використанню
1.

Стандартна комплектація

2.
Використання пульта дистанційного керування
З’єднання

Натисніть кнопку затвора, після чого пролунає звук і
одночасно загориться синій індикатор, що вказує на
успішне сполучення.

Пульт дистанційнного управління
Індикатор

Подвійне натискання

Інструкція

Монопод

3.

Кнопка затвору

Сфотографувати/зняти

Після подвійного натискання кнопки Wifi, ви почуєте відповідний звук, а після загориться синій індикатор. Увійдіть в режим підключення по Bluetooth.

4.

Використання монопода

Після цього вам більше не знадобиться вдруге підключатися до пульту дистанційного керування. Одне
натискання кнопки затвора - і можна приступати до
використання камери. Червоний індикатор вказує на
помилку сполучення двох пристроїв.

5.

Способ праці пульту і монопода

Сфотографувати/зняти
Кнопка переключення
Показник повороту
Напрямок вниз - відкрити фіксатор
Напрямок вгору - закрити фіксатор
Режим фотоапарату: натисніть на кнопку затвора і
починайте використання.
Режим камери: натисніть на кнопку затвора і почніть
/ припиніть зйомку відео.

Переконайтеся в тому, що ви
повернули покажчик обертань,
потім можете регулювати довжину монопода. В іншому випадку
виникнуть проблеми з регулюванням довжини монопода.

Відкрийте зажим

Встановіть/видаліть
пульт

6.

Зміна батарейки пульту

Зніміть гумове кільце

Поверніть задню панель догори

Специфікації
Назва: Stick for Yi Camera
Зміст: монопод, пульт дистанційного керування
CMIIT ID: 2015DJ2029
Матеріал: алюміній, ресорно-пружинна сталь, силікон,
сплав пластика
Модель: LYZPG01XY
Діючий стандарт: Q31 / 0115000160C002
Q31 / 0115000160C003
Виробник: ТОВ «Yi технології Шанхай»
Адреса: Шанхай, р-н Пхудун, Дзінкхе вул, 2889, пл
Чхантхай, Е будівля, 6 поверх
Версія: CHYKQ -0527-1

Поверніть задню кришку до значка півмісяця, потім
змініть батарею.

Умови гарантійного ремонту
Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись),
при яких гарантійне обслуговування неможливо:
- Завершення технічного обслуговування, падіння,
недбале ставлення, зловживання, попадання рідини,
нещасний випадок, якщо порвали або замазали етикетку і маркування пристрою;
- Термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь.
- Поломки, які не відповідають «Списком несправностей» центру сервісного обслуговування Xiaomi;
- Поломки із «Списку несправностей», які виникли у
зв’язку з людським фактором і які перешкоджають нормальній роботі пристрою.

Гарантия

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживачів КНР» і «Закону про якість продукції КНР». 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.

Якщо у вас виникли будь-які питання
про роботу товару, заходите на наш сайт
www.xiaomi-mi.com

