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Popis a délka těla monopodu Rozložení monopoduCZ CZ

Vypínací tlačítko

Červená LED dioda

Modrá LED dioda

97 cm

23 cm

Tlačítko spouště

1. Odklopte držák telefonu.

2. Pootočením těla uvolníte fixaci polohy monopodu.

3. Délku monopodu lze regulovat dle potřeby. 
Monopod rozložte do potřebné délky v situaci, 
kdy je drážka na těle v rovině monopodu. 

4. Pootočením těla monopodu zafixujete zvolenou
délku monopodu.

5. Vložte telefon do držáku.

1. 2.

3. 5.4.



Nabíjení monopodu

Vložení telefonu do monopodu

Micro USB konektor

Nabíječka s USB vstupem Počítač

1. Zapojte konektor USB kabelu do monopodu.

2. Druhý konec kabelu s USB konektorem zapojte do počítače 
nebo nabíječky s USB výstupem. 

3. Monopod se začne nabíjet, nabíjení indikuje červeně svítící 
LED dioda. 

4. Po zhasnutí diody je monopod plně nabit.

1. Rozložte držák telefonu a nastavte požadovaný úhel 
pro snímání.

2. Vložte telefon do držáku.

3. Držák umožňuje vložení telefonů o šířce v rozmezí 5–8 cm.

nebo

Použití monopodu

Specifikace

Péče o výrobek

Řešení potíží

1. Před prvním použitím musíte monopod spárovat s vaším 
mobilním telefonem. Stiskněte a držte vypínací tlačítko 
po dobu 2 sekund dokud nezačne modrá LED dioda 
pomalu blikat. V menu vašeho mobilního spárujte monopod 
(zobrazí se jako nové zařízení s názvem BFIXED SELFIE s 
telefonem (více o párování viz. manuál mobilního telefonu). 

2. Při úspěšném spárování přestane modrá LED dioda blikat.

3. Fotografie můžete pořizovat stisknutím tlačítka spouště.

4. Monopod vypínáte delším držením (cca 3 sekundy) vypínacího 
tlačítka.

5. Monopod se během neaktivity automaticky přepíná do režimu 
standby pro úsporu energie. Pro návrat do režimu snímání 
stiskněte tlačítko spouště. Pokud se s monopodem nepracuje 
déle než 1 hodina, automaticky se vypne.

Monopod čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné che-
mické čisticí prostředky nebo čistící spreje. Vyvarujte se styku 
s vodou a jinými tekutinami. Nenechávejte monopod v blízkosti 
zdrojů tepla (radiátory apod.).

V případě potíží s výrobkem FIXED kontaktujte svého prodejce.

Váha

Max. délka

Min. délka

Materiál

Kapacite baterie

Vydrž (režim standby)

Vstup

Doba nabíjení

Počet článků těla monopodu

161 g

97 cm

23 cm

hliník

150 mAh

až 300 hodin

5V/1A

1 hodina

5

CZ CZ

270˚

5 cm
8 cm



Certifikace a bezpečnostní informace

Import a distribuce: RECALL s. r. o.

Tento produkt je označen značkou CE v souladu s ustanoveními 
směrnice R & TTE ( 1999/5/EC ) a směrnice o nebezpečných 
látkách ( 2011/65/EU ). Značkou CE prohlašuje FIXED, že tento 
výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími  
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.  

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (platí  
v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu) 

Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti 
výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem.  
Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, či újmě na lidském 
zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosíme od 
dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití 
hmotných zdrojů.  

Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl 
produkt zakoupen, nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci 
tohototypu výrobku. Právnické osoby by měly kontaktovat své 
dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy.  
Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady  
za účelem likvidace. Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii,  
nepokoušejte se otevřít výrobkek, nebo vyjmout baterii, protože to může 
 způsobit zranění a poškození produktu. Při likvidaci výrobku, se obraťte  
na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie.  
Baterie obsažené v přístroji , je navržena podle životního cyklu výrobku.

Popis a dĺžka tela monopodu SKCZ

Vypínacie tlačidlo

Červená LED dióda

Modrá LED dióda

97 cm

23 cm

Tlačidlo spúšte 

Obsah balení
– Bluetooth selfie monopod FIXED
– Šňůrka na ruku
– Voděodolné ochranné pouzdro
– Napájecí USB kabel
– Manuál



Rozloženie monopodu SK SK

1. Odklopte držiak telefónu.

2. Pootočením tela uvoľníte fixáciu polohy monopodu.

3. Dĺžku monopodu možno regulovať podľa potreby. 
Monopod rozložte do potrebnej dĺžky v situácii, 
keď je drážka na tele v rovine. 

4. Pootočením tela monopodu zafixujete zvolenú dĺžku 
monopodu.

5. Vložte telefón do držiaka. 

Nabíjanie monopodu

Vloženie telefónu do monopodu

Micro USB konektor

Nabíjačka s USB vstupom Počítač

1. Zapojte konektor USB káblu do monopodu.

2. Druhý koniec kábla s USB konektorom zapojte do počítača 
alebo nabíjačky s USB výstupom. 

3. Monopod sa začne nabíjať, nabíjanie indikuje červeno 
svietiaca LED dióda. 

4. Po zhasnutí diódy je monopod plne nabitý.

1. Rozložte držiak telefónu a nastavte požadovaný uhol 
pre snímanie.

2. Vložte telefón do držiaka.

3. Držiak umožňuje vloženie telefónov o šírke v rozmedzí 5–8 cm.

alebo

270˚

5 cm
8 cm

1. 2.

3. 5.4.



Použitie monopodu

Špecifikácie

Starostlivosť o výrobok

Riešenie problémov

1. Pred prvým použitím musíte monopod spárovať s mobilným 
telefónom. Stlačte a držte vypínacie tlačidlo po dobu 
2 sekúnd kým nezačne modrá LED dióda pomaly blikať. 
V menu vášho mobilného spárujte monopod (zobrazí sa ako 
nové zariadenie s názvom FIXED SELFIE) s telefónom (viac o 
párovaní pozri. Manuál mobilného telefónu). 

2. Pri úspešnom spárovaní prestane modrá LED dióda blikať.

3. Fotografie môžete vytvárať stlačením tlačidla spúšte.

4. Monopod vypínate dlhším držaním (cca 3 sekundy) vypínacieho 
tlačidla. 

5. Monopod sa počas nečinnosti automaticky prepína do režimu 
standby pre úsporu energie. Pre návrat do režimu snímania 
stlačte tlačidlo spúšte. Ak sa s monopodom nepracuje dlhšie 
ako 1 hodinu, automaticky sa vypne.

Monopod čistite suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemic-
ké čistiace prostriedky alebo čistiace spreje. Vyvarujte sa styku 
s vodou a inými tekutinami. Nenechávajte monopod v blízkosti 
zdrojov tepla (radiátory a pod.).

V prípade problémov s výrobkom FIXED kontaktujte svojho 
predajcu.

Váha

Max. dĺžka 

Min. dĺžka 

Materiál

Kapacite batérie

Vydrž (režim standby)

Vstup

Doba nabíjania

Počet článkov tela monopodu

161 g

97 cm

23 cm

hliník

150 mAh

až 300 hodín

5V/1A

1 hodina

5

Certifikácie a bezpečnostné 
informácie

Import a distribuce: RECALL s. r. o.

Tento produkt je označený značkou CE v súlade s ustanoveniami 
smernice R & TTE (1999/5 / EC) a smernice o nebezpečných 
látkach (2011/65 / EÚ). Značkou CE prehlasuje FIXED, že tento 
výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími  
príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5 / ES.  

ZNEŠKODŇOVANIA ZARIADENIE NA SÚKROMNÉ OSOBY (Platí v Európskej 
únii a v krajinách so samostatnými systémami zberu odpadu) 

Označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že na konci svojej 
životnosti výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym 
odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia, či ujme 
na ľudskom zdraví spôsobeným nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddeľte 
ich od ostatného odpadu a recyklujte ich zodpovedne k podpore opätovného 
využitia materiálnych zdrojov.  

Súkromné   osoby môžu kontaktovať predajné miesto, kde bol 
výrobok zakúpený, alebo miestnu kanceláriu s informáciami  
o recyklácii tohototypu výrobku. Právnické osoby by mali 
kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej 
zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými 
odpadmi za účelom likvidácie. Tento produkt má zabudovanú nevymeniteľnú 
batériu, nepokúšajte sa otvoriť výrobkek, alebo vybrať batériu, pretože to môže 
spôsobiť zranenie a poškodenie produktu. Pri likvidácii výrobku, sa obráťte  
na miestne služby pre likvidáciu odpadu za účelom odstránenia batérie.  
Batérie obsiahnuté v prístroji, je navrhnutá podľa životného cyklu výrobku.

SK SK

Obsah balenia 
– Bluetooth selfie monopod FIXED
– Šnúrka na ruku
– Vodeodolné ochranné puzdro
– Napájací USB kábel
– Manuál



Description and length 
of monopod body

Monopod unfoldingEN EN

Power button

Recharge indicator (red)

Shutter indicator (blue)

97 cm

23 cm

Shutter button

1. 2.

3. 5.4.

1. Unfold the phone holder of selfie stick.

2. Rotate the selfie stick counterclockwise to unlock

3. When the groove matches to be a straight line, 
you may adjust the length of the stick freely.

4. Rotate the selfie stick clockwise to lock at your 
desired length.

5. Place your mobile phone into the phone clip.



Charging the monopod

Inserting the monopod

Micro USB konektor

USB Port to Power Plug To computer

1. Plug the USB cable into a monopod. 

2. Connect the other end of the cable to the USB connector 
to your computer or charger with USB output. 

3. Charging is indicated by the red LED light. 

4. The monopod is fully charged when the red LED light turns off.

1. Unfold the phone holder and set the desired angle for scanning.

2. Place the phone in the phone holder.

3. The phone holder allows to place the phone 5–8 cm wide.

or

Using the monopod

Specifications

Produt care

Troubleshooting

1. Long press the power button for 2 seconds to turn on the 
Bluetooth Selfie Stick. Slow flashing of blue light indicates mar-
ching status, when the device is searchable by cell phones. 
Device name is “FIXED SELFIE“  

2. The blue light stop flashing when the matching is completed 
successfully. Short press the shutter button to take photos.

3. Long press the power button for 3 second to power off.

4. If no action is taken place within 3 minutes after successful 
connection, the Bluetooth Selfie Stick will enter standby mode 
to save power. Short press the shutter to wake it up, if no action 
is taken place for 1 hour, the selfie stick will automatically be 
turnes off.

5. If you are unable to take photos successfully, please check the 
battery level. Please recharge the Bluetooth Selfie Stick with USB 
cable if necessary.

 Clean monopod with a dry cloth. Do not use any chemical 
cleaners or cleaning spray. Avoid contact with water and other 
liquids. Do not leave the monopod close to heat sources 
(radiators, etc.).

In case of problems with the FIXED product contact your dealer.

Net weight

Extended length

Folded length

Material

Battery capacity

Sandby time

Charging voltage

Charging time

Flex section

161 g

97 cm

23 cm

hliník

150 mAh

až 300 hodin

5V/1A

1 hodina

5 segments

EN EN

270˚

5 cm
8 cm



Certification and safety information

Import and distribution: RECALL s. r. o.

This product is CE marked in accordance with the provisions of 
the R&TTE Directive (1999/5/EC) and the RoHS Directive 
(2011/65/EU). With this CE mark Cellular Italy S.p.A. declares that 
this product complies with the essential requirements and other 
relevant provisions of the 1999/5/EC and 2011/65/EU Directives

EQUIPMENT DISPOSAL INSTRUCTIONS FOR DOMESTIC USERS (Applicable 
within the European Union and those countries with separate collection 
systems)

The marking shown on the product or its literature indicates that at the end 
of its life the product should not be disposed together with other household 
waste. To prevent possible harm to
the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please 
separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to 
promote the sustainable reuse of material resources.

Domestic users are invited to contact the sales point where the 
product was purchased or the local office with information 
regarding recycling of this type of product. Business users 
should contact their supplier and check the terms and 
conditions of the purchase contract.

EN

Package contains 
– Bluetooth selfie monopod FIXED
– Wrist strap
– Water-proof carry bag
– USB cable
– User manual




