
Manuál k selfie tyči s technologií Bluetooth FIXED SNAP MINI 

 

Osnova: 

1. Rozložení monopodu 

2. Použití monopodu 

3. Specifikace 

4. Péče o výrobek 

5. Řešení potíží 

6. Certifikace a bezpečnostní informace 

7. Import a distribuce 

  



Název: FIXED SNAP MINI 

 

Rozložení monopodu 

1. Odklopte držák telefonu. 

2. Délku monopodu lze regulovat dle potřeby. Přidržte držák telefonu a vysuňte jej 

směrem nahoru. 

3. Vložte telefon do držáku a zapojte konektor s kabelem do zařízení. 

 

Použití monopodu 

1. Před prvním použitím musíte kabel monopodu připojit k mobilnímu telefonu. 

2. Při úspěšném připojení přestane modrá LED dioda blikat. 

3. Fotografie můžete pořizovat stisknutím tlačítka spouště. U vybraných telefonů se 

systémem Android může docházet k záměně spoustě za jiné tlačítko u zařízení, 

v takovém případě se řiďte manuálem telefonu. 

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

Specifikace 

Váha: 72 g 

Nosnost: 250 g 

Podporované systémy: Android 4.2.2 a vyšší, iOS 5.0 a vyšší 

Rozsah držáku telefonu: 50 až 90 mm 

Péče o výrobek 

Monopod čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky nebo 

čistící spreje. Vyvarujte se styku s vodou a jinými tekutinami. Nenechávejte monopod v 

blízkosti zdrojů tepla (radiátory apod.). 

Řešení potíží 

V případě potíží s výrobkem můžete kontaktovat naši podporu na webové adrese 

www.fixed.zone/podpora 

 

  

http://www.fixed.zone/podpora


Certifikace a bezpečnostní informace 

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 tohoto typu 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. 

Import a distribuce 

RECALL s.r.o. 

 


