
Instruções:

Montar o disparador remoto:
Abra a embalagem e monte o 
disparador remoto na ranhura de 
borracha do bastão.

Emparelhamento Bluetooth:
Ligue a função Bluetooth do seu 
telemóvel e localize «XMZPG» para 
realizar o emparelhamento. Quando o 
LED parar de piscar e ficar azul, o 
emparelhamento está concluído.

Abrir o suporte de telemóvel:
Agarre no bastão com a parte da frente 
virada para cima e puxe o suporte de 
telemóvel para o abrir até ficar numa 
posição de 90º. Rode-o 180º para ficar 
virado na sua direção.

Montar o tripé:
Abra o tripé no fundo do bastão e 
coloque-o sobre uma superfície plana.

Controlo remoto Bluetooth amovível:
• Controlo remoto Bluetooth amovível 
com alcance sem fios de 10m.
• Porta de carregamento situada na 
parte de cima do controlo remoto.

Fixar o telemóvel:
Rode o suporte de telemóvel para uma 
posição adequada e estenda a haste. 
Em seguida, fixe o telemóvel no suporte.
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Prima o botão da câmara.

 

 

 

XMZPG

Mantenha o botão da
câmara virado para cima.

Suporte de telemóvel rotativo
a 360º (funciona melhor com
telemóveis com 56-89 mm
de largura)

Haste extensível 

O botão da câmara fica a 
piscar com a cor vermelha 
para indicar que a bateria está 
fraca e requer um 
carregamento imediato. 
Durante o carregamento, a luz 
vermelha fica ligada. Quando 
a bateria está totalmente 
carregada a luz fica azul.

O botão da câmara acende 
com a cor azul para indicar 
que está pronto para tirar 
fotografias.
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O disparador remoto funciona
durante o carregamento.

 

O disparador remoto entra no
modo de suspensão quando
perde a ligação com o 
telemóvel devido à distância 
ou por outros motivos.

Prima o botão da câmara
para sair do modo de
suspensão e voltar a ter
100% de luminosidade. O
disparador remoto irá
emparelhar com o último
dispositivo ligado quando sai
do modo de suspensão e irá 
piscar com a cor azul caso o 
emparelhamento falhe.

O botão da câmara acende
com a cor azul.

O botão da câmara fica a
piscar com a cor azul.

O disparador remoto entra
no modo de suspensão após
10 minutos caso o
emparelhamento falhe. A luz
passa a ter 20% da
luminosidade e deixa de
piscar. O dispositivo não irá
desligar durante o modo de
suspensão.

 
 

 

 

 

 

 

Prima sem soltar o botão da 
câmara durante 2 segundos 
para ligar o disparador 
remoto, de modo a permitir o 
emparelhamento.

Prima sem soltar o botão da 
câmara durante 3 segundos 
para desligar o disparador 
remoto.

CUIDADO:

Quaisquer alterações ou modificações 
que não tenham sido expressamente 
aprovadas pelo cessionário deste 
dispositivo poderão invalidar o direito de 
utilização do equipamento pelo 
utilizador.

Declaração de Interferências da 
Federal Communications 
Commission (FCC)

Este equipamento foi testado e 
considerado em conformidade com os 
limites estabelecidos para um 
dispositivo digital de Classe B de acordo 
com a Parte 15 das Regras da FCC. Os 
supramencionados limites foram 
concebidos para fornecer uma proteção 
razoável contra interferências nocivas 
em instalações residenciais. Este 
equipamento gera, utiliza e pode irradiar 
energia de radiofrequência e, caso não 
seja instalado e utilizado de acordo com 
as instruções, pode causar 
interferências nocivas nas 
radiocomunicações. Contudo, não existe 
qualquer garantia de que não irão 
ocorrer interferências numa instalação 
em particular. Se este produto causar 
interferências nocivas na receção de 
rádio ou televisão, o que poderá 
determinar ao desligar e ligar 
novamente o equipamento, 
recomendamos que o utilizador tente 
corrigir a interferência utilizando uma ou 
várias das medidas que se seguem:
- Reoriente ou altere a localização da 
antena de receção.
- Aumente a distância de separação 
entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento numa tomada 
que pertença a um circuito diferente do 
circuito ao qual o recetor está ligado.
- Contacte o revendedor ou um técnico 
de rádio/TV experiente para obter 
assistência.

Aviso Legal para Utilizadores dos 
EUA 

Este dispositivo encontra-se em 
conformidade com a Parte 15 das 
Regras da FCC. O seu funcionamento 
está sujeito às duas condições que se 
seguem:

(1) Este dispositivo não pode causar 
interferências nocivas e (2) Este 
dispositivo tem de aceitar qualquer 
interferência recebida, incluindo 
interferências que possam causar um 
funcionamento indesejado.

Este produto goza da garantia legal de 2 
anos. Para obter mais informações 
sobre a garantia e suporte técnico visite: 
www.jpdi.pt/mi


