
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használati útmutató   

Bluetooth® Android & iOS távirányító 
 

Rend. sz. 1396949 fekete  

Rend. sz. 1396950 fehér 

 

Rendeltetésszerű használat  
A termék távirányítóként szolgál az Ön IOS- vagy Android készülékéhez fotók vagy videók felvételénél. 

A tápfeszültséget egy gombelem szolgáltatja.  A termék csak száraz környezetben alkalmazható. Óvja 

a készüléket nedvességtől, freccsenő víztől és nyirkosságtól.  
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. 
Amennyiben ezt a terméket az előbbiekben megnevezett céloktól eltérő célja alkalmazza, a 
készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen használat veszélyhelyzeteket, mint pl. 
rövidzárlat, tűz, áramütés stb. okozhat.  Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze 
meg. A készüléket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.   
A készülék megfelel az európai és nemzeti törvényi előírások követelményeinek. Minden cég- és 

készülékmegnevezés az adott cégtulajdonos védjegye.  Minden jog fenntartva. 

 

A szállítás tartalma  

• Távirányító 
 

• Kulcskarika 
 

• 1 db CR2032 gombelem 
 

• Használati útmutató   

Aktuális használati útmutatók:  
1. Nyissa meg a produktinfo.conrad.com internet oldalt egy 

böngészőben, vagy szkennelje a jobbra megjelenített QR-kódot.  
 
2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja be 

a megfelelő rendelési számot a keresőmezőbe. A keresési 
művelet elindulása után letöltheti a talált dokumentumokat.  

 

Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 
előírásokat tartsa be. A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások 
figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk 
felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!  
• A készülék nem játékszer. Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek 

ne férhessenek hozzájuk.  
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. mert a gyerekek 
számára veszélyes játékszerré válhat. 

 

• Védje a terméket extrém hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól, erős 
lökésektől, nagy légnedvességtől, nyirkosságtól, éghető gázoktól, gőzöktől 
és oldószerektől.  

 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a 
használatból, és védje meg a véletlen használattól.  A biztonságos használat 
már nem garantálható, ha a készüléknek 

 

- látható sérülései vannak, 
 

-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között 
tárolták, vagy  

 

-- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütések vagy a leesés még 
csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.  

 

• Elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra! 
 

• Távolítsa el az elemet a termékből, ha hosszabb ideig nem használja, hogy 
elkerülje a kifolyt elem okozta károsodásokat. A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel 
érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhat.  Hordjon ezért megfelelő 
védőkesztyűt, ha sérült elemekkel kell tevékenykednie.  

 

• Az elemeket gyerekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni.  Ne 
hagyja az elemeket szanaszét heverni, mert fennáll a veszély, hogy 
gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket.  

 

• Az elemeket nem szabad rövidre zárni, szétszedni, vagy a tűzbe dobni.  
 

Sohase töltsön nem feltölthető elemeket! Robbanásveszély! 
 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a készülék használatával, 
biztonságával vagy csatlakozásával kapcsolatban.  

• Karbantartást, módosításokat és javításokat csak szakember vagy 
szakműhely végezhet.   

 

• Amennyiben kérdései vannak, amelyekre a használati útmtatóban nem 
kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz  

 

Üzembe helyezés 
• Az alsó részen az elemtartó mellett egy láncszem található. Ez a láncszemet 

felhasználhatja a  

vele szállított kulcskarika rögzítéséhez.  
• A távirányító kompatibilis az iOS és Android készülékekkel, anélkül, hogy 

szoftvert kellene telepítenie.  
 

a) Az elemek berakása  

• Fordítsa el az elemtartó fedelét a nyitás céljából.  

• Tegye az együtt szállított gombelemet a plusz pólussal (+) felfelé az elemtartóba. 

• Tegye ismét be az elemtartó fedelét, és zárja le az elemtartót.   

Pótolja az elemet, ha a távirányító már nem működik.  
 

b) Csatolás 
• Tolja a be-/kikapcsolót, amely jobbra felül található, az  ON  helyzetbe, a távirányító 

bekapcsolására.  A kameragomb villog.  Az Ön távirányítója Bluetooth®-képes 
készülékeket keres.  

• Kövesse a csatoláshoz a távirányítóval a Bluetooth®-hoz alkalmas készüléke 
utasításait.  Válassza ki a listában található készülékekből a „Photoshot“ nevet.  Sikeres 
csatolás után a kameragomb abbahagyja a villogást, és a távirányító készenléti módba 
vált át.   

c) A távirányító használata  

• Vegyen fel egy fotót vagy egy  videót, úgy, hogy a  kameragombot nyomja.                          
• Ha egy Android készülékkel van csatolva, nyomja meg a  - gombot, hogy a képből 

kizuumoljon, vagy nyomja a  + gombot, hogy a képbe bezoomoljon 
 

A zoom funkció csak Android készülékekkel működik. 
• Állítsa a be-kikapcsolót az OFF állásba, hogy a készüléket használat után 

kikapcsolja.  
 

Karbantartás  és tisztítás  
Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek 

károsítják a házat, és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.  
 
• Ne merítse a készüléket vízbe. A készüléket csak száraz, tiszta és puha ruhával 

tisztítsa. 

• A készülékház tisztításánál ne alkalmazzon túl erős nyomást, a karcolások elkerülése érdekében. 

 

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)  
A Conrad Electronic SE cég, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, kijelenti, hogy a 
jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és más 
lényeges előírásainak.   

A termékhez tartozó megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az alábbi címen: 

www.conrad.com. 

Eltávolítás 
 

a) A készülék  
Az elektronikus készülékek újrafeldolgozhatók és ezért nem szabad őket a 
háztartási hulladékba dobni. Távolítsa el a terméket a hasznos élettartam 
letelte után a vonatkozó törvények szerint.    
Vegye ki a benne lévő elemet, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el azt.    

b) Elemek  
Végfelhasználóként törvényi kötelessége (elem-törvény) a használt elemek visszaadása. 
Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni.  

A káros anyagot tartalmazó elemeken/akkukon ez a szimbólum látható, ami arra utal, hogy 

selejtezésük a háztartási szeméten keresztül tilos.  A mértékadó nehézfémek jelölései a 

következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom (a jelölés az elemeken látható, pl. a 

szeméttartály jelkép alatt balra).  
 

Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat ingyenesen leadhatja a lakóhelye közelében 

található gyűjtőhelyen, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet és 

akkumulátort árusítanak! 
 
Ilyen módon teljesíti törvényes kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez. 
 

Műszaki adatok: 
Tápfeszültség ellátás...............................1 db 3V/DC gombelem, CR2032 típus 

Bluetooth®-változat...........3.0 

Hatótáv......................................... max. 10 m 

Rendszerkövetelmények..... iOS 5.0 vagy magasabb; Android 2.36 vagy magasabb 

Üzemelési-/tárolási feltételek..............-20 ... +55 °C, 10 – 90 % RH 

Méret: H x Szé x Ma)............................66 × 33 × 9 mm 

Súly..........................................................12 g (elem nélkül)  

 

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).   
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy 

elektronikus adatfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, kivonatos formában is, 

tilos.  A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.  
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