
  

 
 TripodSelfie Stick  Miמדריך למשתמש 

 

 .Xiaomiמתוצרת  וטיתחצובה האלחתודה שרכשת את ה

 .עתידי לשימוש המדריך את ושמור זה במוצר השימוש לפני השימוש הוראות את בעיון קרא אנא

 הוראות

 

 

 

 :Bluetooth-הרכבת מתאם ה .1
המארז והוצא את החצובה. התקן את מתאם  את פתח

 בשקע הגומי הייעודי. Bluetooth-ה

 :Bluetoothשיוך  .2
 את ואתר במכשירך Bluetooth -ה משדר את הפעל

"XMZPG" לכחול  והופך נעצר שהבהוב לאחר. התאמה לצורך
 .תושלם ההתאמה, קבוע

  

 :התקן אחיזת הטלפון פתיחת .3
, מעלה כלפי מוטה הקדמי כשחלקו המוט את החזק

 וסובב, °90בזווית של  הטלפוןאחיזת  הרחב את התקן
 .כלפיך °180-ב אותו

 

 

 :הטלפון בהתקן אחיזת הטלפון הרכבת .4
, המוט את ומשוך המתאים למצב אחיזת הטלפון התקן את סובב

 .התקן האחיזה על הטלפון את הרכב מכן ולאחר

 
 :החצובה את כוון .5

 משטח על אותו והנח, מלמטה רגלי החצובה את פתח
 .ישר

 

 :Bluetooth-הפרדת מתאם ה .6
 ים. מטר 10-של כ אלחוטי טווח Bluetooth-למתאם ה

 .המתאם של העליון ממוקם בחלקו שקע הטעינה
 



  

 
 אפשרויות תפעול

XMZPG שם המוצר ב- Bluetooth 

; מידית טעינה ודורש נמוכה חשמל צריכת לציין כדי באדום מהבהב המצלמה לחצן
 .מלאה טעינה לאחר לכחול והופך, דולק האדום האור, הטעינה במהלך

 טעינה

 מצלמה .לצילום מוכנות על להצביע כדי בכחול מאירים המצלמה כפתורי

 צילום תמונות  .לחץ על לחצן המצלמה

 שניות 2 למשך המצלמה לחצן על ארוכה לחיצה לחץ
 .Bluetoothביצוע התאמת  לצורך המתאם הדלק את

הדלקת המתאם לשם 
 Bluetoothשיוך 

 כיבוי המתאם .המתאם את כבה - שניות 3 למשך המצלמה לחצן את והחזק לחץ

 Bluetoothשיוך  לחצן המצלמה מאיר בכחול.

 המתנה לשיוך לחצן המצלמה מהבהב בכחול.

 דקות של המתנה. 10 לאחר שינה למצב נכנס המתאם
 .וההבהוב ייפסקו הבהירות .20%-ל תעומעם החיוויעוצמת תאורת , בשיוך נכשל הוא אם

 .שינה במצב יכבה המתאם לא

 מצב שינה

 ישויך המתאם. בהירות 100% -ולחזור ל שינה ממצב לצאת כדי המצלמה לחצן על לחץ
 .במידה והשיוך ייכשל והתאורה תהבהב בכחול, שחובר האחרון אוטומטית למכשיר

 יציאה ממצב שינה

הוא , אחרות מסיבות או רב מרחק בשל השיוך לסמארטפון את מאבדהמתאם  כאשר
 .שינה למצב יכנס

איבוד תקשורת 
Bluetooth 

 שיוך וצילום בעת טעינה המתאם פועל גם בעת טעינה.

 אזהרה

 .המוצר את להפעיל המשתמש סמכות את לבטל עלול יצרן המוצר ידי על במפורש אושר שלא שינוי או שינוי כל

 :FCC הפדרלית  התקשורת ועדת של הפרעות הצהרת

 .FCC -ה כללי של 15 בסעיף ועומדהאלחוטי עומד בתקנות ובדרישות החוק,  המוצר כי מצהיר היבואן

 הפרעות מפני סבירה הגנה לספק נועדו אלה . מגבלות FCC-ה כללי של 15 לסעיף בהתאם דיגיטלי התקן של למגבלות תואם ונמצא נבדק זה ציוד

 לגרום עלול, להוראות בהתאם ונעשה בו שימוש מותקן אינו ואם, רדיו תדר אנרגיית להקרין ויכול משתמש, יוצר זה ציוד. ביתית בהתקנה מזיקות
 רדיו לקליטת מזיקות להפרעות גורם זה ציוד אם. מסוימת בהתקנה הפרעה תתרחש שלא ערובה אין, זאת עם. רדיו לתקשורת מזיקות להפרעות

 מהצעדים יותר או אחד באמצעות ההפרעה את לתקן לנסות למשתמש מומלץ, והפעלתו המוצר כיבוי ידי-על לאמת זאת ושניתן, טלוויזיה או

 :הבאים

 .הקולטת האנטנה של מחדש כיוון או כיוון •

 .המקלט לבין הציוד בין מרחק ההפרדה את הגדל •

 .המקלט מחובראליו  מזה אשר שונה חשמל במעגל לשקע הציוד את חבר •

 .עזרה לקבלת גורם טכני מוסמך ומנוסה עם היבואן או עם התייעץ •

 (Mi Ecosystem)מקבוצת  Beijing Yueme Technology Co.,Ltd, Haidian District, Beijing, Chinaהיצרן: 
 08-6852114, מודיעין, 8היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 

 

 

 כתב אחריות

 מלא:__________________  כתובת: ___________________שם 

 _____  _____רכישה :_ מועד____   _____מקום הרכישה: ______________ דגם :____

 ת.               האחריו לכתב בהתאם_____ _____תום תקופת האחריות : _____

 ________מספר סידורי :_______

 
 מועד הרכישה, חודשים מ 12וקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של זה נבדק בקפדנות לפני שיו מוצר

 : בכפוף לתנאים הבאים

. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה

אתר במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות ב תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, לקוח או

 . היבואן

או  חלקי פלסטיקהגומי,  ציפוישברים, סדקים, חתכים או קרעים ב)ובכלל זה שריטות וקילופים(,  וציפויים האחריות אינה כוללת: צבע

 .חיבור למתח חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימושתקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, , מתכת של המוצר, חלקי גומי

 לידיעתך:

 .ממועד הרכישה חודשים 12-אחריות על המוצר הינה ל .1

 טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.שאינו מוסמך האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם  .2

 מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבונו. -עסקים ימי  10-14זמן טיפול במעבדה הינו בין  .3

  il.co.il-www.miרשימת נקודות שירות מפורטת באתר 

 supportmi@hemilton.co.ilלכתובת:  ל"דוא לנו שלח

http://www.mi-il.co.il/
mailto:supportmi@hemilton.co.il

