
 

Használati utasítás 
BlitzWolf® 360 fokos multifunkciós selfie bot 

Cikkszám: BW-BS3 

 
 
I. Előszó 

Köszönjük, hogy a BlitzWolf® 360 fokos 

multifunkciós selfie botot választotta!  

 

Az optimális teljesítmény fenntartása és a 

biztonságos használat érekében kérem alaposan 

olvassa át a használati utasítást mielőtt először 

használná. Kérem őrizze meg ezt a 

dokumentumot. 

 

II. Csomag tartalma 

 

 

1 x BlitzWolf® 360 fokos 
multifunkciós selfie bot 

 
1 x Távirányító 

 1 x Használati utasítás 

 1 x Garancia Levél 

 

Tipp: 

Automata alvó üzemmód: a távirányító 

automatikusan alvó üzemmódra  

kapcsol 10 perc inaktivitás után. Alvó 

üzemmódban röviden nyomja meg  

röviden a zár gombot hogy felébressze a 

távirányítót. 

 

III. Használat 

 

Bluetooth párosítás: 

Tartsa nyomva a kamera gombot 3 másodpercig. 

Ezután a kék jelzőfény felvillan, ezzel jelzi, hogy a 

Bluetooth be van kapcsolva. Aktiválja a Bluetooth 

funkciót az eszközén és párosítsa a BW-BS3-mal. 

Amikor kész a párosítás, a BW-BS3 kék jelzőfénye 

folyamatosan világítani fog. 

 

 
 

A villa beállítása: 

Oldja fel a felső 90 fokos satut és horizontálisan 

forgassa el a villát 180 fokkal. 

 

 
 

Okostelefon elhelyezése: 

Nyissa ki a satut és helyezze be az okostelefont. 

Engedje el a satut és ellenőrizze, hogy az 

okostelefon biztonságosan van-e rögzítve. 

 



 
 

Készítsen egy fotót: 

Nyissa meg a kamera alkalmazást és használja a 

távirányítót a fotó készítéséhez. Ha a zár gomb 

nem működik, kérem ellenőrizze a kamera 

alkalmazás beállításait és állítsa be a hangerő 

gombot úgy, hogy a telefonja reagáljon a  

kamera gombra. 

 

 
 

Állítsa be a három lábú állványt: 

A BW-BS3 szára szét tud nyílni, hogy egy mini 

tripod állványt alkosson. Nyissa szét a három 

lábat a BW-BS3 alján és helyezze egyenes 

felületre.  

 

 
 

XI. Fontos biztonsági információk 

 

Annak érdekében, hogy megóvja a telefonját, 

bizonyosodjon meg róla, hogy a BW-BS3 stabil  

felületen áll és bizonyosodjon meg róla, hogy 

semmilyen más külső hatás nem borítja fel az 

állványt. Nyomja meg a kamera gombot 3 

másodpercig, hogy kikapcsolja a távirányítót.  

A Bluetooth távirányító 10 méteren belüli 

használatra lett tervezve. A távirányító alja egy 

micro USB töltő porttal van felszerelve. Bármilyen 

szabvány 5V-os USB töltőt és micro USB kábelt 

használhat a töltéshez. 


