
Teknik Özellikler
-Bluetooth sürümü: v3.0
-Bluetooth menzili: 10m
-Boyutlar: 19 x 4,5 x 5cm
-Genişletilmiş kol uzunluğu: 520±10mm
-Kelepçe boyutları: 56 - 89mm
-Ağırlık: 155g

Ürün Hakkında
-Fotoğraf çekmeyi kolaylaştırır
-Kararlı tripod tasarımı
-Gerilebilir selfie çubuğu kolu
-Ayarlanabilir tutma kelepçesi
-Bluetooth deklanşör düğmesi
-Altta kaymaz tasarım
-Hafif ve paketlenmesi kolay

Kullanım Bilgisi
Sefife Çubuğu                                                                                                                                       
-Selfie çubuğunun başınj çekmek istediğiniz fotoğrafın yönüne 
göre yatay veya dikey şekilde tutunuz.

-Selfie çubuğunu bir kez çevirip çektiğiniz zaman birinci 
kademesi ikinci kez çevirip çektiğiniz zaman ikinci kademesi 
çıkacaktır.

Mi Selfie Stick Tripod
Mi Özçekim Çubuğu Tripodu

Kullanıcı Kılavuzu
Tripod
-Tripod ayaklarını kurmak için çubuğun en elt kısmında yer alan üç birleşik 
çubuğu birbirinden ayırınız.

-Uzaktan çekimler için kutu içinde gelen kumandayı kullanınız.

-Kumandayı telefona bağlanmak için kumandanın üstünde yer alan tuşa 
basılı tutun.

-Mavi ışık yanıp sönmeye başladığında telefonunuzda cihaz taramasını açın.

-Telefon cihazı bulduğunda tripod ile çekim yapabilirsiniz.



Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
• Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.
• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım 
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde 
bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. 

Enerji Tüketimi
• Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
• Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
• Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Güvenlik Bilgileri
• Kabuğunun çatlamasını veya renginin solmasını önlemek için tripodu asla benzin, etil alkol veya muz yağı gibi kimyasal çözücülere maruz bırakmayın.
- Tripod yüzeyini çizmek için sert veya sivri nesneler kullanmayın, aksi takdirde filtre hasar görebilir ve filtreleme özelliğini kaybedebilir.

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevleri ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu 
gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş 
toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz 
sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel 
yetkililerle irtibata geçin. 

Üretici Firmanın:
Ünvanı: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresi: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian
District, Beijing, China
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