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Προδιαγραφές
Όνομα: Mi Action Camera Tripod
Μοντέλο: XXJZPG01YM
Υλικό: Αλουμίνιο
Διαστάσεις: 84,8 × 35 × 200,2 mm
Καθαρό βάρος: 127,5 g
Ασύρματη συνδεσιμότητα: Bluetooth 3.0
Μήκος έκτασης: 430 mm
Είσοδος: 5V=50mAh
Θύρα εισόδου: Micro-USB
Χωρητικότητα μπαταρίας: 55 / 60mAh (Min / TYP)
Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου (μη αφαιρούμενη)
Χρήση προϊόντος
Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου
Ανοίξτε τη συσκευασία. Αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο Bluetooth από το
κουτί που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευασίας και τοποθετήστε το
στην υποδοχή στήριξης από σιλικόνη.
Σύζευξη του Bluetooth
Ενεργοποιήστε την Mi Action Camera 4K και το τηλεχειριστήριο Bluetooth
και στη συνέχεια συνδέστε το Bluetooth ακολουθώντας τις επιλογές που
παρουσιάζονται στο μενού ρύθμισης της κάμερας.
Σύνδεση με την κάμερα
Η βάση μπορεί να κινείται ελεύθερα σε ένα εύρος κίνησης -90° ~ 90°, συνδέοντας την κορυφή του τυποποιημένου παξιμαδιού βάσης 1/4 με την Mi
Action Camera 4K.
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Χρήση της κάμερας
Βεβαιωθείτε ότι η Mi Action Camera 4K και το τηλεχειριστήριο Bluetooth
έχουν συζευχθεί με επιτυχία.
• Τοποθετήστε την Mi Action Camera 4K σε λειτουργία φωτογραφίας. Πατήστε το κουμπί λήψης φωτογραφιών για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
• Βάλτε την Mi Action Camera 4K σε λειτουργία Video. Πατήστε το κουμπί
λήψης φωτογραφιών για να τραβήξετε ένα βίντεο. Πατήστε ξανά το κουμπί
λήψης φωτογραφιών για να σταματήσετε τη λήψη βίντεο.
Χρησιμοποιώντας το τρίποδο
Το στικ συνοδεύεται από ένα τρίποδο. Ανοίξτε το τρίποδο από τη βάση και
στερεώστε το σε μια σταθερή οριζόντια επιφάνεια.
Περιγραφές Λειτουργίας Προϊόντος
Περιγραφές λειτουργίας του Mi Action Camera Tripod
Οδηγίες φόρτισης
Η κόκκινη ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, παρακαλούμε επαναφορτίστε την.
Η κόκκινη ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, παρακαλούμε επαναφορτίστε την σύντομα. Η ένδειξη είναι κόκκινη ενώ
φορτίζεται και γίνεται μπλε όταν φορτιστεί πλήρως.
Ενδείξεις φωτογραφίας
Πατήστε το κουμπί λήψης φωτογραφιών και η μπλε φωτεινή ένδειξη θα
ανάψει.
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Ενεργοποίηση
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λήψης φωτογραφιών για 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το αφού δείτε μια μπλε φωτεινή ένδειξη.
Το τηλεχειριστήριο Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
Λειτουργία σύζευξης
Το τηλεχειριστήριο Bluetooth θα προσπαθήσει να συνδεθεί με μια συσκευή
όταν είναι ενεργοποιημένo. Εάν δεν μπορεί, τότε θα είναι έτοιμο για σύζευξη
με μια νέα συσκευή και η μπλε φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Λειτουργία συζευγμένης συσκευής
Η ένδειξη φωτογραφίας είναι φωτεινή μπλε.
Λειτουργία μη συζευγμένης συσκευής
Η μπλε φωτεινή ένδειξη φωτογραφίας αναβοσβήνει.
Βίντεο
Βάλτε την Mi Action Camera 4K στη λειτουργία Video. Πατήστε το κουμπί
φωτογραφιών για να ξεκινήσετε τη λήψη βίντεο. Πατήστε ξανά το κουμπί
φωτογραφιών για να σταματήσετε τη λήψη βίντεο.
Συσκευή σε αναμονή και αφύπνιση
Πατήστε το κουμπί λήψης φωτογραφιών ενώ η συσκευή είναι σε αναμονή
και η ενδεικτική λυχνία της θα φτάσει στην πλήρη φωτεινότητά της.
Το τηλεχειριστήριο Bluetooth θα προσπαθήσει να συνδεθεί αυτόματα στην
Mi Action Camera 4K μετά την αφύπνιση. Αν δεν μπορεί, τότε θα είναι έτοιμο για σύζευξη με μια νέα συσκευή και η φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να
αναβοσβήνει.
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Λειτουργία αναμονής
Η συσκευή θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής, εάν δεν υπάρχουν
συσκευές προς σύζευξη για 10 λεπτά μετά την ενεργοποίησή της. Η φωτεινή ένδειξη φωτογραφίας θα φτάσει σε 20% φωτεινότητα και θα σταματήσει
να αναβοσβήνει σε αυτό το στάδιο. Η συσκευή δε θα σβήσει αυτόματα όσο
βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Το τηλεχειριστήριο Bluetooth θα τεθεί
αυτόματα σε λειτουργία αναμονής εάν αποσυνδεθεί από την Mi Action
Camera 4K (π.χ. βγαίνοντας εκτός εμβέλειας) ή αν δεν χρησιμοποιεί πλέον
το Bluetooth για οποιονδήποτε λόγο.
Φωτογραφία
Τοποθετήστε την Mi Action Camera 4K σε λειτουργία φωτογραφίας και πατήστε το κουμπί λήψης φωτογραφιών.
Σύνδεση και λήψη φωτογραφιών κατά τη φόρτιση
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να συζευχθεί με άλλη συσκευή και να τραβήξει
φωτογραφίες την ίδια στιγμή που είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα. Μπορείτε
είτε να το συνδέσετε πρώτα στο ρεύμα και στη συνέχεια να το συζεύξετε
με μία Mi Action Camera 4K είτε να το συζεύξετε πρώτα με μία Mi Action
Camera 4K πρώτα και στη συνέχεια να το συνδέσετε στο ρεύμα.
Απενεργοποίηση
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λήψης φωτογραφιών για 3 δευτερόλεπτα
ενώ είναι ενεργοποιημένο ή σε λειτουργία αναμονής και η φωτεινή ένδειξη
τερματισμού λειτουργίας θα εξαφανιστεί.
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Δήλωση για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)
Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως αναφέρονται στην Οδηγία
2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με οικιακά απόβλητα.
Αντ’ αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, μεταφέροντας τον άχρηστο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές
αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη
ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς επίσης και
τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.
Σημείωση:
• Φορτίστε αυτό το προϊόν κατά την πρώτη του χρήση και χρησιμοποιήστε
το στο πραγματικό του εύρος (το πραγματικό εύρος του τηλεχειριστηρίου
Bluetooth είναι 10 μέτρα).
• Εάν το Mi Action Camera Tripod δε μπορεί να συζευχθεί επιτυχώς με την
Mi Action Camera 4K, τότε παρακαλούμε κάντε επανεκκίνηση του προϊόντος ή απενεργοποιήστε το Bluetooth της κάμερας πριν προσπαθήσετε
ξανά να κάνετε τη σύζευξη.
• Η χαμηλή στάθμη ενέργειας μπορεί να επηρεάσει τη σύνδεση Bluetooth,
μειώνοντας την εμβέλεια ή τη σταθερότητα. Βεβαιωθείτε ότι επαναφορτίζετε
άμεσα τη συσκευή.
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Προειδοποίηση:
• Παρακαλούμε αποθηκεύστε και χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε φυσιολογικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή πολύ υγρά περιβάλλοντα.
• Μη φθείρετε αυτό το προϊόν πετώντας το ή ρίχνοντάς το με άλλον τρόπο
ή αφήνοντάς το να πέσει.
• Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε αυτό το
προϊόν.
• Η ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου δεν πρέπει να απορρίπτεται ή
να τοποθετείται σε φλόγα.

Online Υποστήριξη: www.mi.com/service
Κατασκευάζεται από: Beijing Yueme Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: 2057, Floor 2, Building 1, No. 2 Cuiwei Road, Haidian District,
Beijing

7

www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
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