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Popis 

 

1. Nabíjacia USB zásuvka 

2. Stavová LED kontrolka 

ON/OFF tlačidlo = aktivuje Bluetooth spúšť, urobí fotku 

video, alebo spustí nepretržité fotenie 

Diaľková spúšť 

3. Držiak telefónu 

 

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Hama.  

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny a informácie. Návod odložte tak, aby ste do neho v prípade potreby 

mohli nahliadnuť. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod. 

 

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení 

 

 

 

2. Obsah balenia 

• Selfie tyčka Fun 70 

• Nabíjací USB kábel 

• Tento návod na použitie 

 

3. Bezpečnostné upozornenia 

• Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí. 

• Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané. 

• Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou. 

• Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi. 

• Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii. 

• Akumulátor je pevne nainštalovaný a nedá sa vybrať. Výrobok likvidujte ako celok v súlade s platnými predpismi. 

• Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte. 

• Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. 

 

4. Systémové požiadavky 

Táto selfie tyčka podporuje koncové zariadenia s Bluetooth (telefóny, tablety), ktoré používajú operačný systém iOS 5, 

alebo Android 3.0 (alebo novší). 

Upozornenie 

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým 
nebezpečenstvám a rizikám. 

Poznámka 

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení. 
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5. Úvod 

 

 

• Produkt má v sebe zabudovaný akumulátor. 

• Pre prvým použitím ho plne nabite. 

• Zapojte priložený kábel do micro USB zásuvky na selfie tyčke (1) a do USB nabíjačky, alebo USB portu na 

PC/notebooku (musí byť zapnutý). 

• Stavová LED kontrolka (2) počas nabíjania svieti na červeno a zhasne, keď je akumulátor plne nabitý. 

 

 

6. Používanie 

 

 

6.1. Pripojenie Bluetooth 

 

 

• Na cca. 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (2) na selfie tyčke. 

• Stavová LED kontrolka (2) začne blikať namodro a Bluetooth spúšť vyhľadáva Bluetooth spojenie. 

• Na koncovom zariadení otvorte Bluetooth nastavenia a počkajte, kým sa v zozname nájdených zariadení objaví 

hama Selfie Fun. 

• Vyberte hama Selfie Fun a počkajte, kým sa zobrazí ako pripojené. Stavová LED kontrolka (2) začne svietiť 

namodro. 

 

Poznámka 

• Niektoré koncové zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto produktom.  

• Prosím, overte si v návode na použitie, u výrobcu zariadenia alebo na internete, či Vaše zariadenie podporuje 
funkciu diaľkovej Bluetooth spúšte. 

Upozornenie - akumulátor 

• Na nabíjanie používajte vhodnú nabíjačku. Riaďte sa návodom na použitie k nabíjačke. 

• Zabráňte prebitiu alebo úplnému vybitiu výrobku. 

• Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách. 

• Pri dlhšom uskladnení zariadenie pravidelne dobíjajte (min. raz za 3 mesiace). 

Upozornenie - nabíjanie 

• Poškodené nabíjačky alebo USB prípojky všeobecne viac nepoužívajte, ani sa ich nepokúšajte opraviť. 

Poznámka 

• Funkcie popísané v nasledujúcej časti platia iba pre zariadenia s Bluetooth.  

• Maximálny dosah Bluetooth je 10 m vo voľnom priestore bez prekážok ako steny, ľudia atď. 

Poznámka - spárovanie 

• Bluetooth na koncovom zariadení (mobil, tablet) musí byť zapnutý.  

• Koncové zariadenie musí byť viditeľné pre iné Bluetooth zariadenia. 

• Viac informácií nájdete v návode na použitie k Vášmu koncovému zariadeniu. 

Poznámka - automatické spojenie a možné problémy 

Po úspešnom prvom spárovaní sa bude zariadenie so selfie tyčkou spájať automaticky. Ak sa nespoja, urobte 
nasledovné: 

• Skontrolujte, či je na zariadení v zozname Bluetooth zariadení hama Selfie Fun zobrazené ako pripojené. Ak nie, 
zopakujte vyššie uvedený postup. 
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6.2. Diaľková spúšť 

• Po úspešnom spojení zariadenia so selfie tyčkou spustite funkciu kamery na zariadení a zvoľte predný alebo zadný 

fotoaparát (ak to zariadenie umožňuje). 

• Vložte telefón do držiaku na selfie tyčke (3) a ubezpečte sa, že telefón v držiaku pevne a bezpečne drží. 

• Vytiahnite selfie tyčku na požadovanú dĺžku. 

• Stlačte tlačidlo spúšte (2), aby ste urobili fotku/selfie, či spustili nahrávanie videa. 

 

7. Starostlivosť a údržba 

Produkt čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a žmolky. Nepoužívajte agresívne čistiace 

prostriedky. Dbajte na to, aby to výrobku nevnikla voda. 

 

8. Vylúčenie záruky 

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou 

inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov  

na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní. 

 

9. Technické údaje 

Bluetooth® verzia 3.0 a novšia 

Bluetooth® trieda Class 2 

Bluetooth® dosah max. 10 m 

Dĺžka 20,5-70 cm 

Kapacita batérie 55 mAh 

Dĺžka nabíjania cca. 2 hodiny 

 

10. Pokyny pre likvidáciu 

Ochrana životného prostredia: 

Európska smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako 

batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické 

a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode 

na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých 

zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia. 

 

11. Vyhlásenie o zhode 

Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ 

vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:  

www.hama.com -> 00004315 ->Downloads 

 

Frekvenčné pásmo (a) 2,4 - 2,48 GHz 

Max. vysielaný rádiofrekvenčný výkon 0,64 mW 

 

Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 

 

 

• Skontrolujte, či nejaké prekážky neznemožňujú spojenie. Ak áno, dajte selfie tyčku a zariadenie bližšie k sebe. 

• Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá. Nedostatočne nabitá batéria býva často príčinou, že sa zariadenie  
so selfie tyčkou nespojí. V prípade potreby batériu plne nabite. 

• Selfie tyčka môže byť spojená len s jedným zariadením súčasne. Ak je iné zariadenie pripojené k selfie tyčke, 
zrušte toto spojenie a znova skúste spojiť s požadovaným zariadením. 


