
 

Bluetooth Selfie Monopod Zoom Cam Edition 

 

 

Кратко ръководство за употреба 

Зареждане: 

DIVA Bluetooth Selfie Monopod Zoom притежава вградена презареждаема батерия, която 

трябва да зареждате регулярно. Преди първа употреба също е важно да заредите батерията. 

За целта използвайте включеният в комплекта micro USB кабел, който трябва да включите в 

порта, показан по-долу: 

 

По време на зареждане LED индикаторът свети в червен цвят, а след като батерията се 

зареди напълно, LED индикаторът изгасва. 

  

Бутони и елементи на монопода: 

1. База с универсален 1/4" винт за поставяне на стойката за 

смартфони (7) или за директно закрепване на фотоапарати 

2. Всяка телескопична секция със завъртане наляво или 

надясно се разхлабва или затяга съответно, за по-лесно и 

удобно разгъване и сгъване на монопода 

3. Бутон "Заснемане"      7. Бутон за Вкл./Изкл. (смяна камери) 

4. Бутон "Приближаване"      8. Бутон "Видео" 

5. Бутон "Отдалечаване"       9. micro USB порт за зареждане 

6. LED Индикатор 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дълъг винт за фиксиране и стягане (подходящ при поставяне на различните видове 

водоустойчиви кейсове за GoPro камери - не е включен в комплекта) 

 

Начин на работа с устройства Apple под операционна система iOS или 

устройства под операционна система Android: 

Изискване: iOS 6.0 или по-висока версия; Android версия 4.0 

или по-висока версия 

1.  За използване на всички функции на монопода, необходимо е да свалите 

приложението "BT Shutter" oт Apple Store или "BT Camera" oт Play Store. 

2. Включете монопода чрез продължително натискане на бутон Вкл./Изкл. LED 

индикаторът премигва три пъти в червен цвят и след това започва да премигва в син 

цвят. След това включете Bluetooth на вашето устройство и ако монопода е включен, 

ще се появи устройство с име "BD Camera" от списъкът с устройства. Свържете се 

към "BD Camera". 

3. Стартирайте приложението "BT Shutter" или "BT Camera". Освен основните 

функции на бутоните на монопода, налични са също така и следните допълнителни 

функции: 

- Двойно натискане на бутон Вкл./Изкл. превключва между предна и задна камера. 

 

Спецификации: 

 


