
BILLEDSTABILISATOR
MED INDBYGGET SELFIESTANG

OG TRIPOD

KAMERAUDLØSER
Der sidder en kameraudløser på stangen. Tænd 
kameraudløseren ved at trykke 2 sekunder på 
knappen, et blåt lys vil begynde at blinke for at 
indikere, at der kan oprettes forbindelse. Forbind 
kameraudløseren trådløst med din smartphone, 
ved at gå til listen over tilgængelige enheder på 
din smartphone. Find “Gimbal Selfie” på liste over 
tilgængelige enheder, og opret forbindelse. Det 
blå lys slukkes igen, når der er oprettet 
forbindelse. 
Kameraudløseren slukkes automatisk efter 180 
sekunder uden brug. Alternativt tryk på knappen i 
3 sekunder for at slukke den. Et blåt lys blinker 3 
gange, for at indikere at kameraudløseren nu er 
slukket. 
Du kan nu bruge kameraudløseren til at tage 
billeder med din smartphone eller starte og 
stoppe videooptagelser, uden at skulle trykke på 
din smartphone.
Kameraudløseren kan tages af selfiestangen ved 
at trække selfiestangen ud og skubbe 
kameraudløseren frem.

SÅDAN ÅBNES TRIPODDEN:
Træk de tre ben ud til siden for at kunne bruge 
selfiestangens tripodfunktion.

Sæt din smartphone fast i holderen. 
Tryk på �-knappen i 2 sekunder for 
at tænde billedstabilisatoren. 
BIlledstabilisatoren vil rotere din 
smartphone til vandret som 
udgangspunkt. Tryk på knappen i 3 
sekunder for at slukke igen.  

Tryk på �-knappen for at rotere 
orienteringen af din smartphone fra 
vandret til lodret. Tryk igen for at 
rotere tilbage til vandret.

Når billedstabilisatoren er tændt, vil 
den holde din smartphone i den 
samme vinkel mens du filmer, så du 
får den bedst mulige videooptagelse. 

SÅDAN BRUGES
BILLEDSTABILISATOREN

Når billedstabilisatoren er slukket, kan du låse 
orienteringen af din smartphone ved at skubbe knappen 
på bagsiden frem. Må ikke låses, hvis billedstabilisatoren 
er tændt. 
Træk selfiestangen ud til den ønskede længde. 

SELFIESTANGFUNKTION

Løsn skruen for at rette telefonholden til 
den rette vinkel, så din smartphone peger 
hen imod dig. Spænd skruen igen for 
holde telefonholden i den ønskede vinkel.
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Micro USB

Kompatibel med Android 4.2.2 eller nyere og iPhone iOS 5.0 
eller nyere. Sørg for at din smartphone er sat op til at tage 
billeder eller optage, ved tryk på din smartphones 
volumeknapper, for at sikre at kameraudløseren virker efter 
hensigten. 

Sørg for at din smartphone sidder ordentligt fast i holderen 
inden du tænder for billedstabilisatoren. Sørg for at 
smartphonen bliver støttet både i siderne og op ad 
bagsiden, for at sikre at den ikke falder ud af holderen.

Husk at vende + og - korrekt på batteriet i kameraudløseren. 
Bland aldrig gamle og nye batterier eller forskellige 
batterityper. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige 
batterier. Tag batterierne ud, hvis varen ikke anvendes i en 
længere periode. Kortslut ikke batterikontakterne. Opbrugte 
batterier skal �ernes fra produktet.

OBS!

Opladerkabel: ................................................................ 27 cm
Batteri (kameraudløser): ....................CR1632 (inkluderet)
Trådløs rækkevidde for kameraudløser: .........Op til 10 m
Fuldt udfoldet længde: ................................................ 86 cm
Batteri (billedstabilisator): ..................................... 450 mAh
Bluetooth version: ..........................................................V 4.0
Bluetooth Navn: ...............................................Gimbal Selfie

SPECIFIKATIONER

Når billedstabilisatorens batteri er ved at løbe tør for 
strøm vil den blinke rødt. Sæt det medfølgende micro 
USB-stik i billedstabilisatoren og USB-A stikket i en 
USB-udgang, for at oplade billedstabilisatoren. Det røde 
lys vil slukke når billedstabilisatoren er fuldt opladet.   

OPLADNING

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, 
kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk 

eller +45 6913 2121.
 

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr 
bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.

Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Nohro ApS
info@nohro.dk

KAMERA-
UDLØSER


