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Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

 

SELFIE STICK
BSF605K
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła np. grzejniki, 

kuchenki mikrofalowe, piekarniki.
2. Urządzenia można używać w temperaturze -10oC ~ 40oC. Nie należy 

narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne tj. nadmierne 
nasłonecznienie, czy opady śniegu.

3. Urządzenie może zakłócać działanie aparatury medycznej takiej jak 
rozrusznik serca, aparat słuchowy, czy innego typu implanty. Należy 
zachować minimalną odległość 15 cm między tym urządzeniem  
a aparaturą medyczną.

4. Nie należy używać urządzenia w miejscach zakurzonych i wilgotnych, 
należy unikać pól elektromagnetycznych.

5. Nie wolno używać urządzenia w szpitalach i innych placówkach  
w których jest to zabronione, ponieważ może ono zakłócać działanie 
innych urządzeń.

6. Nie należy otwierać urządzenia i zmieniać jego konstrukcji we własnym 
zakresie, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

7. Nie wrzucaj urządzenia oraz baterii do ognia. Może to spowodować 
wybuch lub pożar.

8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co 
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, 
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli 
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu  
w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. 
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

9. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
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WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki VÖGEL.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

NALEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI I jEj PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

dANE TECHNICZNE

Model BSF605K
Wersja bluetooth 4.0
Rozpiętość uchwytu 5.1 cm – 7.0 cm
Zakres długości  16.8 cm – 78.0 cm
Wejście USB 5.0 V
Maksymalna moc transmisji Bluetooth <20 mW
Częstotliwość transmisji Bluetooth 2.4 GHz
Zakres częstotliwości Bluetooth 2402-2480 MHz
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OPIS PROdUKTU
    1. Uchwyt telefonu.
    2. Wysuwany teleskop.
    3. Przycisk włączenia/wyłączenia oraz sparowania Bluetooth.
    4. Spust migawki.
    5. Port ładowania MicroUSB/gwint na statyw.
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PRZyGOTOWANIE dO UŻyCIA/mONTAŻ
1. Rozłóż teleskop. 
2. Obróć ramiona zacisku o 90° w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Umieść telefon w uchwycie, 

a następnie ustaw kąt nachylenia.

łAdOWANIE BATERII
Podłącz wtyk przewód microUSB do portu ładowania w uchwycie selfie stick, a następnie wtyk USB do 
komputera. Po podłączeniu dioda zapala się na czerwono. 
Lamka gaśnie po pełnym naładowaniu.

UWAGA!

ZALECAmy łAdOWANIE URZądZENIA BEZPOśREdNIO ZA POmOCą łAdOWARKI.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż dioda zacznie pulsować na niebiesko.
4. Włącz łączność Bluetooth w telefonie, wyszukaj urządzenie i sparuj (BSF605K). Po udanym sparowaniu 

dioda przestanie pulsować.
5. Włącz tryb aparatu    i naciśnij przycisk na rękojeści, aby wykonać zdjęcie.
6. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na rękojeści. Dioda zapulsuje 3 razy po 

czym selfie stick się wyłączy.

UWAGA !

mOŻLIWOść PRZyKRęCENIA STATyWU dO SELfIE STICK.
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dEKLARACjA ZGOdNOśCI:
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że selfie stick jest zgodny z odnośnymi wymaganiami 
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem 
harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: 
http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BSF605K/ 

EKOLOGICZNA I PRZyjAZNA dLA śROdOWISKA UTyLIZACjA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia  
4 lipca 2012  r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem 
przekreślonego kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.

mOŻESZ POmóC CHRONIć śROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCjI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  

termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 

domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 

producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 

akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń 

oraz instruktażu.
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7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 
napraw nadal występują w nim wady.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 
sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
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Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na 
opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-dOm Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.


