STABILIZATOR
OBROTOWY
DO TELEFONU
BSF360*
Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji
*Dotyczy koloru urządzenia

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
I ZAGROŻENIa
1. Urządzenie przystosowane jest do użytku
domowego.
2. Nie należy zanurzać produktu w wodzie.
Należy chronić urządzenie przed nadmiernym
nasłonecznieniem i wilgocią.
3. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników ani środków chemicznych.
4. Nie należy próbować ingerować w części
i elementy urządzenia inne niż wymiana
baterii.
5. Nie należy przechowywać urządzenia
z zamocowanym telefonem w uchwycie.
6. Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i wibracjami.
7. Zawsze używaj baterii zalecanych przez
producenta.
8. Wkładaj baterie według wskazań (+ i -)
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9.
10.
11.
12.
13.

znajdujących się w schowku na baterie.
Wyjmij baterie z urządzenia w przypadku,
kiedy nie będziesz go używał dłuższy
czas.
Upewnij się, że baterie nie znajdują się
w zasięgu małych dzieci i nie mają one do
nich dostępu.
W przypadku połknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
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
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nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
14. Obroty podstawy na telefon wymuszone są
przez mechanizm urządzenia, nie należy
obracać podstawy ręcznie.

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.
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dane techniczne
Model
Bluetooth
Zasilanie
Zasięg sterowania
Gwint na statyw
Zakres rozpiętości uchwytu
Zakres obrotu uchwytu
Wymagania systemowe
Maksymalne obciążenie
Maksymalna moc transmisji Bluetooth
Częstotliwość transmisji Bluetooth
Zakres częstotliwości Bluetooth
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BSF360*
4.2
3x AA, 1.5V (brak w zestawie)
do 10m
¼”
60-92mm
360°
Android lub iOS
>265g
≥20 dBm
2.4 GHz
2402-2480 MHz

OPIS URZĄDZENIA
Śruba mocująca
uchwyt

Uchwyt telefonu
Przycisk zacisku
uchwytu

Obrotowa
podstawa na
telefon 360o
Wskaźnik
wykrywania
twarzy

Wskaźnik
Bluetooth
Włącznik/
Wyłącznik
Obudowa
Podstawa
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Gwint na statyw

Pokrywa komory na baterie
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INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
•

•
•

•

Rozpakuj stabilizator i zdejmij wszystkie folie ochronne. Obróć
pokrywę komory na baterie przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara i zdejmij. Zainstaluj 3 baterie AA zgodnie
z oznaczeniami +/- następnie zamknij pokrywę i zablokuj
obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Odkręć śrubę mocującą uchwyt i ustaw mocowanie telefonu
w pionie lub poziomie, następnie dokręć śrubę.
Rozszerz uchwyt telefonu, postaw telefon na podstawie
i dociśnij nim przycisk zacisku uchwytu, następnie uchwyt
zablokuje telefon. W celu wyjęcia telefonu należy ponownie
rozszerzyć i zablokować uchwyt w pozycji otwartej.
Pobierz i zainstaluj aplikację sterującą AIX ze Sklepu Play, AIX
PRO ze sklepu AppStore lub za pomocą poniższych QR kodów.

iOS

Android
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UWAGA! W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU OPERACYJNEGO WIDOKI
APLIKACJI STERUJĄCYCH MOGĄ SIĘ OD SIEBIE RÓŻNIĆ.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby włączyć
lub wyłączyć urządzenie. Wskaźnik Bluetooth zacznie pulsować.
Uruchom w telefonie dedykowaną dla systemu aplikację i zezwól
na włączenie funkcji Bluetooth, udostępnienie lokalizacji urządzenia, robienie zdjęć i nagrywanie filmów. Urządzenie automatycznie połączy się z aplikacją za pomocą Bluetooth.
Po prawidłowym połączeniu wskaźnik Bluetooth na stabilizatorze
zacznie świecić stale a w głównym menu aplikacji pojawią się
opcje obsługi stabilizatora:
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UWAGA! Po odrzuceniu wymaganych akceptacji należy
zrestartować funkcje Bluetooth w telefonie i uruchomić
ponownie aplikacje. PO WYBRANIU „ODRZUĆ I NIE PYTAJ
PONOWNIE” WYMAGANA JEST REINSTALACJA APLIKACJI.

NAGRYWANIE WIDEO I ŚLEDZENIE
Wybierz „AI aparat” aby korzystać z wszystkich funkcji urządzenia:
- Powrót do menu głównego
- Ustawienia retuszu obrazu
- Ustawienia filtrów obrazu
- Ustawienia rozdzielczości wideo
- Łączność Bluetooth – włącz/wyłącz lub zmień połączenie Bluetooth
- Ustawienia zaawansowane
Samowyzwalacz - ustawienie czasu opóźnienia uruchomienia
funkcji aparatu.
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- uruchomienia poprzez naciśnięcie spustu lub po wykryciu gestu.
3S - uruchomienia po 3 sekundach od stabilizacji twarzy w ramce.
5S - uruchomienie po 5 sekundach od stabilizacji twarzy w ramce.
Lampa - funkcja dotyczy ustawień lampy aparatu przedniego.

Ustawienia
• Wielkość zdjęcia (ustaw format zapisu zdjęcia)
• Poziom linii poziomej (wł./wył. wyświetlanie linii),
• Super śledzenie twarzy (zwiększona czułość wykrywania twarzy)
• Rozmiar podglądu (dopasuj wyświetlanie na ekranie)
• Mikrofon Bluetooth (ustaw nagrywanie dźwięku z zewnętrznego
mikrofonu Bluetooth)
• Wybierz lokalizację zapisywania
• Tryb ekspert (wł./wył. dodatkowe informacje o opcjach aparatu)
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Kratka - wł./wył. nałożenie siatki na ekranie

- Zmiana kamery telefonu (przód, tył)
- Zmiana trybu śledzenia twarzy, śledzenia obiektu
Po wybraniu trybu śledzenia twarzy na ekranie pojawi się ramka,
która automatycznie zacznie śledzić twarz.
Po wybraniu trybu śledzenia obiektu ustaw obiekt w takiej pozycji
aby był widoczny na ekranie telefonu, następnie dotknij ekran palcem
i przesuwając po ekranie zaznacz obiekt w ramce.
- Spust, uruchomienie i wstrzymanie aparatu
- Kontrola gestem
Naciśnij przycisk tak aby zmienił kolor na niebieski, następnie
podnieś otwartą dłoń aby uruchomić 3 sekundowe odliczanie
do uruchomienia wybranej funkcji aparatu.
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ŚLEDZENIE na żywo
Wybierz jedną z proponowanych aplikacji do wideorozmów w
menu głównym lub znajdź program zainstalowany na urządzeniu
naciskając “Użyj innych aplikacji” po czym ustaw wyświetlanie
nad innymi aplikacjami w ustawieniach telefonu.
Aplikacja sterująca AIX zacznie działać w tle i rejestrować obraz.
Na ekranie pojawią się funkcje obsługi stabilizatora:

Ukryj, rozwiń funkcję
Wł./Wył. śledzenie twarzy
Synchronizacja kierunku ruchu
(przedni, tylny aparat)
Wyłącz aplikację AIX

UWAGA! W CELU ZATRZYMANIA REJESTRACJI OBRAZU NALEŻY
WYŁĄCZYĆ APLIKACJĘ AIX.
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wymiana baterii
Jeżeli obroty stabilizatora są wolniejsze lub nie można się połączyć
z urządzeniem należy wymienić baterie zasilające. Obroć pokrywę
komory na baterie przeciwnie do kierunku ruchu wskazowek
zegara i ją zdejmij. Zainstaluj 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniami
+/- następnie zamknij pokrywę i zablokuj obracając zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazowek zegara.

CZYSZCZENIE
•
•

Przed czyszczeniem urządzenie należy wyłączyć.
Przetrzyj urządzenie z kurzu suchą ściereczką.

deklaracja
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że stabilizator 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/BSF360/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA
środowiska utylizacja
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu
Euro-pejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE),
symbolem przekreślonego kontenera na odpady:
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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.

1.
2.
3.
4.
5.

Warunki gwarancji

ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest
wolne od wad fizycznych.
Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu
14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia
części zamiennych od producenta, termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty
wydania towaru.
Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach
indywidualnego gospodarstwa domowego.
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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.
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.
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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.

