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OVERZICHT

Smartphonehouder

Verstelbare telescoop

Verwijderbare
afstandbedieningsknop

Handvat/Uitschuifbare voeten
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ALGEMEEN
AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK.
BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
De volgende symbolen worden gebruikt in deze handleiding, op het
product of op de verpakking.

GEVAAR!
Dit symbool wijst op een gevaar met een hoog risico dat fataal of ernstig
letsel tot gevolg kan hebben als de waarschuwingen niet worden opgevolgd.

WAARCHUWING!
Dit symbool wijst op een gevaar met een middelmatig risico dat fataal
of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als de waarschuwingen niet
worden opgevolgd.

OPGELET!
Dit symbool wijst op een gevaar met een laag risico dat gering of
matig letsel tot gevolg kan hebben als de waarschuwingen niet
worden opgevolgd.

OPMERKING
Dit symbool waarschuwt voor mogelijke schade aan eigendommen.
Dit symbool geeft extra informatie over het gebruik van
het product.
Producten met dit symbool gebruiken gelijkstroom.
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VEILIGHEID
Lees en volg de veiligheidsinstructies.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Controleer de afneembare afstandstrigger voorafgaand
aan gebruik.
Een defecte of beschadigde USB-kabel mag niet worden gebruikt.
De afstandstrigger mag niet worden gemodificeerd.

GEVAAR!
-

Demonteer de CR1632-batterij niet, stel deze niet bloot aan hitte of
open vuur en laad deze niet opnieuw op. Houd de CR1632-batterij
buiten het bereik van peuters en kleine kinderen vanwege het risico
van inslikken, wat kan leiden tot mogelijk fatale interne schade of
verstikking.
Slik de batterij niet in, risico op chemische brandwonden.
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Wanneer ingeslikt,
kan de munt-/knoopcelbatterij in slechts 2 uur ernstige interne
brandwonden veroorzaken en de dood tot gevolg hebben.
Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet en
houd het uit de buurt van kinderen.
Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoed dat batterijen zijn
ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst.

-

WAARCHUWING!
Let op de polariteit (+ en –) Als het elektrische product langere tijd niet
wordt gebruikt, haal dan de batterijen uit het product. De batterijen
niet kortsluiten, demonteren, opladen en blootstellen aan open vuur.
Bewaar buiten bereik van kinderen.

OPGELET!
Risico op brand of ontploffing als de batterij wordt vervangen door een
incorrect batterijtype.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
door personen met verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen
of met gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product
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en ze de gevaren begrijpen. Laat kinderen niet met het product spelen.
Reiniging en onderhoud (inclusief het vervangen van batterijen) mogen
niet door kinderen worden uitgevoerd.
Niet gebruiken in natte weersomstandigheden.
Controleer het product op beschadigingen voordat je het voor de
eerste keer gebruikt. Als het product beschadigd is, gooi het dan weg of
breng het terug naar de winkel.
Verwijder de batterij uit het product als je het langere tijd niet gebruikt.
Indien accuzuur op de huid komt, het betreffende gebied onmiddellijk
met water afspoelen en medische hulp inroepen.
Gebruik dit toestel niet voor andere doeleinden dan de functie waarvoor
het bedoeld is.
Dompel het product niet onder in water, aangezien dit schade
zal veroorzaken.

VERLENGEN / INSCHUIVEN
1.
2.

Trek aan de kop van de selfiestick om deze langer te maken.
Duw de kop van de stick omlaag om de selfiestick in te schuiven.
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HOE PLAATST U UW TELEFOON
1.
2.
3.

4.

1

Trek het instelbare deel van de
smartphone houder omhoog.
Plaats uw smartphone in de
smartphone houder.
Nu voorzichtig het instelbare
gedeelte van de smartphone
houder laten zakken totdat deze
op de telefoon raakt.
Uw telefoon is nu stevig bevestigd
in de smartphone houder.

2

Opmerking: Zorg dat de smartphone houder geen knoppen aan de
zijkant van uw telefoon raakt en dat uw smartphone stevig vastzit in
de houder.
5.

U kunt nu de kop van de selfiestick instellen voor een
perfecte positionering.

GEBRUIK DE SELFIESTICK ALS STATIEF
U kunt het handvat van de selfiestick uitklappen om foto’s of video’s in
een stationaire positie te maken.

DE AFNEEMBARE DRAADLOZE SLUITERKNOP VERBINDEN

1. Druk lang op de knop van de
draadloze sluiterknop.
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- ENV 1675

3. Ga naar Bluetooth en schakel
Bluetooth in op uw telefoon.

4. Zoek naar de Bluetooth
naam: ENV-1675 in de lijst
met beschikbare Bluetooth
verbindingen en selecteer deze.

5. U ben nu in staat om een foto te
maken met uw smartphone door
op de knop op de afneembare
draadloze sluiterknop te drukken.

Opmerking: Indien de afneembare draadloze sluiterknop eerder
verbonden is geweest met een telefoon, zal de afneembare
draadloze sluiterknop automatisch verbinden met deze telefoon,
maar alleen wanneer Bluetooth is ingeschakeld op de telefoon en
deze binnen bereik is.
Opmerking: Indien de afneembare draadloze sluiterknop is
verbonden met een andere telefoon kunt u deze niet zijn in de lijst
met beschikbare Bluetooth apparaten. U dient de verbinding op
de huidige verbonden telefoon te verbreken en opnieuw naar de
afneembare draadloze sluiterknop te zoeken.

DE AFNEEMBARE DRAADLOZE SLUITERKNOP GEBRUIKEN
1.
2.
3.

De afneembare draadloze sluiterknop verbinden met de smartphone
(zie “De afneembare draadloze sluiterknop verbinden”).
Ga naar de foto applicatie van uw smartphone.
Druk op de afneembare draadloze sluiterknop op de selfiestick om
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een foto te maken met de camera.
Opmerking: Druk lang op de knop om de afneembare draadloze
sluiterknop aan of uit te zetten.

ENERGIEBESPAARSTAND
Indien afneembare draadloze sluiterknop niet is verbonden met een
Bluetooth apparaat zal deze na 5 minuten automatisch uitschakelen.
Wanneer deze is verbonden met een telefoon zal de afneembare
draadloze sluiterknop automatisch in slaapmodus gaan als deze niet
wordt ingedrukt gedurende 10 minuten. Na nog eens 10 minuten zal
deze automatisch uitschakelen.

DE BATTERIJ VERVANGEN
Wanneer de batterij van de afneembare draadloze sluiterknop leeg is,
kunt u deze vervangen.
Batterij: CR1632

Gebruik een bot stuk gereedschap om de triggerdoos open te trekken.
Steek het gereedschap in de inkeping naast de afstandsbediening en
wrik de twee helften van de afstandsbediening open.

Neem de oude batterij uit. Plaats de nieuwe batterij.
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Sluit de behuizing van de afneembare draadloze sluiterknop door eerst
het vlakke uiteinde vast te maken. Druk nu de rest van de behuizing
omlaag totdat de behuizing op zijn plaats klikt.

REINIGING
Dompel de armband selfiestick niet onder in water. Gebruik geen agressieve
reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen.

VERVANGINGSONDERDELEN
Als de batterijen het niet meer doen, kan je in elke plaatselijke
supermarkt nieuwe kopen.

PROBLEEMOPLOSSING
V:
A:

Er mist een accessoire in de verpakking.
Neem contact op met de helplijn voor assistentie.

V:

Mijn telefoon kan geen Bluetooth verbinding maken met de
afneembare draadloze sluiterknop.
Controleer of geen ander Bluetooth apparaat is verbonden met de
afneembare draadloze sluiterknop.
Controleer of de afneembare draadloze sluiterknop is ingeschakeld.

A:
A:

TECHNISCHE GEGEVENS
Type batterij: 1 x CR1632 3V
Bluetooth 4.2-bereik tot max. 10 meter
Bluetooth-zendfrequentie: 2402-2480MHz
Maximaal RF-vermogen: ≤4.3dBm
Model: ENV-1675
Maximale belasting: 800 g
Ondersteuning grootte telefoon: 7,2 tot 9,5 cm
Lengte ingevouwen: 19,5 cm
Lengte uitgevouwen: 70 cm
Verklaring van conformiteit: (Zie bijgevoegd document). Producten
met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke communautaire
regelgeving van de Europese Economische Ruimte.
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VERWIJDERING
Elektrische en elektronische apparaten (EEE) bevatten materialen,
onderdelen en stoffen welke gevaarlijk kunnen zijn voor de
omgeving en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van
mensen als afval van elektrische en elektronische apparaten
(WEEE) niet correct wordt weggegooid.
Elektrische en elektronische apparaten, welke zijn gemarkeerd
met het WEEE logo (te zien aan de linkerzijde), dienen niet met het
huishoudelijk afval te worden weggegooid. Neem contact op met
uw lokale afvalverwerker van uw gemeente aangezien zij in staat
zijn om u te informeren over de recycling opties in uw regio.
Dit symbool op de batterij of op de verpakking geeft aan
dat de batterij die bij dit product wordt geleverd, niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het recycleren van
de materialen zal bijdragen tot het behoud van de natuurlijke
hulpbronnen. Neem contact op met de afvalverwerkingsdienst
van jouw gemeente, die je meer informatie kan geven over de
recyclingmogelijkheden in jouw regio.
Gooi weg bij oud papier.

Gooi weg bij plastic afval.

Geïmporteerd door:
Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV, Denemarken.
Uitgiftedatum: 11/2021
Versie: ENV-1675
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EU Conformiteitsverklaring
Wij
Bedrijfsnaam:

Accession ApS

Postadres:

Vandmanden 34, Aalborg, Denmark

Postcode:

9200

Plaats:

Aalborg

Telefoonnummer:

+45 7026 6696

E-Mail adres:

doc@accessionx.com

Verklaren dat deze conformiteitsverklaring is verstrekt onder onze enige verantwoordelijkheid en hoort bij het volgende
product:
Apparaat model/Product:
BT Selfie Stick
Type:

1675

Batch:

PO-1675

Onderwerp van de verklaring:

Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in conformiteit met de relevante EU harmonisatierichtlijnen:
RED Directive 2014/53/EU

REACH 1907/2006

Directive (EU) 2015/863 amending Annex ll to
Directive (EU) 2011/65/EU

Mechanical Safety 2001/95/EG

De volgende geharmoniseerde standaarden en technische specificaties zijn toegepast:
EN 62368-1: 2014 + A11: 2017 + EU deviation

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 62479: 2010
EN 50663: 2017
Aangemelde instantie (indien van toepassing):

4 cijferig nummer van de aangemelde
instantie:

N/A
Aanvullende informatie:
N/A
Ondertekend voor en namens:
Aalborg, Denmark
Plaats van verstrekking

2022-01-05
Datum van
verstrekking

Jian Zhou, Buying Director
Naam, functie, handtekening

