Beoogd gebruik

Technische gegevens

Dit product is bedoeld voor gebruik overal waar video's,
foto's met een goede beeldstabiliteit moeten worden
opgenomen.

Opvouwbare 1-assige gimbal met uittrekbare selfie-stick,
statief, Bluetooth-afstandsbediening
•
Rotatie: 90° horizontaal/verticaal
•
Ingebouwde batterij: Li-Ion 400mAh
•
Laden van de batterij via Micro-USB
•
Laadspanning 5V
•
Vermogen: 50-900mA
•
Werkende tijd: 2-3 uur
•
laadtijd: 2 uur
•
Afstandsbediening: Bluetooth BLE 4.2
•
Afstandsbediening bereik: <10M
•
Batterij van de afstandsbediening: CR1632
(vervangbaar)
•
Maximaal draaggewicht: 300g
•
Nettogewicht: 235g
•
Afmetingen: 190mm x 65mm x 40mm
•
Verlengingslengte: Tot 520 mm

Beperkingen

WAARSCHUWING

GEBRUIKSHANDLEIDING
U kunt deze instructies ook online vinden op de
volgende link:
FR : Un manuel dans votre langue
est disponible sur Internet:
IT: Il manuale nella sua lingua
può essere trovato su Internet:
ES: Puede encontrar un manual en
su idioma en Internet:
PT: Um manual em seu idioma
pode ser encontrado na Internet:
PL: Instrukcję w swoim języku
możesz znaleźć na stronie:
SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:
NL: Een handleiding in uw taal
vindt u op internet:

www.easypix.info/downloadmanuals/download/gs1/

Beschrijving
De GS1 is een hoogwaardige, eenassige gimbal, statief en
selfie stick met afneembare afstandsbediening.
Het stelt u in staat om vloeiende en stabiele video's en
foto's te maken met uw smartphone. Met een Action Cam
kunt u zelfportretten maken (foto's en video's).

Het product is niet
geschikt voor
kinderen onder de

3 jaar vanwege het verstikkingsgevaar.
- Bevat kleine onderdelen. Om inslikken te voorkomen,
moet u ervoor zorgen dat kinderen het onder toezicht van
een volwassene gebruiken.
- Dit product is niet geschikt voor gebruik onder water. Zorg
ervoor dat het altijd droog blijft.
- Zorg ervoor dat het product niet wordt blootgesteld aan
extreme temperaturen.

Veiligheidsinstructies

1 - In- en uitschakelen
- Rotatie van 90°
2. LED
3. Gimbalmotor
4. Micro-USB
5. Schroefdop
6. Uitbreidbare Selfie Stick
7. LED-display van de
afstandsbediening
8. Sluitertoets
9. Statief

Gebruik

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en
zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst.
- Houd het product buiten het bereik van kleine kinderen.
- Zorg ervoor dat u het product tijdens het gebruik niet
blokkeert, omdat dit het interne bewegingsmechanisme kan
beschadigen.
- Gooi het afval en de resten aan het einde van de
levensduur van het product weg volgens de plaatselijke
wet- en regelgeving.
- Als u denkt dat dit product op enigerlei wijze beschadigd
is, gebruik het dan niet.
- Om het risico van een elektrische schok te vermijden, mag
u het netsnoer niet met natte handen inbrengen.
- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, moet u
hem onmiddellijk loskoppelen van de laadkabel.
- Probeer de ingebouwde batterij niet te vervangen.

U kunt de GS1 overal gebruiken waar u foto's of video's wilt
maken - of u nu thuis bent of onderweg.
- Zorg ervoor dat uw telefoon eerst aan de houder wordt
bevestigd voordat u het product aanzet.
- Voor de beste balans plaatst u de telefoon altijd in het
midden van de wieg.
- De afstandsbediening kan worden gebruikt terwijl hij aan
het handvat is bevestigd, of hij kan worden verwijderd en
op afstand worden gebruikt.

Productbeschrijving

1: Openklappen
- Open de schroefdop.
- Open het product volledig en sluit de schroefdop weer.
- Verplaats de beugel om hem los te maken van het slot.

2: Opladen
Uw GS1 heeft een ingebouwde batterij en kan worden
opgeladen met de micro-USB-kabel.
- Gebruik de USB-kabel en sluit het product aan op een
computer of USB-lader met een uitgang van 1000mA of
minder.
- Het LED-display
bevestigt dat de
batterij wordt
opgeladen.

Kampeeromgeving
Stel het product niet bloot aan abnormaal hoge of lage
temperaturen. Bewaar het product op kamertemperatuur
op een droge en stofvrije plaats.
Bescherm het product tegen vallen, schokken en stoten.

Leveringsomvang
Gimbal, USB-kabel, gebruiksaanwijzing EN/DE
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3: Afstandsbediening aansluiten

5: Selfie Stick of statief

U kunt de afstandsbediening naar boven schuiven en op
een afstand van maximaal 10 meter gebruiken.
1. verwijder de plastic strip zodat de batterij kan werken.
2. Houd de ontspanknop 3 seconden ingedrukt om de
afstandsbediening te activeren. De LED-indicator gaat
branden.
3. Schakel de Bluetooth-functie op de smartphone in.
4. sluit de smartphone aan op de afstandsbediening
"Updot”
5 Wanneer de Bluetooth-verbinding voltooid is, gaat de
LED-indicator uit.

8: Uitschakelen
Schakel het apparaat uit door de aan/uit-knop 3 seconden
ingedrukt te houden.

Verwijder de Selfie Stick
of gebruik het statief
door de handgreep uit
te klappen.

Zich ontdoen van de verpakking

De batterijen van de afstandsbediening
vervangen
Om de batterij te vervangen, opent u de afstandsbediening
aan de uitsparing aan de zijkant. U hebt een nieuwe
CR1632-batterij nodig.

6: Stabilisatie activeren

LED

Sluiterontgrendeling

Als de telefoon in positie is (en
de houder is ontgrendeld), zet u
het product aan door de aan/uitknop gedurende 3 seconden in
te drukken.
De stabilisatie wordt geactiveerd
en geconfigureerd.

1. Trek de Selfie Stick omhoog.
2. De afstandsbediening naar boven te duwen.
3. Open de afstandsbediening.
4. Plaats een nieuwe CR1632-batterij.
5. Sluit de afstandsbediening.
6. Plaats de afstandsbediening opnieuw.

4: Gebruik Smartphone
Zorg ervoor dat de smartphone gecentreerd is en verplaats
de houder om hem uit het slot te halen.

Verwijdering
Gooi de verpakking weg volgens het type. Voeg
karton en kartonnen dozen toe aan het oud
papier en de folies aan de recyclagebedrijven.
Afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en/of batterijen/accu's die door
consumenten in particuliere huishoudens in de
Europese Unie worden verwijderd.
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan
dat het niet bij het huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. U moet uw oude apparaat en/of accu's/accu's
inleveren bij geschikte inzamelpunten voor het recyclen van
elektrische en elektronische apparaten en/of accu's/accu's.
Voor meer informatie over het recyclen van dit apparaat
en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke stadskantoor, de winkel waar u het apparaat
hebt gekocht of uw afvalverwerkingsbedrijf.
Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van
natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een veilige methode
van hergebruik voor de gezondheid van de mens en het
milieu.

Verklaring van overeenstemming
7: Rotatie horizontaal/verticaal

WAARSCHUWING
Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor
gebruik met dit product.
Verwijder de batterij als het product gedurende een lange
periode niet wordt gebruikt.

Batterijen en
elektronische
apparatuur
moeten worden verwijderd in overeenstemming met de
plaatselijke voorschriften. Je moet ze niet in het
huishoudelijk afval gooien om onomkeerbare vervuiling te
voorkomen.

OPMERKING!

Druk kort op de aan/uit-knop om de positie te veranderen
van horizontaal naar verticaal.
Let op: Als u de positie meerdere keren draait, wordt de
houder weer vergrendeld en wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld.
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De EG-conformiteitsverklaring voor het
product GS1 Gimbal kan hier worden
gedownload:
www.easypix.info/download/pdf/doc_gs1.pdf

