Használati utasítás Pivo Pod Silver & Red

POD áttekintés

7,3 cm

HU

6,3 cm
1.
2.
3.
4.

Okostelefon tartó
LED kijelző
Bekapcsológomb
Kihúzható lábak

5.
6.
7.
8.

Fogás
Töltőport micro USB
Szint
Menet 1/4"

Gyorsindítási útmutató
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A POD töltése

Magasság (rögzítés nélkül): 5cm/inch

Bluetooth: BLE 4.0

Maximális terhelhetőség: kg1

Akkumulátor: mAh

Súly: g/oz

Töltés: Micro USB, VDC5, A0,5
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Használati utasítás Pivo Pod Silver & Red

LED állapotjelző

Gyorsindítási útmutató

Lezárás

Vörös villogás

Rögzítés/kész a készülékkel való párosításra

Kék villogás

A telefonhoz csatlakoztatva

Kék

Töltés

Red

Teljesen feltöltve

Nem világít

Alacsony töltöttségű akkumulátor, nincs feltöltve

Vörös villogás

Távirányító párosítási mód

Villogó fehér

A PIVO alkalmazás
letöltése
Letöltés a

AppStore

GET IT ON

Google Play
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Az okostelefon párosítása
1. Kapcsolja be az okostelefont, és engedélyezze a Bluetooth funkciót

Fiók
létrehozása

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3
másodpercig, amíg a LED KÉK színűre nem világít.

1.

Nyissa meg a Sör APP-ot, és koppintson a "Igen, van Pivo"
lehetőségre.
Sör)

2.

Hozzon létre egy Beer-fiókot egy érvényes e-mail címmel
−
−
−

3.

3. Az alkalmazásban koppintson a "Csatlakozás" lehetőségre,
és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítási
folyamat befejezéséhez.

Kattintson a Fiók létrehozása gombra a
Bejelentkezés (Login)
Töltse ki a Regisztrációs űrlapot
Erősítse meg regisztrációját e-mailben

Menj vissza az alkalmazáshoz, és jelentkezz be az új fiókodba.
−

Érintse meg az "Engedélyezés" gombot a
mikrofon, a fényképalbum és a hangfelismerés
használatának engedélyezéséhez.
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Használati utasítás Pivo Pod Silver & Red

A telefon helye

Beállítások és menük megtekintése
A beállítások megtekintéséhez húzza balra a képernyőn.
A menü megjelenítéséhez húzza a kijelzőt jobbra.

Helyezze a telefont
az okostelefontartóra

Szorítsa meg a
markolatot a telefon
rögzítéséhez

* Az egyes üzemmódok használatára vonatkozó részletes utasítások a help.getpivo.com oldalon
találhatók.
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A távirányító párosítása

A távirányító áttekintése
Kép készítése/felvétel indítása

A távirányító már párosítva és használatra készen érkezik. Ha azonban
leválasztja a távirányítót, vagy kicseréli az elemet, akkor azt a
következőképpen kell párosítani:

Növelje a sebességet
Fordítsa az óramutató járásával megegyező
irányba
Csökkentse a sebességet
Az óramutató járásával ellentétes irányba
fordul
Fordítsa a kereket az óramutató 1járásával
megegyező irányba
Fordítsa a kereket az óramutató járásával
1ellentétes irányba

Nyomja meg gyorsan egymás után 3szor a bekapcsológombot. A LED
fehéren világít, jelezve, hogy a
párosítási mód készen áll.

Forgatás leállítása/felvétel leállítása
(a felvételi módtól függően változhat)
Váltás a fotó/videó üzemmódok között
(a felvételi módtól függően változhat)

** A távirányító használatára vonatkozó részletesebb információkért ésutasításokért
látogasson el a help.getpivo.com weboldalra.
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Használati utasítás Pivo Pod Silver & Red



Vezérlési beállítások

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "+" gombot a
távirányítón, amíg 3 gyors hangjelzést nem hall. Ez a
hang jelzi, hogy a távvezérlő párosítása befejeződött.

A távirányítóval a POD különböző alapbeállításait vezérelheti, beleértve a
forgási sebességet, a forgás irányát, a felvételi módot, a zár gombot és
még sok mást.
−
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További információk
Videó oktatóvideók a hivatalos YouTube csatornán
találhatók: www.youtube.com/c/pivoofficial.
További információra van szüksége a termékről? Szkennelje be az alábbi QR-kódot,
vagy látogasson el weboldalunkra help.getpivo.com

2019 3i Inc. Minden jog fenntartva.
3003 North 1st Street San Jose, Kalifornia CA 95134
support@getpivo.com
www.getpivo.com
Közösségi média
@getpivo
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Működési tartomány akár m-ig15.

−

Párosítható több Beer POD-dal is

−

Cserélhető1 V3 elemmel szállítva (gombos típus)

−

Videós útmutatót a Sör hivatalos YouTube csatornáján
találsz: www.youtube.com/c/pivoofficial.

−

Ezt az útmutatót letöltheti a help.getpivo.com
weboldalról is.
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