Přehled POD

7,3 cm / 2,9 palce

Návod k obsluze Starter
Starter Pack
POD Silver & Red

CZ

6,3 cm / 2,5 palce

Stručný návod k obsluze

1.
2.
3.
4.

Držák smartphonu
LED kontrolka
Tlačítko napájení
Vytahovací nohy

5.
6.
7.
8.

Úchyt
Nabíjecí port micro USB
Vodováha
Závit 1/4"

2

Nabíjení PODu

Výška (bez připevnění): 5 cm / 2,9 palce

Bluetooth: BLE 4.0

Maximální nosnost: 1 kg

Baterie: 500 mAh

Hmotnost: 176 g / 6,2 unce

Nabíjení: Micro USB, 5 VDC, 0,5 A
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Návod k obsluze Starter
Starter Pack
POD Silver & Red

LED ukazatel stavu

Stručný návod k obsluze

Vypínání

Blikající červená

Zapínání/připraveno pro párování se zařízením

Blikající modrá

Připojeno k telefonu

Modrá

Nabíjení

Červená

Plně nabito

Nesvítí

Nízký stav baterie, není nabito

Blikající červená

Režim párování dálkového ovladače

Blikající bílá

Stažení aplikace PIVO

Stažení z

AppStore

ZÍSKEJTE NA

Google Play
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Spárování smartphonu
1. Zapněte smartphone a povolte funkci Bluetooth

Vytvoření účtu
1.

Otevřete aplikaci Pivo APP a klepněte na „Yes, I got Pivo“ (Ano, mám
Pivo)

2.

S použitím platné e-mailové adresy vytvořte účet Pivo
−
−
−

3.

2. Stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí po dobu 3 sekund, než se
LED kontrolka rozsvítí MODŘE
3. V aplikaci klepněte na „Connect“ (Připojit) a postupujte podle
pokynů na obrazovce pro dokončení procesu párování

Klepněte na Create account (Vytvořit účet) pod tlačítkem
Log in (Přihlásit)
Vyplňte formulář Sign up (Registrace)
Prostřednictvím e-mailu potvrďte svou registraci

Vraťte se zpět do aplikace a přihlaste se (Log in) ke svému novém
účtu
−

Klepněte na „Povolit“ pro oprávnění k používání
mikrofonu, fotoalba a rozpoznávání hlasu
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Návod k obsluze Starter
Starter Pack
POD Silver & Red

Umístění vašeho telefonu

Zobrazení nastavení a nabídky
 Přejeďte prstem po displeji doleva pro zobrazení nastavení
 Přejeďte prstem po displeji doprava pro zobrazení nabídky

Umístěte telefon na
držák smartphonu

Utáhněte úchyt pro
zajištění vašeho telefonu
* Podrobné návody k používání jednotlivých režimů naleznete na help.getpivo.com
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Párování dálkového ovladače

Přehled dálkového ovladače
Zachycení snímku/spuštění nahrávání

Dálkový ovladač je dodáván již spárovaný a je připraven k používání. Pokud
však dojde k odpojení dálkového ovladače nebo vyměníte baterii, je třeba jej
spárovat následujícím způsobem:

Zvýšit rychlost
Otočit po směru hodinových ručiček
Snížit rychlost
Otočit proti směru hodinových ručiček
Otočit 1 kolo po směru hodinových ručiček
Otočit 1 kolo proti směru hodinových ručiček

3krát rychle za sebou stiskněte tlačítko
napájení. LED kontrolka se rozsvítí bíle,
čímž ukazuje, že je připraven režim
párování.

Zastavit otáčení/zrušit natáčení
(může se lišit v závislosti na režimu snímání)
Přepnout mezi režimy foto/video
(může se lišit v závislosti na režimu snímání)
** Podrobnější informace a návod k obsluze dálkového ovladače naleznete na
webu help.getpivo.com
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Návod k obsluze Starter
Starter Pack
POD Silver & Red

Nastavení ovládání


Stiskněte a držte tlačítko „+“ na dálkovém ovladači,
dokud neuslyšíte 3 rychlá pípnutí. Tento zvuk
naznačuje, že párování dálkového ovladače bylo
dokončeno.

Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat různá základní nastavení svého
PODu včetně rychlosti otáčení, směru otáčení, režimu natáčení, tlačítka
spouště a dalších.
−

Provozní dosah až 15 m.

−

Je možné spárovat s několika Pivo PODy

−

Dodáváno s 1 vyměnitelnou baterií 3 V (knoflíkového typu)

−

Video návod naleznete na oficiálním kanálu Pivo YouTube
www.youtube.com/c/pivoofficial

−

Tento návod si můžete také stáhnout na webové stránce
help.getpivo.com
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Smart Mount

Další informace
Video návody naleznete na oficiálním kanálu YouTube
www.youtube.com/c/pivoofficial

Előkészítés Beer Smart Mount

A Pivo Smart Mount segítségével nem csak a telefon tájolását változtathatja meg könnyedén függőleges és álló helyzetben (valamint az e
pozíciók közötti tájolást), hanem manuálisan is módosíthatja a telefon 25
fokos előre és 90 fokos hátra dőlését.

Potřebujete více informací o produktu? Naskenujte QR kód uvedený níže nebo navštivte
naše webové stránky help.getpivo.com

Előkészítés
1. Távolítsa el az aktuálisan csatlakoztatott eszközt a Beer Podból, és
csatlakoztassa a Smart Mountot
2. Nyissa ki az állítható tartót az okostelefon behelyezéséhez
3. A Smart Mount hátoldalán lévő csavar meglazításával és az okostelefon tartójának az Ön által kívánt tájoláshoz való beállításával megváltoztathatja telefonja tájolását.

2019 3i Inc. Všechna práva vyhrazena.
3003 North 1st Street San Jose, Kalifornie CA 95134
support@getpivo.com
www.getpivo.com
Sociální sítě @getpivo

4. A telefon dőlésszögét úgy változtathatja meg, hogy meglazítja a Smart
Mount hátoldalán lévő csavart, és az okostelefon tartóját az Ön által
kívánt dőlésszögre állítja. Az okostelefon tartó 25 fokban előre (a föld
felé) és 90 fokban hátra (az ég felé) dönthető.
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