
Návod Momax Selfie Hero 

 

Inštrukcie: 

 

1. Vytiahnite držiak telefónu nahor. 

2. Nastavte hornú a spodnú časť packy držiaku. 

3. Roztiahnite držiak telefónu, aby ste mohli vložiť telefón a telefón upevnite. 

4. Držiak telefónu je možné odstrániť otáčaním. 

5. Držiak telefónu je možné nakláňať dopredu či dozadu v rozsahu 720 °. 

 

• Aby ste ho mohli predĺžiť alebo skrátiť tyč na požadovanú dĺžku, otočte rukoväťou doprava. 

• Aby ste požadovanú dĺžku uzamkli, otočte rukoväťou doľava. 

• Balenie obsahuje Bluetooth spúšť fotoaparátu s klipom pre jednoduché pripevnenie 

• Pozn .: Pre plnú funkčnosť aplikácie je nutné prepnúť klávesnicu telefónu do anglického jazyka a 

stiahnutie aplikácie MOMAX Cam 

 

Inštrukcie k Bluetooth spúšti: 

1. Posuňte zámok na zadnej strane, tak aby ste otvorili zadný kryt batérie. 

2. Vložte batériu. 

3. Umiestnite späť zadný kryt a uzavrite zámok. 

 

Táto štýlová a kompaktná Bluetooth spúšť sa používa spolu s aplikáciou, ktorá vám zjednoduší 

ovládanie vášho mobilného zariadenia. Podporované zariadenia: iOS 6.0+ and Android 4.2.2+ a 

mobilné zariadenia kompatibilné s Bluetooth 3.0. MOMAX cam aplikácii si jednoducho stiahnete 

zadarmo v App Store, alebo ak používate systém Andorid v Google Play. Pre správnu funkčnosť 

aplikácie je nutné prepnúť klávesnicu telefónu do anglického jazyka. 

 

Bluetooth spárovanie: 

Aby ste zapli Bluetooth na svojom telefóne, podržte stredné tlačidlo na Bluetooth spúšti po dobu 3 

sekúnd. Ak modrý indikátor bliká každú sekundu, dostali ste sa do módu párovania zariadení. 

Vyhľadajte zariadenie s názvom MOMAX BR0X a zvoľte "Pripojiť". Akonáhle sa zariadenie škárujú, 

modrý indikátor sa vypne. (Poznámka: Bluetooth konektivita môže ovplyvniť funkčnosť klávesnice. Tá 

by sa však mala obnoviť po vypnutí Bluetooth.) 

 

Otvorte aplikáciu "MOMAX cam", aby ste mohli začať fotiť: 

Po úspešnej inštalácii aplikácie "MOMAX cam" túto aplikáciu otvoríte. Vstúpite do prostredia 

fotoaparátu. Akonáhle je váš telefón spárovaný, stlačte akékoľvek tlačidlo na Bluetooth Spustí pre 

spustenie príslušnej funkcie vo fotoaparáte. 

Rýchlo stlačte prostredné tlačidlo- Photo (viď obrázok). Toto tlačidlo aktivuje fotoaparát vo vašom 

telefóne. Fotografie budú ukladané vo vašom internom albume, ktoré nájdete v ľavom spodnom 

rohu aplikácie. 

 

Stlačte horné tlačidlo - Zoom In - a budete môcť približovať svoje snímky na mobilnom fotoaparáte. 

Stlačte dolné tlačidlo - Zoom Out - a budete môcť odďaľovať svoje snímky na mobilnom fotoaparáte. 

Stlačte tlačidlo vľavo - Switch Photo / Video - aby ste mohli prepínať medzi režimom fotografovania a 

natáčania videa. V móde natáčania videa začnete natáčať po stlačení prostredného tlačidla. 

Nahrávanie zastavíte aj stlačením stredného tlačidla, záznam sa vám automaticky uloží do vášho 

albumu. 

Stlačte tlačidlo - Switch Front / Rear Camera - aby ste mohli prepínať medzi prednou a zadnou 

kamerou vášho telefónu. 


