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Bluetooth 3.0, verbruikt weinig stroom, hoge verbindingssnelheid.
Werkt met Android en iOS.
Het systeem werkt automatisch zonder instellen op Android of iOS.
Makkelijk in en uit zoomen van af de stick (iOS gebruikers dienen een APP te downloaden, zie
handleiding).
Bluetooth afstand: 10 meter.
Frequentie: 2.4 GHz. Modus: GFSK.
Batterij capaciteit: 3.7V/100MA.
Werk voltage: 3V-4.2V.
Eenheden: <2.3mA.
Werk temperatuur: -10o – 55o.
Batterij: Lithium Po lijmer batterij.

Inhoud verpakking:
1.
2.
3.
4.

1 Bluetooth autodyne handvat.
1 Handleiding.
1 Micro-USB kabel.
1 Draaibare klip.

Uitleg knoppen en ingangen:
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Draaibare klip.
Roestvrijstalen uitschijfbare buis.
Camera knop.
Inzoom knop.
Uitzoom knop.
Aan/uit knop. (2 keer kort achterelkaar indrukken om te veranderen van voor naar achter
camera indien aanwezig).
Zachte rubberen klep.
Micro-USB oplaad ingang.
Aan/uit lampje.
Oplaad lampje.

Bluetooth camera instructie:
1. Stick aan: het knopje aan/uit indrukken tot de rode LED eerst aan gaat dan de blauwe welke
knippert .
2. Pairen:
2.1 Blauw lampje knippert = zoeken naar apparaten.
2.2 Open uw bluetooth in uw telefoon en zoek naar Z07-5.
2.3 klik op Z07-5, na 3 seconden gaat het blauwe knipperende lampje uit en is de stick met
uw telefoon verbonden.
3. Foto maken: druk de Camera knop in en er word een foto genomen.
4. Inzoomen – uitzoomen; Druk op het knopje waar + op staat om in te zoomen, druk op het
knopje waar – opstaat om uit te zoomen.
5. Verander van camera: Door twee keer kort achter elkaar de aan/uit knop in te drukken kun je
veranderen van de camera achter op het toestel naar die van voor.
6. Stick uit: Houdt de aan/uit knop gedurende 3 seconden ingedrukt de rode LED zal een paar
keer knipperen om aan te geven dat de stick uit gaat.
7. Opladen: Op de onderkant van het handvat zit de Micro-USB ingang, open de rubberen
afsluitklep en sluit de kabel aan op stroom, de rode LED aan betekend opladen de LED uit
betekend opgeladen.
Slaap modus:
1. Als de stick gedurende 3 minuten niet word gebruikt valt hij automatisch in slaap modus en
word de bluetooth verbinding uitgeschakeld.
2. Als uw telefoon voor dat de stick in slaap viel verbinding had met de stick kunt gemakkelijk
door 1 keer op de cameraknop te drukken de uit zijn slaap halen en verbind hij weer met uw
telefoon.
De APP voor iOS systeem (Apple):
1. Open de APP-store, zoek naar ‘’bt shutter’’ en download de GRATIS app.
Systemen:
1. Apple iOS 6 en hoger.
2. Samsung Android versie 2.3.6 en hoger.

