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Adaptador Actioncam
Suporte para smartphone
Acionador remoto Bluetooth®1)
Mini tripé
Luz LED
e cabo USB

Dados Técnicos
Tripé
Peso
Altura máx.
Dimensões dobrado
Carga máx.
Tempo de carregamento
Material
Luz LED de iluminação
Peso
Tensão
Potência
Duração de funcionamento
Ativador remoto
Peso
Dimensões
Conexão
Suporte para smartphone
Peso
Dimensões inserido
Dimensões removido
Zona de fixação

227 g
12,5 cm
17,5 cm
1 kg
Até 5 horas
Plástico
16 g
5 Volt
1,2 W
Até 13 horas*
7,5 g
32x32x10 mm
Bluetooth®
30 g
35x25x73 mm
35x25x104 mm
56 – 85 mm

*Se a bateria do tripé estiver completamente carregada.
Reserva-se o direito de efetuar alterações
do design e dos dados técnicos sem
aviso prévio.
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Acionador remoto
Bluetooth
1
2
3

4
1
2
3
4

Indicador de estado
Acionador
Interruptor ligar/desligar
Ligação para alça de mão

Ligar
Coloque o interruptor de ligar/desligar
em ON para ligar o acionador remoto.

Ligação Bluetooth®
Assim que o acionador remoto estiver
ligado, o indicador de estado pisca a
verde. Ative a função de Bluetooth®
nas configurações do seu smartphone
e assim que o produto Rollei aparecer
no seu ecrã, clique no mesmo e os dois
dispositivos ligam-se. Se os dois dis
positivos se tiverem ligado com sucesso,
o LED do indicador de estado apaga-se.

Agora, pode capturar fotografias através
da aplicação integrada da máquina
fotográfica do seu smartphone, através
do acionador remoto.
Indicação: O acionador remoto suporta
iOS 5.0 ou superior, bem como, Android
2.3.6 ou superior.

1) A palavra de marca Bluetooth® e os
logótipos são propriedade da Bluetooth
SIG, Inc., sendo que a utilização destas
marcas por parte da Rollei é feita sob
licença. Outros símbolos de nomes
comerciais são propriedade dos respetivos
proprietários.
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Funções

Monte uma Actioncam no tripé através
do adaptador para Actioncam incluído
no volume da entrega. Durante a captura,
a bateria da sua máquina fotográfica
pode ser carregada através da ligação
micro USB e um cabo adequado (tem de
ser adquirido separadamente).
Por favor, assegure que a sua máquina
fotográfica pode ser carregada durante a
utilização. Naturalmente, pode também
usar o tripé como um Powerbank regular
e carregar a sua máquina fotográfica
sem o usar.

Monte um smartphone no tripé através
do suporte para smartphones incluído
no volume da entrega. Durante a
captura, pode carregar a bateria do seu
smartphone através da ligação micro
USB e um cabo adequado (tem de ser
adquirido separadamente).
Naturalmente, pode usar o tripé também
como Powerbank regular e carregar a
sua máquina fotográfica sem o usar.
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Funções

Além disso, pode também conectar ao
tripé a luz de iluminação LED incluída no
volume da entrega, através da ligação
USB, para melhorar a situação de
iluminação da sua captura, se
necessário.

Através da rosca de 1/4 polegadas, na
parte superior do tripé, pode montar
diretamente acessórios ou máquinas
fotográficas. Para transportar melhor
o tripé, pode montar aqui uma alça
de mão.
Soltar
Apertar

Abra o mecanismo do grampo para
soltar o bloqueio da cabeça de esfera.
Depois de colocar a cabeça de esfera
na posição pretendida, pode bloqueá-la
fechando novamente o mecanismo do
grampo.

36

Funções

O tripé dispõe de um Powerbank integrado. Através deste,
pode carregar diretamente a sua máquina
fotográfica ou o seu smartphone. Por
favor, tenha atenção que o volume da
entrega não inclui o cabo de ligação
correspondente.

Monte uma máquina fotográfica
DSLM no tripé através da rosca de 1/4
polegadas

Eliminação
Eliminação de embalagens:
Elimine as embalagens após
proceder à sua separação, de acordo
com o tipo. Insira os componentes em
papel e cartão no recipiente para papel
usado, e os plásticos no recipiente para
metais/plásticos, para posteriormente
serem reciclados.
Eliminação de equipamento
elétrico e/ou eletrónico e/ou
da bateria por utilizadores em
casas particulares na união européia.
Este símbolo no produto ou no pacote
indica que o mesmo não pode ser
descartado como sendo lixo doméstico.
Deve descartar-se do seu equipamento
e/ou bateria reciclando-os como qualquer
equipamento elétrico ou eletrónico e/
ou bateria. Para mais informação sobre
reciclagem destes equipamentos e/
ou bateria, contate o escritório local, a
loja onde comprou o equipamento ou o
serviço de coleta de lixo. A reciclagem
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Eliminação
de materiais ajudará a conservar os
recursos naturais e a assegurar-se
de que os mesmos são reciclados de
forma a proteger a saúde humana e o
ambiente.

Aviso da bateria
• Nunca desmonte, esmague, ou
perfure a bateria, ou permita que a
bateria entre em curto-circuito. Não
exponha a bateria a altas tempera
turas ambientais, se a bateria vazar
ou inchar, deixe de a usar.
• Carregue-a sempre usando este sistema. Risco de explosão se a bateria
for substituída por um tipo de bateria
incorreto.
• Mantenha a bateria fora do alcance
das crianças.
• As baterias podem explodir se
expostas ao fogo. Nunca descarte as
baterias num fogo.
• Nunca substitua a bateria sozinho;
peça ao revendedor para o fazer por
si.
• O descarte de baterias usadas deve
seguir os regulamentos locais.
• Antes de se descartar do dispositivo,
remova a bateria.
Cuidado: A bateria não pode ser
substituída de forma independente!

Conformidade
O fabricante declara, por este meio, que
a marcação CE foi aplicada ao Rollei
Smart Photo Power, de acordo com os
requisites básicos e outras disposições
relevantes referentes às seguintes
diretrizes CE:
2014/30/EU Diretiva CE Baixa Tensão
2011/65/ Diretiva CE RSP
2014/53/EU Diretiva RED
2012/19/EC Diretiva EG WEEE
A declaração de conformidade „CE“
pode ser solicitada junto do endereço
especificado no documento de garantia.
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