
 

 

 

 

 

 

ROLLEI COMFORT SELFIE 

Uživatelský manuál 

Užívateľský manuál 

 



Bezpečnostní opatření 
 
• Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se jej 
sami opravit. 
• Nevystavujte zařízení dešti, kapající nebo 
stříkající vodě. 
• Při přechodu z chladu do teplého prostředí 
nechejte zařízení přizpůsobit změně teploty. 
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu 
světlu po delší dobu. 
• K čištění výrobku nepoužívejte chemikálie, 
čisticí roztoky ani silné čisticí prostředky. Výrobek 
utřete mírně navlhčeným a měkkým hadříkem. 
• Nikdy nedávejte smyčku rukojeti kolem krku 
dítěte, mohla by způsobit udušení. 

Bezpečnostné opatrenia 
 
• Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa ho 
sami opraviť. 
• Nevystavujte zariadenie dažďu, kvapkajúcej 
alebo striekajúcej vode. 
• Pri prechode z chladu do teplého prostredia 
nechajte zariadenie prispôsobiť zmene teploty. 
• Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému 
svetlu po dlhšiu dobu. 
• Na čistenie výrobku nepoužívajte chemikálie, 
čistiace roztoky ani silné čistiace prostriedky. 
Výrobok utrite mierne navlhčenou a mäkkou 
handričkou. 
• Nikdy nedávajte slučku rukoväte okolo krku 
dieťaťa, mohla by spôsobiť udusenie. 

Dálkové ovládání: 
 
A. Zapnutí / vypnutí dálkového 
ovladače 
 
B. Spoušť pro pořízení snímku 
 
C. Indikátor zapnutí / připojení 

 

 Diaľkové ovládanie: 
 
A. Zapnutie / vypnutie 
diaľkového ovládača 
 
B. Spúšť pre vytvorenia snímky 
 
C. Indikátor zapnutia / 
pripojenia 

 

Použití ovladače 
 
1. Stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí, dokud se 

nerozsvítí indikátor C. 
2. Blikající indikátor signalizuje připravení 

k spárování. Na svém telefonu vyhledejte 
Bluetooth zařízení „Rollei Comfort“ a připojte 
jej. Indikátor po úspěšném připojení zůstane 
svítit. 

3. Na telefonu spusťte aplikaci Kamery. 
Stisknutím spouště B na ovladači pořídí telefon 
snímek. 
Při zvolení režimu Video na telefonu prvním 
stiskem spouště zahájíte nahrávání a druhým 
stiskem jej ukončíte. 

4. Pro vypnutí ovladače opět dlouze podržte 
tlačítko pro vypnutí, dokud Indikátor nezhasne. 

Podporovány jsou chytré zařízení s Android 2.3.6 a 
vyšší, či iOS 5.0 a vyšší. 
 

Použitie ovládača 
 
1. Stlačte a držte tlačidlo pre zapnutie, kým sa 

nerozsvieti indikátor C. 
2. Blikajúci indikátor signalizuje pripravenie k 

škárovanie. Na svojom telefóne vyhľadajte 
Bluetooth zariadenie "Rollei Comfort" a 
pripojte ho. Indikátor po úspešnom pripojení 
zostane svietiť. 

3. Na telefóne spustite aplikáciu Kamery. 
Stlačením spúšte B na ovládači nasníma telefón 
snímku. 
Pri zvolení režimu Video na telefóne prvom 
stlačením spúšte spustite nahrávanie a druhým 
stlačením ho ukončíte. 

4. Pre vypnutie ovládača opäť dlho podržte 
tlačidlo pre vypnutie, kým Indikátor nezhasne. 

Podporované sú chytré zariadenia s Android 2.3.6 a 
vyššiu, či iOS 5.0 a vyšší. 

 



Rozložení / rozloženie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozevřete nožičky pro funkci stativu (není 
potřeba pro funkci selfie-tyčky) 

2. Vyklopte úchyt telefonu a otočte jej o 180° 
3. Vytáhněte teleskopickou část na potřebnou 

výšku 
4. Roztáhněte boční úchyty telefonu od sebe a 

vložte telefon. 
 

1. Roztvorte nožičky pre funkciu statívu (nie je 
potreba pre funkciu selfie-tyčky) 
2. Vyklopte úchyt telefónu a otočte ho o 180 ° 
3. Vytiahnite teleskopickú časť na potrebnú výšku 
4. Roztiahnite bočné úchyty telefónu od seba a 
vložte telefón. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 
 

 

www.Rollei.cz 

Facebook.com/RolleiCZ 

 

www.Rollei.de 

www.Rollei.com 
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http://www.rollei.com/

