Дякуємо за ваш вибір монопода від всесвітньо відомої компанії-виробника аксесуарів до цифрової техніки iPearl.
Перш ніж випустити продукцію з заводу, всі пристрої проходять ретельний контроль на відповідність стандарту якості.
Для захисту прав та інтересів користувачів, компанія також
надає гарантію на свою продукцію, на основі відповідних
державних норм і постанов.
Гарантійний сертифікат набирає чинності з моменту
придбання товару. У разі виникнення будь-яких проблем
з функціонуванням пристрою, споживач може звернутися
до компанії-дистриб’ютору для вирішення даного питання,
після пред’явлення квитанції і гарантійного талона.

Після придбання пристрою,
зберігайте квитанцію та
гарантійний талон, щоб
надалі ви мали можливість
скористатися гарантійним
обслуговуванням. У разі
втрати гарантійного талона,
у вас не буде можливості
відновити його, а отже вам
не надаватиметься гарантійне сервісне обслуговування.

Відкрийте функцію WeiXin
«сканування», зверніть увагу на значок «QuShaiShai»,
зображений на QR-коді,
зареєструйтесь і станьте
VIP користувачем, надішліть
гарантійний талон, таким
чином, надайте необхідну
інформацію користувача
WeiXin,
і ви отримаєте безкоштовне
гарантійне ексклюзивне VIP
обслуговування на 1рік, а
також отримаєте ще більше
цікавих послуг і можливостей.

Гарантія
1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблем
з функціонуванням пристрою, Ви можете вибрати безкоштовну
заміну товару, повернення або ремонт. У разі обміну або повернення товару, ви повинні надати неушкоджену упаковку пристрою.
2. Протягом 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблем
з функціонуванням пристрою, Ви можете вибрати безкоштовну
заміну товару або ремонт. У разі обміну або повернення товару, ви
повинні надати неушкоджену упаковку пристрою.
3. У перебігу 1 місяця з моменту покупки, у разі виникнення проблем з функціонуванням пристрою, Ви можете вибрати безкоштовний ремонт. У разі обміну або повернення товару, ви повинні
надати неушкоджену упаковку пристрою
4. Протягом 3 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблем з функціонуванням пристрою і його необхідно ремонтувати,
споживач оплачує транспортні витрати.
5. Протягом дії терміну гарантійного обслуговування, споживач
повинен мати і зберігати в належному вигляді «пристрій», «квитанцію» і «гарантійний талон» (три речі, без яких неможливо гарантійне сервісне обслуговування). Всі ці три речі: пристрій, квитанцію і
гарантійний талон споживач повинен надати компанії-дистриб’ютору. Якщо ж споживач віддасть перевагу відправити пристрій
кур’єрською службою або іншими способами, в такому випадку, він
оплачує транспортні витрати самостійно.
6. Шість пунктів, при яких гарантійне сервісне обслуговування не
надається (включаючи, але не обмежуючись):
1) нездатність забезпечити вихідні інструкції та налаштування по
установці і використанню пристрою;
2) неполадки, що виникли внаслідок технічного обслуговування в
неуповноважених сервісних центрах;
3) пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4) пошкодження, що виникли внаслідок використання для очистки
пристрою корозійного розчинника, у випадку якщо пристрій
знаходився тривалий час під прямими променями сонця або ж
у холодному приміщенні (-20С
- + 50С); неполадки виникли
через промокання або падіння
пристрою;
5) відсутність гарантійного талона або квитанції.
7. Остаточне право інтерпретації
(рамках, дозволених законом)
належить компанії iPearl.

Підключення по Bluetooth
Кнопка затвору

Кнопка Bluetooth
Кнопка вмикання/
вимикання

Почнемо робити знімки
Увійдіть на вашому смартфоні в інтерфейс камери, натисніть на кнопку затвора на монопод і
ви одразу ж зробите знімок.

Роз’єм для підзарядки

Увімкніть монопод,
посунувши кнопку
включення на
«ON»
УвімкнітьBluetooth
Підключіть пристрій

Встановлення смартфону

Розтягніть зажим для смартфону
Вставте смартфон

(Рекомендації: частина смартфонів на системі Android повинна підтримувати функцію
затвора кнопкою регулювання звуку, тому
відкрийте налаштування камери і зробіть
настройки)
Подивіться нашу інструкцію «ще один крок
вперед», і ви знайдете ще більше інформації
для себе як краще і вдаліше фотографувати.
(Скануйте QR код і відправте ключове слово
«ще один крок вперед»)

Надійно встановіть смартфон
Зафиксуйте ручку

Регулювання довжини монопода
Поверніть фіксатор
і, утримуючи обидва
кінці монопода, ви
можете регулювати
його довжину.
Поверніть фіксатор
у протилежному напрямку для фіксування довжини монопода.

Міняйте кут вашого огляду і постійно рухайтесь, адже якщо у вас буде великий вибір знімків, зроблених з різних ракурсів і з різноманітними позами, у вас буде можливість вибрати
найвдаліші фотографії.

