
Uniwersalne Wodoodporne Etui
Bluetooth CP-091 PRO



1. MIgawka/Drążek do sterowania wskaźnikiem myszy
2. Podstawa do mocowania akcesoriów
3. Interfejs zimnej stopki
4. Przezroczysty przód
5. Blokada bezpieczeństwa
6. Otwór na smycz
7. Wylot
8. Otwory na śruby do obiektywu zewnętrznego
9. Okno na obiektyw



Przed pierwszym użyciem:
Zanim rozpoczniesz użytkowanie, sprawdź etui. Możesz zrobić to w prosty sposób,
wkładając chusteczkę higieniczną do środka, zamykając etui według instrukcji i
zanurzając w wodzie. Akcesorium musi być całkowicie zamknięte przed kontaktem z
wodą.

Jak otworzyć etui:
1. Odkręć wylot i chwyć krawędź etui palcami, aby umożliwić przedostanie się powietrza
do środka w celu złagodzenia wewnętrznego podciśnienia.
2. Wciśnij blokadę wraz z klamrą bezpieczeństwa, obróć w lewo do pozycji wskazanej
na obrazku (A)

Jak zamknąć etui:
1. Umieść telefon, zamknij etui
2. Użyj dołączonego narzędzia próżniowego, aby usunąć powietrze (obrazek C)
3. Odkręć narzędzie i załóż pokrywę (obrazek D)



1. Włącznik/wyłącznik
2. Przycisk regulacji prędkości myszy
3. Włącznik/wyłącznik Bluetooth

Połączenie Bluetooth:
1. Wyłącz ekran blokady telefonu wpisując hasło
2. Włóż dwie baterie AAA do etui
3. Jeśli korzystasz z urządzeń iPhone, włącz funkcję Assistive Touch
4. Wciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy aby włączyć/wyłączyć etui
5. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Bluetooth na etui, wskaźnik będzie
migać
6. Włącz Bluetooth w swoim telefonie i wyszukaj dostępne urządzenia, następnie
wybierz CAPTRIP Smart Mouse

Po nawiązaniu połączenia przez Bluetooth, na ekranie pojawi się mały kursor myszy.
Możesz obsługiwać urządzenie za pomocą przycisku migawki/drążka do sterowania
wskaźnikiem myszy. Naciśnij krótko przycisk regulacji prędkości myszy, aby dostosować
prędkość ruchu.



Aby wyjąć telefon z etui pociągnij do góry czerwony pasek (obrazek B).

Specyfikacja:
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Klasa wodoodporności: IPX8
- Maksymalna głębokość: 60m
- Zakres temperatur: 0-40 stopni
- Tworzywo: szkło hartowane, tworzywo sztuczne
- Wymagana aplikacja: Dive+
- Obsługiwane systemy operacyjne: Android, iOS (13.0+)


