
 

 

SELFIE STICK 

SELFIE STICK (obj. č. 48006000) 
 

/CZ/ Návod k použití 
 

PROSTĚ STIKNĚTE TLAČÍTKO A UDĚLEJTE SELFIE! 

Nastavení fotoaparátu na telefonu musí umožňovat použití tlačítka hlasitosti jako spouště fotoaparátu. 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

Upozornění! 

Tyto bezpečnostní pokyny jsou vytvořeny, aby Vám pomohli bezpečně ovládat tento Selfie Stick a zajistili bezpečnost 

Vás i ostatních a snížili riziko zranění: 

 

• Vždy důsledně dodržujte všechny pokyny a upozornění. 

• Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny informace v návodu k použití. 

• Nepokoušejte se výrobek otevírat. Uvnitř nejsou žádné opravitelné komponenty, a jestliže tak učiníte, ztratíte nárok 

na záruku. 

• Ujistěte se, že je Váš telefon řádně upevněn v držáku Selfie Sticku.  

• Během používání Selfie Sticku si vždy plně uvědomujte okolí a nikdy nevystavujte sebe ani jiné, nebezpečné situaci. 

 

Záruka a omezení 

Záruka na chyby materiálu a zpracování při normálním používaní je 2 roky ode dne zakoupení.  Během tohoto období 

mohou být vadné výrobky převzaty na opravu nebo vyměněny na prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen. Záruka se 

nevztahuje na poškození při nehodě, nesprávné použití, nastavení, běžné opotřebení, ztrátu nebo škody způsobené 

nerespektováním pokynů v tomto návodu k použití. 

 

Distributor: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 
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SELFIE STICK 

SELFIE STICK (obj. č. 48006000) 
 

/SK/ Návod na použitie 
 

PROSTE STLAČTE TLAČIDLO A UROBTE SELFIE! 

Nastavenie fotoaparátu na telefóne musí umožňovať použitie tlačidla hlasitosti ako spúšte fotoaparátu. 
 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 

Upozornenie! 

Tieto bezpečnostné pokyny sú vytvorené, aby Vám pomohli bezpečne ovládať tento Selfie Stick a zabezpečili bezpečnosť 

Vás aj ostatných a znížili riziko zranenia: 

 

• Vždy dôsledne dodržiavajte všetky pokyny a upozornenia. 

• Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte všetky informácie v návode na použitie. 

• Nepokúšajte sa výrobok otvárať. Vo vnútri nie sú žiadne opraviteľné komponenty a ak tak urobíte, stratíte nárok  

   na záruku. 

• Ubezpečte sa, že je Váš telefón riadne upevnený v držiaku Selfie Sticku.  

• Počas používania Selfie Sticku si vždy plne uvedomujte okolie a nikdy nevystavujte seba ani iných nebezpečnej situácii. 

 

Záruka a obmedzenia 

Záruka na chyby materiálu a spracovania pri normálnom používaní je 2 roky od dňa zakúpenia.  Počas tohto obdobia 

môžu byť chybné výrobky prevzaté na opravu alebo vymenené na predajnom mieste, kde bol výrobok zakúpený. Záruka 

sa nevzťahuje na poškodenia pri nehode, nesprávne použite či zneužitie, nastavenia, bežné opotrebenie, stratu alebo 

škody spôsobené nerešpektovaním pokynov v tomto návode na použitie. 

 

Distribútor: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 
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