
UCHWYT TELESKOPOWY “SELFIE CLICK”
model 09056

Uchwyt jest kompatybilny z urządzeniami z systemem iOS 5.0 lub
wyższym oraz Android OS 4.0 lub wyższym (nie wszystkie modele).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Umieść telefon w uchwycie rozchylając zacisk. 
2. Podłącz kabel do gniazda słuchawkowego 3.5 mm w telefonie.
3. Uruchom aplikację do robienia zdjęć i naciśnij przycisk na rączce 

uchwytu aby zrobić zdjęcie.
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UWAGA: 
Funkcja robienia zdjęć za pomocą przycisku na uchwycie nie jest

kompatybilna ze wszystkimi modelami telefonów z systemem Android
dostępnymi na rynku. 

Jeżeli funkcja robienia zdjęć nie działa należy: 

1. Sprawdzić w ustawieniach domyślnej aplikacji do robienia zdjęć, czy 
istnieje możliwość ustawienia funkcji "klawisza głośności" (nazwa może się 
różnić w zależności od oprogramowania). Jeśli tak - należy ją ustawić na 
"robienie zdjęcia" lub "migawka" (zależy od oprogramowania). 
2. Jeżeli w aplikacji nie ma ustawień jak w punkcie 1., należy pobrać ze 
sklepu Play darmową aplikację Selfishop Camera, która umożliwi 
skorzystanie z funkcji robienia zdjęcia za pomocą przycisku na uchwycie.
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TELESCOPIC PHONE HOLDER “SELFIE CLICK”
model 09056

Compatible with iOS 5.0 and higher devices and Android OS 4.0 and
higher devices (not all available models). 

INSTRUCTIONS

1. Place your iOS or Android smartphone in to the spring loaded 
clamp

2. Plug the cable into headphones 3.5 mm port in your phone.
3. Open camera app and press the button on the handle to take the 

photo. 
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CAUTION:
 Button for taking photos is not compatible with all Android devices

available on the market. 

If the function doesn't work, you should check below instructions first:

1. Check in the default camera app setting whether you can change the 
function of "Volume button" (name may vary depending on software). If 
yes - change it to "take photo" or "shutter" (depends on the software).
2. If the application doesn't have option like in step 1., you should 
download the free app from Play store "Selfishop Camera". It will allow you
to use the button on the handle to take photos.
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