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De afstandsbediening instellen

Koppelen via bluetooth

De Gimbal kan vrĳ bewegen binnen een bereik van -90°~90° door de bovenkant van de 
1/4-standaardmoer van de Gimbal aan te sluiten op de Mi Action Camera 4K.

Verbinding maken met de camera

Zet de Mi Action Camera 4K en de bluetooth-afstandsbediening aan, ga naar de opties in 
het instellingenmenu van de camera en koppel ze aan elkaar via bluetooth.

Open de verpakking. Haal de bluetooth-afstandsbediening uit de onderkant van de 
verpakking en zet deze in de siliconen bewaargleuf.

Specificaties

Productgebruik

Naam: Mi Action Camera Tripod
Model: XXJZPG01YM
Materiaal: Aluminium
Afmetingen:
84,8 × 35 × 200,2 mm
Ne�ogewicht: 127,5 g
Draadloze connectiviteit:
Bluetooth 3.0
Bereik: 430 mm
Ingang: 5 V     50 mAh
Ingangspoort: Micro-USB
Ba�erĳcapaciteit: 55/60 mAh (min/TYP)
Ba�erĳtype: Ingebouwde lithiumba�erĳ (niet-verwĳderbaar)

De camera gebruiken
Zorg ervoor dat de bluetooth-
afstandsbediening en de Mi Action Camera 4K aan elkaar zĳn gekoppeld.

Het statief gebruiken
Bĳ de stick is een statief inbegrepen. Open het statief vanuit de basis en zet het vast op 
een vast horizontaal oppervlak.

·  Zet de Mi Action Camera 4K in de videomodus. Druk op de fotoknop om een video-
opname te starten. Druk nogmaals op de fotoknop om de video-opname te stoppen.

·  Zet de Mi Action Camera 4K in de videomodus. Druk op de fotoknop om een foto te 
nemen.
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Functieomschrĳvingen van de Mi Action Camera Tripod

Oplaadinstructies
Het rode indicatorlampje begint te knipperen als de ba�erĳ bĳna leeg is; laad deze zo 
snel mogelĳk op. Het rode indicatorlampje begint te knipperen als de ba�erĳ bĳna leeg 
is; laad deze zo snel mogelĳk op. Het indicatorlampje wordt rood tĳdens het opladen en 
wordt blauw als de ba�erĳ volledig is opgeladen.

Productfunctieomschrĳvingen

Inschakelen
Houd de fotoknop twee seconden lang ingedrukt en laat los zodra u een blauw 
indicatorlampje ziet. De bluetooth-afstandsbediening is nu ingeschakeld.

Koppelingsstand
De bluetooth-
afstandsbediening zal proberen aan een apparaat te koppelen als deze is ingeschakeld. 
Als dit niet lukt, zal het blauwe indicatorlampje beginnen te knipperen en kan er een 
nieuw apparaat worden gekoppeld.

Gekoppelde modus
Het foto-indicatorlampje is felblauw.
Niet-gekoppelde modus
Het blauwe indicatorlampje knippert.

Foto-indicatorlampjes
Druk op de fotoknop, waarna het blauwe schermlampje gaat branden.

Video
Zet de Mi Action Camera 4K in de videomodus. Druk op de fotoknop om de video-
opname te starten. 

De slaapstand van het apparaat in- en uitschakelen
Druk op de fotoknop terwĳl het apparaat in de slaapstand staat, waarna het 
indicatorlampje weer volledig brandt. De bluetooth-afstandsbediening probeert 
vervolgens automatisch verbinding te maken met de Mi Action Camera 4K. Als dit niet 
lukt, zal het indicatorlampje beginnen te knipperen en kan er een nieuw apparaat 
worden gekoppeld.

Druk nogmaals op de fotoknop om de video-opname te stoppen.



Deze versie is alleen voor privégebruik en mag niet worden verspreid.

3

Slaapstand
Het apparaat zal automatisch in de slaapstand gaan als er na het inschakelen 
gedurende 10 minuten geen apparaten zĳn gekoppeld. Het foto-
indicatorlampje zal naar een helderheid van 20% dimmen en stoppen met knipperen. 
Het apparaat wordt tĳdens de slaapmodus niet automatisch uitgeschakeld. De 
bluetooth-afstandsbediening gaat automatisch in de slaapstand als deze is 

Uitschakelen
Houd de fotoknop drie seconden lang ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld of in 
de slaapstand staat. Het indicatorlampje voor uitschakelen zal vervolgens verdwĳnen.

Verbinding maken en foto's nemen tĳdens het opladen
De afstandsbediening kan met een ander apparaat worden gekoppeld en tegelĳkertĳd 
foto's maken als deze op de stroomvoorziening is aangesloten. U kunt de 
afstandsbediening eerst aansluiten op de stroomvoorziening en daarna aan een Mi 
Action Camera 4K koppelen of andersom.

Foto
Zet de Mi Action Camera 4K in de fotomodus en druk op de fotoknop.

losgekoppeld van de Mi Action Camera 4K (bĳvoorbeeld doordat deze zich buiten het 
bereik bevindt) of als bluetooth om welke reden dan ook niet meer wordt gebruikt.

AEEA-verklaring
Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA zoals in Richtlĳn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met 
ongesorteerd huishoudelĳk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het 
milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bĳ een van de 
aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselĳke autoriteiten. Correcte 
verwĳdering en recycling zal mogelĳk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene 
gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselĳke 
autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze 
inzamelpunten.
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·  Laad dit product vóór het eerste gebruik op en gebruik het binnen het effectieve bereik 
(het effectieve bereik van de Bluetooth-afstandsbediening is 10 meter).
·  Als de Action Tripod niet goed kan worden gekoppeld met de Mi Action Camera 4K, start 
u het product opnieuw op of zet u de bluetooth van de camera uit, voordat u het opnieuw 
probeert te koppelen.
·  Een laag vermogen kan de bluetoothverbinding beïnvloeden, bĳvoorbeeld door het 
bereik of de stabiliteit te verminderen. Zorg ervoor dat u het apparaat zo snel mogelĳk 
oplaadt.

Opmerking:

Waarschuwing:
·  Bewaar en gebruik dit product bĳ normale omgevingstemperaturen.
·  Stel dit product niet bloot aan regen of zeer vochtige omgevingen.
·  Beschadig dit product niet door het te gooien of anderszins te laten vallen.
·  Dit product mag niet worden gedemonteerd, gerepareerd of omgebouwd.
·  De ingebouwde lithiumba�erĳ mag niet worden weggegooid of in een vlam worden geplaatst.

Online ondersteuning: www.mi.com/service
Geproduceerd door: Beĳing Yueme Technology Co., Ltd.
Adres: 2057, Floor 2, Building 1, nr. 2 Cuiwei Road, Haidian District, Beĳing




