
 
 
 
 

Pilot Bluetooth® do urządzeń  
multimedialnych 

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi 
50000 

  



Niewielki i lekki pilot 50000 jest towarzyszem urządzeń multimedialnych 
działających w technologii Bluetooth® z systemem iOS/android. 
Korzystaj z wygody bezprzewodowego sterowania urządzeniami iPhone® 
lub iPad® nawet z systemem Android. 
 

• Bluetooth® 3.0, klasa II. Współpracuje z: urządzeniami iPhone®, iPad® oraz 
innymi urządzeniami kompatybilnymi z OS (iMac®, Macbook® itd.), a także 
telefonami z systemem Android oraz tabletami obsługującymi technologię 
Bluetooth® HID. 

• Sterowanie odtwarzaniem mediów obejmuje odtwarzanie/pauzę, przewijanie do 
przodu/do tyłu, zwiększanie/zmniejszanie głośności, wyciszanie. 

• Przycisk zwiększania głośności, można wykonywać zdjęcia aparatem w 
urządzeniu iPhone® bez wychodzenia. 

 

1. Współpraca: 
Pilot do urządzeń multimedialnych BT obsługuje profil Bluetooth® 3.0 HID, 
klasa II. 
Jest kompatybilny z: wszystkimi urządzeniami android, urządzeniami iPhone®, 
iPad® oraz innymi urządzeniami kompatybilnymi z OS (iMac®, MacBook Air®, 
MacBook Pro®, Mac mini®, iPod Touch® iOS 4 lub wersja wyższa itd.) 
 

2. Bluetooth Pairing:  
To connect the remote control with your smartphone or tablet, turn it on with 
the On/Off switch. Then press and hold the Play/Pause button for 5 seconds. 
The red LED on the front side flashes to indicate, that the remote control is in 
pairing mode. In the liste of available devices on your mobile device, will 
appear the “50000”. Select this one and the connection will be made. 
 
 

3. Zdjęcie:  
Przycisk zwiększania głośności na pilocie do urządzeń multimedialnych BT 
uruchamia aplikację aparatu, która umożliwia wykonanie zdjęcia tak jak zdalna 
migawka aparatu. Oznacza to, że iPhone’a® można ustawić na statywie lub stojaku, 
a następnie wykonać niezamazane ujęcie. Pilot doskonale nadaje się również do 
zdjęć grupowych, na których samemu można się pojawić! Model 50000 
współpracuje również ze zdalną migawką Android. 

  



4. Sterowanie mediami:  
Po podłączeniu do telewizora, stacji dokującej lub samochodowego zestawu 
muzycznego można odtwarzać, pauzować, przewijać do przodu i do tyłu oraz 
wyciszać i regulować głośność muzyki bądź filmów na urządzeniu iPhone® lub 
iPad® z odległości do 10 metrów. 
 

5. Bateria: 
Pilot do urządzeń multimedialnych BT jest zasilany z baterii AAA 
 

6. Łatwy do przenoszenia: 
tylko 42 gramy z baterią 

Współpracuje z następującymi urządzeniami: wszystkie urządzenia android, iPhone 
5®/iPhone 4S®/4®/3GS®, iPad 3®/2®/1®, iPod Touch 4G®/3G®, MacBook Pro®/Air®, 
iMac®, Mac Mini® oraz wszystkie inne produkty Apple® z technologią Bluetooth®, 
Bluetooth® 3.0 HID, 

Zawartość zestawu: Sterownik Bluetooth® urządzeń multimedialnych i instrukcja 
obsługi. 


