
دليل المستخدم

CliqueFie

CliqueFie

RSS-Gen & RSS102- Statement: FCC Compliance Statement:

Model Nam e: BT-300

1. Operating frequency: 2.4Ghz
2. Operating mode: GFSK
3. Operating current: 2mA
4. Operating voltage:3V
5. Operating temperature:-10℃ ─ +55℃
6. Operating humidity: 10%-70%
7. Battery part number:CR2032

iOS

(iPhone 7/ 7+ / 6s/ 6s+/ 6/ 6+ /SE /iPhone 5 
/ iPhone 5S / iPhone 5C)

 

وحدة التقاط الصور الالسلكية

بدون تطبيقات: ال يلزم مزيد من التطبيقات. االتصال عبر 
تقنية بلوتوث 3.0

نطاق البلوتوث: حتى ۱۰ متر.
التوافق: اإلصدار iOS 10.3 أو ما بعده

 Bluetooth ← (إعدادات) Settings ۱- في هاتفك, انتقل إلى
(بلوتوث). شِغّل البلوتوث. اضغط مع االستمرار على زر وحدة 
 .LED (لمدة ۳ ثواني) حتى يومض ضوء مؤشر CliqueFie
يُشير وميض مؤشر LED إلى أن الوحدة في وضع الكشف عن 

أجهزة.

۲- عندما ۳يكتشف اآليفون وحدة CliqueFie انقر فوق 
"CliqueFie" لتوصيل الجهاز.

٤- اآلن يمكنك تشغيل الكاميرا واالستمتاع بوحدة التقاط الصور 
.CliqueFie الالسلكية

۳- ثم ستظهر رسالة، يرجى النقر فوق "Pair" (اقتران) للسماح 
لوحدة CliqueFie باالتصال بجهازك. عندما تُظهر وحدة 

 My Device األجهزة المتصلة تحت "CliqueFie"
.CliqueFie (جهازي)، يكون االتصال قد نجح بوحدة
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۱- إذا لم يتمكن الهاتف من البحث عن األجهزة المزودة 
بتقنية البلوتوث، يرجى تكرار البحث أو إزالة البطارية ثم 

إعادة المحاولة.

إخطار:

۲- عند االنتهاء، يرجى إيقاف تشغيل البلوتوث. في حال 
عدم استخدام الوحدة لمدة من الوقت يرجى إزالة البطارية.

۳- تأكد من أن مفتاح الصوت في وضع اإلغالق.

٤- تجنب استخدام أكثر من جهازي CliqueFie في 
نفس الوقت.

إذا كان يوجد لديك أي أسئلة أو مشاكل أخرى نتيجة 
اختالف العالمات التجارية والهواتف، يرجى االتصال 

.CliqueFie بمركز دعم عمالء



ال یلزم مزید من التطبیقات: االتصال عبر تقنیة بلوتوث 3.0

 نطاق البلوتوث: حتى ۱۰ متر.

یدعم إصدارات أندروید 7.0/7.1.1/7.1.2 أو ما بعدھا
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Model Nam e: BT-300

1. Operating frequency: 2.4Ghz
2. Operating mode: GFSK
3. Operating current: 2mA
4. Operating voltage:3V
5. Operating temperature:-10℃ ─ +55℃
6. Operating humidity: 10%-70%
7. Battery part number:CR2032

RSS-Gen & RSS-102 Statement: FCC Compliance Statement:

وحدة التقاط الصور الالسلكیة

۱- الزر
۲- الضوء
۳- الفتحة

٤- غطاء البطاریة

اقتران بلوتوث وحدة CliqueFie مع ھاتفك المحمول

۱- في ھاتفك، اذھب إلى Settings (إعدادات)← 
    Bluetooth (بلوتوث)، ثم قم بتشغیل البلوتوث

۲- اضغط مع االستمرار على زر CliqueFie (لمدة ۳ ثواني) 
 LED ُیشیر ومیض مؤشر .LED حتى یومض ضوء مؤشر

إلى أن الوحدة في وضع الكشف عن أجھزة. عندما ُیظھر 
"CliqueFie" األجھزة المتاحة، انقر فوق الجھاز المطلوب 

إلجراء التوصیل.

۳- عندما ینتقل نص "Cliquefie" إلى األجھزة المقترنة، 
یتم تعیینھا جمیًعا. في حال تعذر إجراء ذلك، یرجى تكرار 

الخطوات السابقة.

.CliqueFie ٤- اآلن یمكنك تشغیل الكامیرا واالستمتاع بتقنیة
*بعض األجھزة قد تحتاج إلى تبدیل إعدادات الكامیرا 

للسماح لوحدة التحكم عن ُبعد بالعمل. یرجى االنتقال إلى  
← Camera (الكامیرا)← Settings (إعدادات)

Use Volume key as (اضبط مفتاح مستوى الصوت 
على) ← Shutter (إغالق)

إخطار:

۲- عند االنتھاء، یرجى إیقاف تشغیل البلوتوث. في حال 
عدم استخدام الوحدة لمدة من الوقت یرجى إزالة البطاریة.

۳- تأكد من أن مفتاح الصوت في وضع اإلغالق.

٤- تجنب استخدام أكثر من جھازي CliqueFie في 
نفس الوقت.

إذا كان یوجد لدیك أي أسئلة أو مشاكل أخرى نتیجة 
اختالف العالمات التجاریة والھواتف، یرجى االتصال 

.CliqueFie بمركز دعم عمالء


