
Emparelhamento do CliqueFie Bluetooth Remote com seu Telefone Móvel

Sem App extra necessário: Conectar via 

Variação Bluetooth: até 10 M. 

Suporte para Android Versão 7.0/7.1.1/7.1.2
 Ou mais recente
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Mantenha pressionado o botão remoto 
CliqueFie (aprox. 3 segundos) até que a 
luz do LED pisque. O LED piscando 
significa que está no modo Detectável. 
Quando “CliqueFie” mostra em 
Dispositivos Disponíveis, toque-o para se 
conectar. 

2.

1. Se o telefone não puder buscar os 
dispositivos Bluetooth próximos, por favor, 
tente mais uma vez ou remova a bateria e 
tente novamente. 

2. Quando você tiver terminado, por favor, 
desligue o Bluetooth. Se você não estiver 
planejando usá-lo por um período de 
tempo, por favor, remova a bateria. 

3. Certifique-se que a tecla de Volume está 
no modo Disparador. 

4. Por favor, evite o uso de mais de dois 
dispositivos CliqueFie ao mesmo tempo.

5. Se você ainda não pode se conectar 
com o CliqueFie remoto, por favor, 
verifique:
1) Se o seu dispositivo é Android 7.1 
Versão ou mais;
2) Outro APP para fotografias

Devido a diferentes marcas e telefones, se 
você tem alguma pergunta ou problema, 
por favor, entre em contato com o Suporte 
ao Cliente CliqueFie. 

Notificação:No seu telefone, vá para Configurações 
Bluetooth depois ligue o Bluetooth
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Quando o texto “CliqueFie” se move 
para Dispositivos emparelhados, então 
você terá todos ajustados. Se não, por 
favor, repita os passos anteriores. 

3.

Dispositivos emparelhados

Bluetooth
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Agora, você pode ligar sua câmera e 
desfrutar do CliqueFie. 
*Alguns dispositivos podem precisar 
mudar os ajustes da câmera para 
permitir a forma remota de trabalho. 
Por favor, vá para Câmera     
Ajustes          Use a tecla Volume 
como     Disparador       
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Nome do Modelo:BT-300

1. Frequência de operação: 2,4Ghz
2. Modo de operação: GFSK
3. Corrente de operação: 2mA
4. Tensão de operação:3V
5. Temperatura de operação:-10℃ ─ +55℃
6. Umidade de operação: 10%-70%
7. Número da bateria: CR2032

Bluetooth 3.0

Declaração RSS-Gen & RSS-102:Declaração de Conformidade FCC:
Todos os dispositivos:
Mudanças ou modificações não aprovadas expressamente 
pela parte responsável pela conformidade podem invalidar 
a autoridade do usuário.

Declaração de conformidade Parte 15B:
OBS.: Este equipamento foi testado e foi encontrado que 
estava em conformidade com os limites para um 
dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das 
Regras FCC. Estes limites são destinados a fornecer uma 
proteção razoável contra interferências nocivas em uma 
instalação residencial.
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, se não instalado de acordo com as 
instruções, pode causar interferências nocivas nas 
comunicações de rádio. Entretanto, não há garantir que a 
interferência não ocorrerá em uma instalação em particular.
Se este equipamento não causa interferência nociva para 
a recepção de rádio ou televisão, que pode ser 
determinada desligando e ligando o equipamento, o 
usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência 
através de uma ou mais das seguintes medidas:
- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a separação entre o equipamento e receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito 
diferente daquele que o receptor está conectado.
-Consulte o representante ou um técnico experiente de 
rádio/TV para pedir ajuda.
Esta declaração deve estar no manual do usuário se não 
impresso na etiqueta A, localizada na superfície externa do 
dispositivo:
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das 
Regras FCC.
A operação está sujeita às duas condições seguintes:
(1) Este dispositivo pode não causar interferência nociva e 
(2) este dispositivo pode aceitar qualquer interferência 
recebida, incluindo interferência que pode causar uma 
operação indesejada.

“Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) 
RSS de isenção de licença da Indústria do Canadá.
A operação está sujeita às duas condições seguintes:
(1) este dispositivo pode não causar interferência, e 
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, 
incluindo interferência que pode causar uma operação 
indesejada do dispositivo.

Declaração RSS-102:
“Este equipamento está conforme com os limites de 
exposição à radiação da Indústria do Canadá determinada 
para um ambiente não controlado.



Depois, aparecerá uma mensagem, por 
favor, toque em “Pair” (emparelhar) para 
permitir que CliqueFie se conecte com o 
seu dispositivo. Quando “CliqueFie” 
exibir Conectado em Meu Dispositivo, 
você terá sido conectado com sucesso 
ao o CliqueFie.

Compatibilidade: iOS 10.3 ou mais recente
(iPhone 7/ 7+ / 6s/ 6s+/ 6/ 6+ /SE 
/iPhone 5 / iPhone 5S / iPhone 5C)

No seu telefone, vá para Configurações 
Bluetooth. Ligue o Bluetooth. Mantenha 
pressionado o botão remoto CliqueFie 
(aprox. 3 segundos) até que a luz do 
LED pisque. O LED piscando significa 
que está no modo Detectável. 

1.

Quando iPhone detecta CliqueFie, toque 
em “CliqueFie” para conectar o 
dispositivo.

2.
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Agora, você pode ligar a câmera e 
divertir-se com o CliqueFie Wireless 
Snapshot. 

Fotografias sem fio
Manual do Usuário

Conectado

Bluetooth

Variação Bluetooth: até 10 M. 

App-Gratuito: Sem App extra necessário. 
Conectar via Bluetooth 3.0

Declaração de Conformidade FCC:

1. Se o telefone não puder buscar os 
dispositivos Bluetooth próximos, por 
favor, tente mais uma vez ou remova a 
bateria e tente novamente. 

2. Quando você tiver terminado, por 
favor, desligue o Bluetooth. Se você não 
estiver planejando usá-lo por um período 
de tempo, por favor, remova a bateria. 

3. Certifique-se que a tecla de Volume 
está no modo Disparador. 

4. Por favor, evite o uso de mais de dois 
dispositivos CliqueFie ao mesmo tempo.

5. Se você ainda não pode se conectar 
com o CliqueFie remoto, por favor, 
verifique:
1) Se o seu dispositivo é Android 7.1 
Versão ou mais;
2) Outro APP para fotografias

Devido a diferentes marcas e telefones, 
se você tem alguma pergunta ou 
problema, por favor, entre em contato 
com o Suporte ao Cliente CliqueFie. 

Notificação:

1. Frequência de operação: 2,4Ghz
2. Modo de operação: GFSK
3. Corrente de operação: 2mA
4. Tensão de operação:3V
5. Temperatura de operação:-10℃ ─ +55℃
6. Umidade de operação: 10%-70%
7. Número da bateria: CR2032

Nome do Modelo: BT-300

Declaração RSS-Gen & RSS-102:
Todos os dispositivos:
Mudanças ou modificações não aprovadas expressamente 
pela parte responsável pela conformidade podem invalidar 
a autoridade do usuário.

Declaração de conformidade Parte 15B:
OBS.: Este equipamento foi testado e foi encontrado que 
estava em conformidade com os limites para um 
dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das 
Regras FCC. Estes limites são destinados a fornecer uma 
proteção razoável contra interferências nocivas em uma 
instalação residencial.
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, se não instalado de acordo com as 
instruções, pode causar interferências nocivas nas 
comunicações de rádio. Entretanto, não há garantir que a 
interferência não ocorrerá em uma instalação em particular.
Se este equipamento não causa interferência nociva para 
a recepção de rádio ou televisão, que pode ser 
determinada desligando e ligando o equipamento, o 
usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência 
através de uma ou mais das seguintes medidas:
- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a separação entre o equipamento e receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito 
diferente daquele que o receptor está conectado.
-Consulte o representante ou um técnico experiente de 
rádio/TV para pedir ajuda.
Esta declaração deve estar no manual do usuário se não 
impresso na etiqueta A, localizada na superfície externa do 
dispositivo:
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das 
Regras FCC.
A operação está sujeita às duas condições seguintes:
(1) Este dispositivo pode não causar interferência nociva e 
(2) este dispositivo pode aceitar qualquer interferência 
recebida, incluindo interferência que pode causar uma 
operação indesejada.

“Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) 
RSS de isenção de licença da Indústria do Canadá.
A operação está sujeita às duas condições seguintes:
(1) este dispositivo pode não causar interferência, e 
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, 
incluindo interferência que pode causar uma operação 
indesejada do dispositivo.

Declaração RSS-102:
“Este equipamento está conforme com os limites de 
exposição à radiação da Indústria do Canadá determinada 
para um ambiente não controlado.


