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1. SAFETY INSTRUCTIONS

2. INSTALLATION

1. This device is an accessory of electronic products. It may be a�ected 

     by environmental elements, but this is unlikely.

2. Do not self-repair, disassemble or modify.

3. Do not expose to water or other sources of moisture.

4. Do not expose to high temperatures.

5. Do not use liquid or aerosol cleaners. 

6. For use by adults. 

7. Do not handle damaged battery.

8. Release the lock when not using it for it long time

9. Dispose of used batteries according to guidelines in the manual.

1. To prevent any unexpected accidents, please turn o� the camera.

2. Open the shutter socket cover and plug the remote control in the correct 

     direction. (For a spiral plug, please turn the lock clockwise and make it tight. 

     Then taking it o� the camera, just turn the lock anti-clockwise and unplug it).

3. Turn on your camera and take pictures.

1.

Before using the product, please read the following instruction manual 
carefully and keep it for future reference. When transferring the product to 
a third party, it is advisable to include the instructions.
Improper use may cause undesirable e�ects. To avoid, observe the           
following precautions.

PHOTO 
ACCESSORY



2.

3. USING

4. WASTE MANAGEMENT

The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and electronic 
equipment, batteries and packagings must not be placed with other 
household waste. They must be handed over to a separate waste 
collection system.

5. WARRANTY

Newell products are covered
by a 40-month manufacturer's warranty.

Distributor / Händler / Distribuidor / Distributore 
Distributeur / Distributor / Dystrybutor / Дистрибьютор

Newell General Representative
Fdirect sp. z o.o.
ul. Rabienska 18 
94-227 Lodz
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The remote control does not need battery power. It is made with plug & 
play technology.
The two-level shutter button works like the trigger in the camera.
Pressing it halfway - sets the focus. Pressing it fully - releases the shutter.

1. Half press the release the button and start the auto-focus system of the camera. 

After focusing on the subject, please fully press the release button to take a picture.

2. Lock the shutter (please set the camera to continous shooting or BULB mode) and 

fully press the release buton. By pushing the buton forward, you may lock the camera 

and start continous shooting or long exposure. 

Specifications and design are subject to change without notice.
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1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2. INSTALACJA

1. Jest to urządzenie elektroniczne. Na jego działanie mogą mieć wpływ 

    elementy otoczenia, jednak jest to mało prawdopodobne.

2. Nie naprawiać we własnym zakresie, nie rozbierać oraz nie mody�kować.

3. Nie należy wystawiać na działanie wody lub innych źródeł wilgoci.

4. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.

5. Nie należy używać w pobliżu gazów palnych.

6. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

7. Nie korzystać z wężyka w przypadku gdy jest uszkodzony. 

     Natychmiast wyłączyć w przypadku awarii.

8. Zwolnij blokadę, gdy nie używasz wężyka przez dłuższy czas

9. Zużyty sprzęt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru 

     odpadów, nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami komunalnymi.

1.

Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższej 
instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przyszłości.       
W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest 
dołączanie do niego instrukcji. Nieprawidłowe użytkowanie może spowo-
dować niepożądane skutki. W celu ich uniknięcia należy przestrzegać 
poniższych uwag.
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1. Aby zapobiec nieoczekiwanym wypadkom, należy wyłączyć aparat.

2. Otwórz pokrywę gniazda migawki i podłącz pilota w odpowiednim kierunku.  

     (W przypadku spiralnej wtyczki należy przekręcić blokadę w kierunku zgodnym 

     z ruchem wskazówek zegara i mocno ją dokręcić. Wyjmując, wystarczy przekręcić 

     blokadę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odłączyć go).

3. Włącz aparat i zrób zdjęcia.



4. UTYLIZACJA

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać 
z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazywane do 
oddzielnego systemu zbiórki odpadów.

5. GWARANCJA

Produkty Newell objęte są 
40-miesięczną gwarancją producenta.

Specyfikacja oraz projekt tego urządzenia mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Distributor / Händler / Distribuidor / Distributore 
Distributeur / Distributor / Dystrybutor / Дистрибьютор

Newell General Representative
Fdirect sp. z o.o.
ul. Rąbieńska 18 
94-227 Łódź

3. OPIS PRODUKTU I UŻYTKOWANIE 

2.
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Pilot nie wymaga zasilania bateryjnego. Wykonany jest w technologii 
Plug&Play.
Dwupoziomowy przycisk spustu migawki pracuje tak jak spust w aparacie 
- wciśnięcie do połowy powoduje ustawienie ostrości, wciśnięcie do końca 
wyzwala migawkę.

1. Naciśnij do połowy przycisk zwalniający i uruchom system autofokusa aparatu. 

     Po ustawieniu ostrości na obiekcie naciśnij do końca przycisk zwalniający, aby 

     zrobić zdjęcie.

2. Zablokuj migawkę (ustaw aparat na tryb zdjęć seryjnych lub tryb BULB) i naciśnij 

     do końca przycisk spustu migawki. Przesuwając przycisk do przodu, można zablokować   

      aparat i rozpocząć fotografowanie w trybie ciągłym lub z długim czasem naświetlania.


