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Paket İçeriği

Paket İçeriği

Ürün paketi aşağıdaki öğelerle birlikte gelir. Herhangi bir parçanın eksik olması 
durumunda, lütfen ZHIYUN veya yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.

❶ CRANE 3S-E Paketinde TransMount 3S EasySling tutacak bulunmaktadır.
❷ CRANE 3S Paketinde TransMount CRANE 3S SmartSling tutacak bulunmaktadır.

CRANE 3S Sabitleyici x 1 Hızlı Çıkartma Plakası x 1   Kamera Yükseltme Aparatı x 1 Lens Destek Tüpü x 2

18650 Li-ion Pil x 3 Şarj Aleti x 1 Tripod x 1 Uzatma Kolu ve Kauçuk 
Kapak x 1

Type-C to Micro USB 
Kamera Kontrol Kablosu x 1

Type-C to Mini USB 
Kamera Kontrol Kablosu x 1

Type-C to Type-C Kamera 
Kontrol Kablosu x 1

Type-C to Multi USB 
Kamera Kontrol Kablosu x 1

USB Tip-C Yazılım 
Güncelleme Kablosu x 1

1/4-20 Vida x 3

M3 Vida x 6 Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1 Taşıma Çantası x 1

Alyan x 3 EasySling Adaptör
Tabanı x 1

TransMount 3S 
EasySling Tutacak x 1

TransMount CRANE 3S 
SmartSling Tutacak x 1
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CRANE 3S Hakkında Bilinmesi Gerekenler

CRANE 3S Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1- Tilt Açısı Sıkıştırma Vidası

2- Tip-C Kamera Kontrol Portu

3- Yatay Denge Mandalı

4- Hızlı Çıkartma Plakası 
Güvenlik Kilidi

5- Hızlı Çıkartma Plakası Mandalı

6- Pan Açısı Mandalı

7- Pan Açısı Motoru

8- DC-IN Şarj Portu

9- Follow Focus Tekeri

10- Joystick

11- Tilt Açısı Motoru

12- Tilt Açısı Mandalı

13- Roll Açısı Sıkıştırma Vidası

14- Roll Açısı Motoru

15- Roll Açısı Mandalı

16- Pil Bölmesi Kapak Kilidi

17- 3/8” Vida Girişi

18- Dişli 1/4” Vida Girişi

19- Taban Pimi

20-  Tripod

21-  1/4” Uzatma Vida Deliği

22- Uzatma Kolu Montaj Tabanı

23-  TransMount CRANE 3S 
SmartSling Tutacak Güvenlik Kilidi

24- Dişli 1/4” Vida Girişi

25- Güç Düğmesi ve Power 
Button & Mod Gösterge Işığı

26-  POV Tuşu

27- Deklanşör Tuşu

28- Kayıt Tuşu

29-  MOD Tuşu

30- Zoom/Focus Motoru Portu x 2

31-  Pan Açısı Sıkıştırma Vidası

32-  FN Tuşu

33-  USB-A Güç Çıkışı Portu

34-  Tip-C Yazılım Güncelleme 
Portu

35-  Tetik Tuşu

36-  3/8” Vida Girişi
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No. Port Tipi Fonksiyon Çıkış Giriş

1 Tip-C Kamera Kontrol Portu Kamera Kontrol 5V1A NA

2 Zoom/Focus Motor Portu
TransMount CRANE 3S Servo Zoom 

& Focus Motor Bağlantıları
8.7V2A NA

3 DC-IN Şarj Portu
TransMount PowerPlus Pil Paketi 

Bağlantısı
/ 9.8-25.2V

4 USB-A Güç Çıkışı Portu Harici Cihaz Şarjı 5V1A NA
5 Tip-C Yazılım Güncelleme Portu Yazılım Güncelleme / /

6 Taban Pimi TransMount CRANE 3S SmartSling 
Tutacak Bağlantısı

5V0.5A NA

Port Bilgileri

CRANE 3S Hakkında Bilinmesi Gerekenler
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Hazırlık ve Pillerin Şarj Edilmesi

CRANE 3S'i ilk defa kullanırken, lütfen ürünün normal kullanımını sağlamak için, 
pilleri pakette bulunan özel şarj cihazıyla tamamen şarj edin ve etkinleştirin.

Şarj Aleti ve Pil Açıklamaları

Şarj Aleti Özellikleri
İsim: 18650 Şarj Aleti (3 pil için) 
Model: CH18650-3B
Giriş: 5V=2400mA
Çıkış: 4.2V=800mA*3
    LED göstergeleri şarj olurken sabit 
kırmızı renkte yanar.
    LED göstergeleri tamamen şarj 
olduğunda sabit mavi renkte yanar.

Pil Özellikleri
İsim: 18650 Li-ion Pil 
Model: IMR 18650 MP 
Kapasite: 2600mAh
Voltaj: 3.6V

1- Sabitleyici, uygun şekilde kullanılmadığında ve saklanmadığında yangına, 
ekonomik kayba veya kişisel yaralanmaya neden olabilecek yüksek enerji 
yoğunluklu pillerle donatılmıştır. Lütfen pilleri kullanmadan önce buradaki 
yasal uyarıyı ve pil etiketindeki açıklamayı dikkatlice okuyun.

2- Lütfen yalnızca ZHIYUN tarafından sağlanan veya onaylanan pilleri 
kullanın. ZHIYUN dışı pillerin neden olduğu patlama, yangın ve / veya 
kaza ile ilgili sorumluluk ZHIYUN tarafından kabul edilmeyecektir.

Piller kullanılmadığında, lütfen bunları paketin pil yuvasına veya bir plastik 
saklama kutusuna koymayı unutmayın (saklama kutusunun ayrıca satın alınması 
gerekir).

LED Göstergeleri
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Hazırlık ve Pillerin Şarj Edilmesi

Şarj Prosedürü

1.  Pilleri şarj cihazına, doğru yönde (pozitif / negatif uç) yerleştirin.
2.  Şarj cihazını Tip-C USB kablosuyla adaptöre bağlayın. 
3.  Şarj işlemini başlatmak için adaptörü bir elektrik prizine takın.

USB充电线USB Kablosu Adaptör Şebeke

① Kullanılan adaptörün farklılığından dolayı, güç kaynağı yetersiz 
olduğunda (örneğin adaptörün akımı 500mA'den düşük olduğunda) pilleri 
şarj etmek başarısız olabilir. Koşullar, kullanılan belirli şadaptörlere bağlı 
olarak değişebilir. Daha yüksek akım kapasitesine sahip bir adaptör 
kullanılması önerilir. Adaptör, kutu içinden çıkmaz.
②  Piller, sabitleyicideki USB portundan şarj edilemez.

①  Lütfen pil şarjı için nitelikli bir standart 5V / ≥ 2000mA adaptör kullanın. 
Şarj süresi, adaptörün maksimum giriş akımına bağlıdır.

②  Bu sabitleyici, yüksek deşarj oranına sahip üç özel pil ile standart olarak 
gelir. Lütfen yalnızca ZHIYUN tarafından sağlanan veya onaylanan pilleri 
kullanın ve şarj edin.

③  Lütfen pillerin tamamen dolu olduğundan emin olun. Her üç pil de şarj 
edilmediğinde, dengeleyicinin arızalanmasına neden olabilir.
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Kurulum ve Denge Ayarı

Tripodu hazırlayın ve sabitleyicinin altındaki 1/4 "-3/8" vida girişine takın. 
Ardından tripodu düz bir yüzeyde açın.

Tripod Kurulumu

Pillerin Takılması

Pil bölmesinin kilidini açın ve pil kapağını çıkarın. Ardından 3 adet 18650 pili doğru 
yönde takın (pozitif / negatif uç).
Pillerin kolayca çıkartılması için lütfen kaldırma kayışını pil bölmesinin altına 
yerleştirin.

Kamera Kurulumu

A- Sabitleyicinin her ekseni bir kilit mekanizması ile donatılmıştır. Bu kilitleri 
uygun kurulum, depolama ve eksenleri kilitlemek için kullanabilirsiniz.

Maksimum stabilite elde etmek için, tripod ayağının birini sabitleyicinin 
sapına paralel olarak yerleştirin.

Kurulum İçin Kilitleme Taşıma İçin Kilitleme
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Kurulum ve Denge Ayarı

B- Sabitleyici üzerindeki açı mandalları üç kilitleme aşaması içerir: kilitsiz aşama, 
yarı kilitli aşama, kilitli aşama. Sabitleyiciyi kullanırken, mandalları kilitsiz aşamaya 
getirin. Sabitleyici kurulumu, depolanması ve nakliyesi sırasında kullanıcılar, 
mandalları ihtiyaçlarına göre yarı kilitli aşamaya veya kilitli aşamaya ayarlamayı 
seçebilirler. Sabitleyiciye zarar vermemek için mandalları kilitli aşamaya 
ayarlamadan önce yarı kilitli aşamaya ayarlayın.

1. Kamerayı, hızlı çıkarma plakasına takın ve alttaki vidayı sıkın.

2. Lensin dengesini sağlamak için hızlı çıkartma plakası üzerindeki lens desteğini 
ayarlayın. (Lütfen lens desteğini gerçek kamera lens kombinasyonuna göre monte 
edin.)
3. Hızlı çıkarma plakasını sabitleyiciye kaydırın ve ardından hızlı çıkarma plakası 
mandalını kilitleyin.

Kilitli aşama Yarı kilitli aşama Kilitsiz Aşama
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Kurulum ve Denge Ayarı

1/4 ”vida ve 3/8” vida varsayılan olarak hızlı serbest bırakma plakasına monte 
edilmiştir. Sinema kamerası monte ederken iki vidanın, DSLR veya aynasız 
kamera monte ederken 1/4 ”vidasının sıkılması önerilir.

Kamera Kontrol Kablosu Bağlantısı 

Paketten çıkan uyumlu kabloyu kullanarak, kamera bağlantı noktası ile 
sabitleyicinin kamera kontrol bağlantı noktası arasındaki bağlantıyı kurun.

Lens Desteği    1/4” Vida    3/8” Vida

Sıkıştırma Aparatı Sıkıştırma Vidası
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Kurulum ve Denge Ayarı

Bağlantı
Tipi

Type-C to Micro 
USB

LN-MBUC-A01

Type-C to Mini 
USB

LN-NBUC-A01

Type-C to Type-C
LN-UCUC-A01

Type-C to Multi 
USB

LN-UCUS-A01

Kamera Portu
Tipi Micro USB Mini USB Type-C Multi USB

Kamera
Modeli

Nikon Canon Panasonic Nikon Sony

D850 5D Mark Ⅳ 6D Mark Ⅱ EOS R GH5 Z6 A7RM3

Foto √ √ √ √ √ √ √

Video √ √ √ √ √ √ √

Canlı İzleme √ √ √ × × × ×

AV √ √ √ √ √ √ ×

TV √ √ √ √ √ √ ×

ISO √ √ √ √ √ √ ×

EV √ √ √ √ √ √ ×

Elektronik 
Focus √ √ √ √ √ √ ×

Elektronik 
Zoom × × × × × × √

Kamera markası nasıl seçilir:
Yöntem 1: ZY Play'de CRANE 3S sayfasına girin ve sağ üst köşedeki “Ayarlar” 
bölümünde “Kamera Markası” nı bulun. Ardından kullanılan kamera ile aynı olan 
ilgili kamera markasını seçin.
Yöntem 2: Bir SmartSling tutacağı ile bağlantı kurarken, menüde “kamera” yı 
bulabilir ve kullanılan ürünle uyumlu ilgili kamera markasını seçebilirsiniz.

① Tam uyumluluk listesi için lütfen web sitesini kontrol edin.
② Bir Sony kamerayı kontrol kablosu ile kontrol ederken, lütfen kamerayı 

açmadan önce sabitleyiciyi açın. Kameranın tam olarak şarj olduğundan 
emin olun. Motorlu lens kullanılıyorsa optik zoom kullanılabilir. Motorsuz 
lens kullanılıyorsa dijital zoom kullanılabilir. Kamera menüsünden 
ayarlayabilirsiniz.

③ Tam kamera uyumluluk listesi için lütfen ZHIYUN resmi web sitesini ziyaret 
edin. CRANE 3S Kamera Uyumluluk Listesini kontrol etmek için 
www.zhiyun-tech.com/turkey
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Kurulum ve Denge Ayarı

Ayarlama prosedürünü kolaylaştırmak için, ayarlamadan önce üç ekseni 
kilitlemenizi ve kilidini açıp teker teker ayarlamanızı öneririz.

1. Tilt ekseninin ve Hızlı Çıkartma Plakası Mandalının kilidini açın. Kamera 
merceği ön tarafa bakacak şekilde (aşağıda gösterildiği gibi) sabit ve 
neredeyse aynı seviyede kalana kadar kamerayı ileri veya geri hareket ettirin. 
Hızlı Çıkartma Plakası Mandalını sıkarak bu adımı tamamlayın.

2. Mercek yukarı bakacak şekilde, Tilt ekseninin sıkıştırma vidasını hafifçe 
gevşetin. Kamera merceği yukarı bakacak şekilde sabit kalana kadar kamerayı 
yukarı veya aşağı hareket ettirmek için itin. Sıkıştırma vidasını sıkarak bu adımı 
tamamlayın.

Denge Ayarı
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Kurulum ve Denge Ayarı

3. Roll ekseninin kilidini açın ve hızlı çıkartma plakasının altındaki roll ekseni 
sıkıştırma vidasını hafifçe gevşetin. Kamera sabit ve yatay bir şekilde kalana kadar 
kamerayı sola veya sağa hareket ettirin. Sıkıştırma vidasını sıkarak bu adımı 
tamamlayın.

4. Pan ekseninin kilidini açın ve üzerindeki sıkıştırma vidasını hafifçe gevşetin. 
Ardından pan eksenini sabit ve zemine yatay olarak kalana kadar ayarlayın. 
Sıkıştırma vidasını sıkarak bu adımı tamamlayın.

CRANE 3
Powerd by ZHIYUN
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❶ Güç Düğmesi ve Gösterge Işıkları 
Güç Düğmesi:

❹ Kayıt Tuşu

❺  Joystick
• Sabitleyicideki kamera dört yönlü yön 

kontrolü (GO modunda ve POV modunda 
geçersizdir).

❻ MOD Tuşu
• PF modu ile F modu arasında geçiş yapmak 
için bir kez basın.
• Bekleme moduna girmek için MOD 
düğmesine uzun basın.
❼ FN Tuşu
• Önceden belirlenmiş menü seçeneğine 

erişmek için kaydırın.
❽ Follow Focus Tekeri
• Bu teker, varsayılan olarak TransMount 

CRANE 3S Servo Follow Focus motorunu 
kontrol eder. Kullanıcılar SmartSling tutucu 
menüsünde mekanik takip odağından 
dijital takip odağına geçiş yapabilir.

❾ Tetik Tuşu (Öndeki F Tuşu)
• F moda girmek için tek bir kez basın veya 
düğmeye basılı tutun; PF moduna geçmek 
için tekrar basın veya düğmeyi bırakın.
• Motor konumunu sıfırlamak için iki kez 
basın (POV modunda ve Vorteks modunda 
geçersiz)
• Çalışma modu değişmeden, pan ekseninin 
180 ° dönmesi için üç kez basın (L modunda 
geçersiz).

* TransMount CRANE 3S Servo Odak Motorunun kurulum yöntemi için lütfen beraberinde 
gelen talimatları kontrol edin. Not:
1- Sabitleyici açılırken, arızalı dönme durumuna karşı lütfen kamerayı bir elinizle tutun.
2- Sabitleyici açılırken, başlatma arızasına neden olabileğinden sabitleyici el tutamağını 
sallamayın.

Tuş Açıklamaları

Nasıl Kullanılır?

❷ POV Tuşu
• POV moduna girmek için bir kez basın. Pan 
Following modu için tekrar bir kez basın.
• Vorteks moduna girmek için iki kez basın. 
POV moduna girmek için bir kez daha basın.
• GO moduna girmek için tuşa basılı tutun. PF 
moduna geçmek için düğmeyi bırakın.

❸ Deklanşör Tuşu
• Otomatik netlik için, bu tuşa yarım basın.
• Fotoğraf çekimi için tam basın.

• Sabitleyiciyi açmak veya kapatmak için 
güç düğmesine 3 saniye basılı tutun.

• Pil seviyesini görüntülemek için bir kez. 
Gösterge Işıkları:

• PF göstergesi, geçerli çalışma modunun 
Yana Takip modu olduğunu göstermek için 
sürekli yanar.

• L göstergesi, geçerli çalışma modunun 
Kilitleme modu olduğunu göstermek için 
sürekli yanar.

• POV göstergesi, geçerli çalışma modunun 
Görüş Noktası modu olduğunu göstermek için 
sürekli yanar.

• • F göstergesi, geçerli çalışma modunun 
İzleme modu olduğunu göstermek için sürekli 
yanar.

• Pil seviyesini görüntülemek için, cihaz 
açıkken Güç Düğmesine bir kez basın. LED 
göstergesi 2 saniye yanıp sönecektir. 
Gösterge anlamları (yanıp sönüyor):bir 
gösterge % 0-25 pil seviyesi, iki gösterge:% 
25 -% 50 pil seviyesi, üç gösterge:% 50 -% 75 
pil seviyesi, dört gösterge:% 75 -% 100 pil 
seviyesi.

• Video kaydını başlatmak/durdurmak için 
bir kez basın.
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Nasıl Kullanılır?

Motor Güç Ayarı

Sabitleyicinin motor gücü, sabitleyiciyi optimum kullanıcı deneyimi için farklı 
ağırlıktaki kameralara ve lense uyarlamak için ayarlanmalıdır.
Motor güç seviyesi aşağıdaki şekillerde ayarlanabilir:

Kullanım Modu Açıklamaları

Kırmızı daire içine alınmış motorlar, gri daire içine alınmış motorlar kilitliyken, 
dengeleyici kolunun hareketine göre serbest hareket eder. Eğer SmartSling 
tutacağa sahipseniz, mod geçişleri değişiklik gösterecektir.

Pan Following Modu (PF): Bu mod için, MODE Düğmesine bir kez basın.
Tilt ve Roll eksenleri kilitlenirken kamera, sabitleyicinin hareketini takiben sola / 
sağa hareket eder. Kamerayı yukarı aşağı kaydırmak için joysticki kullanın.

1.  ZY Play'de CRANE 3S'e karşılık gelen ürün sayfasını girin ve ardından sağ 
üst köşedeki Ayar bölümündeki ihtiyaçlarınıza göre motor güç seviyesini seçin.
2.  SmartSling tutacakta Menü düğmesine bir kez basın ve kadranı "motor" a 

çevirin. Ardından ihtiyaçlarınıza göre motor güç seviyesini seçin.
Motor güç seviyesini ayarlamak için kullanıcıların, otomatik güç ayarlama işlevini 
kullanmaları önerilir. Bu işlevi kullanırken, lütfen aşağıdaki ipuçlarını izleyin:
① Motor gücü seviyesini otomatik ayarlamadan önce, tüm denge ayarlarını 

tam olarak yapın. Üç eksendeki kilitleri serbest bıraktığınızdan emin olun 
ve sabitleyiciyi düz bir yüzeye dik bir şekilde koyun. 

② Başka bir kamera kurulumu yaparsanız, güç seviyesini yeniden ayarlayın.

Tilt Açısı

Roll Açısı

Pan Açısı
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Nasıl Kullanılır?

Kilitleme Modu (L): Bu mod için MODE düğmesine bir kez basın. Bu mod, 
kamerayı çekim yönünde sabit tutmak için her üç eksenin de hareketini kilitler. 
Joysticki yukarı / aşağı ve sola / sağa itmek, tilt ve pan eksenini manuel olarak 
kontrol etmenizi sağlar.

Point of View Modu (POV): Bu mod için POV tuşuna bir kez basın. Üç motor da 
sabitleyicinin hareketini takiben hareket eder.

Tilt Açısı

Roll Açısı

Pan Açısı

Tilt Açısı

Roll Açısı

Pan Açısı
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Nasıl Kullanılır?

Following Modu (F): Bunun için tetik (F) düğmesine bir kez basın veya basılı 
tutun. Kamera, sabitleyicinin hareketini takiben pan ve tilt açılarda eğilir. Joysticki 
sola / sağa itmek roll ekseninin manuel kontrolünü sağlar.

Tilt Açısı

Roll Açısı

Vortex Modu (V): Bunun için POV tuşuna iki kez basın. Roll ekseni kilitliyken 
kamera, tutacağın hizasını takiben 90 ° açıyla yukarı kalkar. Lütfen bu modu sabit 
bir ileri/geri hareketi ile kullanın ve pan eksenini döndürmek için joystick'i sağa / 
sola itin.

Tilt Açısı

Roll Açısı

Pan Açısı

Pan Açısı
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Nasıl Kullanılır?

GO Modu (GO): Bu mod için, POV tuşuna basılı tutun. Roll ekseni kilitliyken 
kamera sola / sağa hareket eder ve sabitleyicinin hızlı bir şekilde hareket etmesini 
sağlar. Aynı hareket yukarı / aşağı için de geçerlidir.

TransMount 3S EasySling Tutacak Montajı ve Sökme

1. Sling Tutacağı Adaptör Tabanını, M4 anahtarıyla sabitleyiciye monte edin.
2. EasySling Tutacağını adaptör tabanına takın.
3. EasySling Tutacağını üzerindeki anahtarla sabitleyin.

4. EasySling Tutacağını çıkarırken, kolu serbest bırakmak için geçiş düğmesine 
basın ve adaptör tabanını M4 anahtarıyla sabitleyiciden çıkarın.

1 2 3

Tilt Açısı

Roll Açısı

Pan Açısı
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①  Kullanıcılar, dikey mod ve alçak mod arasında 
hızlı geçiş için EasySling Tutacağını pil bölmesi 
üstündeki alana takabilir.
②  EasySling Tutacak, CRANE 3S-E ve Pro 
paketinde bulunur.

①  Kullanıcılar, dikey mod ve alçak mod arasında 
hızlı geçiş için SmartSling Tutacağını pil bölmesi 
üstündeki alana takabilir.
②  SmartSling Tutacak, CRANE 3S ve Pro paketinde 
bulunur.

Nasıl Kullanılır?

TransMount CRANE 3S SmartSling 
Tutacak Montajı ve Sökme

1. Pil bölmesinin altındaki koruyucu kapağı kaydırarak açın.
2. SmartSling Tutacağı yuvaya takın.
3. Mandalı pil bölmesi tabanının yakınına çekmeden önce güvenlik kilidinin yerine 
oturduğundan emin olun.

4. SmartSling Tutacağını çıkarırken, mandalın kilidini açın ve SmartSling 
Tutacağını çekerken güvenlik kilidine basın.

1 2 3

Dikey Mod

Alçak Mod

Dikey Mod

Alçak Mod
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Nasıl Kullanılır?

Uzatma Kolu Montajı ve Sökme

3. Tilt ekseni motorunu ve tel kapağını dışarı çekin (içindeki kabloları kırmamaya 
veya hasar vermemeye dikkat edin). Eğer kablo koparsa, ürün garanti dışı 
kalacaktır.
4. Uzatma kolundaki lastik kapağı çıkarın ve uzatma kolunu yatay kola takın.

5.  Adım 1'de verilen ve çıkarılan M3 vidalarını yatay kola takın.
6.  Tüm kabloların yatay kolun içinde olduğundan emin olun ve kablo kapağını 
yatay kola takın. Tespit vidalarını sıkın ve lastik kapağı yatay kola takın.

1.  M2.5 alyanı ile sabitleyicinin yatay kolundaki 4 adet M3 vidayı sökün.
2.  M1.3 alyanı ile kablo kapağı ayar vidalarını sökün.

3 4

5 6

1 2
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Nasıl Kullanılır?

Kullanıcılar daha fazla kamera-lens kombinasyonuna sahip olmak için, 
yatay kolla birlikte verilen uzatma kolunu ekleyebilir. Takma veya sökme 
sırasında kablonun kopartılması durumunda, ürün garanti dışı kalacaktır.

7. 

7

Uzatma kolunu çıkarırken lütfen aşağıdaki adımları izleyin: ① Uzatma 
kolundaki 8 adet M3 vidayı M2.5 alyanı ile çıkarın; ② M1.3 alyanıyla kablo 
kapağı ayar vidalarını sökün; ③ T ilt ekseni motorunu dışarı çekin; ④ k ablo 
kapağı ve lastik kapağı çıkarın; ⑤ u zatma kolunu sökün; ⑥ T ilt ekseni 
motorunu yatay kola takın; ⑦ kabloyu katlayın ve tel kapağını yatay kola takın.
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Manuel Açı Kilidi

PF ve L modu altında, kamerayı manuel olarak belirli bir açıya döndürebilirsizin. 
Döndürme bittiğinde kamera konumu sabitlenir. PF modunda, tilt açısını manuel 
olarak ayarlayabilirsiniz. L modunda pan ve tilt açısını manuel olarak 
ayarlayabilirsiniz.

Nasıl Kullanılır?
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Uygulamanın İndirilmesi

Uygulama Kullanımı

Soldaki QR kodu tarayın (Android 5.0 ve üzeri, IOS 9.0
ve üzeri) veya "ZY Play" uygulamasını indirmek için
doğrudan uygulama mağazasında "ZY Play"i arayın.

1.CRANE 3S için tasarlanmış olan “ZY Play” ile
eşleştirildiğinde, çeşitli işlevlerin daha iyi 
kullanılmasını sağlayabilirsiniz.
2.ZHIYUN uygulaması, önceden haber vermeksizin
düzenli güncellemeye tabidir.

Sabitleyici Telefona Nasıl Bağlanır?

Temel Fonksiyonlara Genel Bakış

1. Sabitleyiciyi açın ve sabitleyiciyi kameranıza bir kamera kontrol kablosu ile
bağlayın. Telefonunuzun Bluetooth özelliğini açın.
2. “ZY Play” i açın ve CRANE 3S için ilgili ürün sayfasını seçin. İlgili Bluetooth
adıyla sabitleyiciye bağlanmak için “connect” düğmesine basın. (Sabitleyici
Bluetooth adını bulmak için hızlı çıkarma plakasının altındaki KULLANICI
KİMLİĞİ: XXXX'i kontrol edin veya "Menü" - "about" menüsünde kontrol edin.)

Sabitleyici Modları

Sabitleyici Ayarları

Ayarlanabilir Sahne
Modları

Kalibrasyon

Video / Foto Çekimi

Timelapse

PanoramaZY Play
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Sıfırlayarak Başlatma
1. Pilleri doğru şekilde takın.
2. Hızlı çıkartma plakasını bir elinizle tutun. Sabitleyiciyi açmak için güç 

düğmesine uzun süre basın. Sabitleyiciyi açtıktan sonra motorlar kuvvet 
üretecektir. Plakayı bırakmayın ve MODE düğmesine uzun basın.

3. Sabitleyiciyi düz bir yüzeye koyun ve yaklaşık 30 saniye bekleyin; dengeleyici 
otomatik olarak başlatmayı tamamlayacaktır.

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

Sabitleyici Ne Zaman Kalibre Edilmeli?

Lütfen gerekli olduğunda sabitleyiciyi kalibre edin.

Ne Zaman Nasıl
1. Kameranın Tilt açısında, başlatmadan sonra düz konumda hafif bir 
sapma varsa.
2. Başlamadan sonra kameranın Roll açısında düz konumda hafif bir 
sapma varsa.
3. Sabitleyici sabit dururken, kamera düz konumda iken, sık sık 
küçük açı düzeltmesi yapıyorsa.

Sabitleyici
Sıfırlanarak
Başlatılmalı

1. Sabitleyicinin başlatılmasından sonra seviye konumunda hafif bir 
sapma varsa.
2. Sabitleyici uzun süredir kullanılmamışsa.
3. Sabitleyici çalışma ortamlarında önemli sıcaklık farklılıklarına 
maruz kaldıysa.

Altı Yönlü 
Kalibrasyon

Kameranın roll ve tilt açısında, başlatmadan ve sabitleyici altı yönlü 
kalibrasyonundan sonra seviye pozisyonunda hafif bir sapma varsa.

Motor Hassas
Ayarı

Altı Yönlü Kalibrasyon

1.  Uygulama Üzerinden Altı Yönlü Kalibrasyon:
"Uygulama Kullanımı" bölümünde verilen yönteme göre, lütfen sabitleyiciyi 
uygulama ile bağlayın ve "calibration"a girin, sonra altı yönlü kalibrasyonu sıraya 
göre yapın.
2.  "Zhiyun Gimbal Tools" ile Altı Yönlü Kalibrasyon:
Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna alın. Sabitleyicideki USB bağlantı noktasını 
bir Tip C USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Zhiyun Gimbal Tools'u başlatın. 
Üst kısımdaki "open" ı ve alt kısımdaki "calibration"ı tıklayın. Lütfen işlemi 
aşağıdaki adımlara göre yapın. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra “√” işareti 
görünecektir.
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ADIM 3 ADIM 4

ADIM 5 ADIM 6

Motor Hassas Ayarı
"Uygulama Kullanımı" bölümünde verilen yönteme göre, sabitleyiciyi uygulama ile
bağlayın. "settings" ve "motor calibration" seçeneğini seçin. Ardından Tilt ve Roll 
ekseninin hassas ayar değerini gerçek gereksinimlere göre ayarlayın.

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

3.  OLED Ekran Kılavuzu ile Altı Yönlü Kalibrasyon:
Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna girin. Ardından menüye basın ve kadranı 
"calibration" seçeneğine çevirin. Seçimi onaylamak için sağ tuşa bir kez basın ve 
başlatmak için "yes" düğmesine bir kez basın. Sabitleyici ekranında görünen 
adımları uygulayın. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra, ekranda "√" işareti 
belirecektir.

1.  Lütfen aşağıdaki altı yönlü kalibrasyon adımlarına bakın. Kalibrasyon 
tamamlandıktan sonra, sabitleyiciyi yeniden başlatın.
2.  Basit bir ifadeyle, altı yönlü kalibrasyon, kameranın takıldığı plakanın altı 
tarafının tümünü dikey olarak düz bir yüzeye yerleştirmek içindir.

ADIM 1 ADIM 2
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Sabitleyici Yazılımını Güncelleme

Yöntem 1: Sabitleyici yazılım güncellemesine ve çevrimiçi kalibrasyona geçmek 
için sabitleyici üzerindeki USB bağlantı noktasını bir Tip-C USB kablosuyla 
bilgisayara bağlayın.
1.ZHIYUN resmi web sitesini (www.zhiyun-tech.com) açın. Ana sayfada "İndir" 
-"Firmware" tıklayın. Sabitleyici modeliniz için USB sürücüsünü ve en son 
üretici yazılımını bulun ve indirin. (Mac ve WIN10 için, USB sürücüsünü 
indirmenize gerek yoktur.)
2.İndirilen sürücüyü yükleyin.
3.Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna girin.
4."Zhiyun Gimbal Tools" uygulamasını başlatın, ardından üretici yazılımı 
güncelleme kılavuzundaki işlemlere göre üretici yazılımı güncellemesi yapın.

Yöntem 2: Uygualama ile güncelleme. "Uygulama İşlemleri" bölümünde verilen
yönteme göre, sabitleyiciyi uygulamaya bağlayın. Uygulamada bir ürün yazılımı
güncelleme istemi açılırsa, güncellemek için lütfen üzerine dokunun.

Yazılım güncellemesinden önce, lütfen hem dengeleyicinin hem de 
telefonun güç seviyesinin %70'nin üzerinde olduğuna emin olun. 
Uygulamadan çıkmayın veya uygulamayı arka plana aktarmayın. Lütfen 
uygulama yönergelerine dikkat edin.

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme
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Teknik Özellikler

Min. Standard Maks. Açıklama

Çalışma Voltajı 9.8V 11.1V 25.2V

Çalışma Akımı 360mA - 5400mA

Tilt Açısı Sınırı - -                Limitsiz Dönüş

Roll Açısı Sınırı -255°

360°

330°

Pan Açısı Sınırı -

+75°

-     Limitsiz Dönüş

Çalışma Sıcaklığı -10℃

360°

25℃ 45℃

Pil Kapasitesi 2600mAh 3 adet 18650 Li-Ion 
Pil

Çalışma Süresi 12h Lab Veri 1

Şarj Süresi 4h Lab Veri 2

Ağırlık ≈ 2470g Uzatma Kolu Hariç

Hızlı Çıkartma Plakası
Ağırlığı ≈ 130g Lens Destek Çubuğu 

Hariç

Pil Ağırlığı ≈ 140g

Tripod Ağırlığı ≈ 260g

Taşıma Kapasitesi 600g 6500g

Minimum yüke yakın 
ağırlıklara sahip kamera 
lens kombinasyonlarını 
monte ederken kamera 
destek tabanı gereklidir.

Bluetooth Bluetooth 5.0

Kamera Şarjı 5V / 1A seviyesinde kamera şarjını destekler.

Model Numarası：CR107

Ürün Özellikleri

Laboratuvar Verileri 1: Bu veriler 25℃ belirli bir sıcaklıkta toplanır. Canon 5D4 + 
24-70mm F2.8L lens, TransMount Focus Motoru, Zoom Motoru, SmartSling 
Tutucu ve TransMount Görüntü Vericisi ile tam şarjlı 18650-2600mAh 3.6V 
9.36Wh piller ile, sabitleyici düzgün dengelenmiş, düz bir zemindedir. Sabitleyici 
pili düşük motor torkuyla 12 saat dayanabilir.
Laboratuar Verileri 2: Bu test, 25 ℃  sıcaklıkta 5V / 2.4A güç adaptörü ile 
gerçekleştirilir. Bu testteki gerçek şarj süresi 4 saattir. Bununla birlikte, şarj süresi 
çevresel faktörlere göre değişir. Ek olarak, sıcaklık ne kadar düşük olursa, şarj o 
kadar uzun sürer.

Bu kılavuzdaki tüm veriler, ZHIYUN laboratuvarlarının dahili deneylerinden 
toplanmıştır. Farklı senaryolar altında, veriler bir ölçüde farklıdır. Lütfen CRANE 
3S'nin gerçek kullanımına bakın.
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Feragatname ve Uyarılar

ZHIYUN CRANE 3S'i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Burada yer alan bilgiler 
güvenliğinizi, yasal haklarınızı ve yükümlülüğünüzü etkiler. Kullanmadan önce 
uygun yapılandırmayı sağlamak için lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu 
talimat ve uyarıların okunmaması ve bunlara uyulmaması, sizin veya 
etrafınızdakilerin ciddi şekilde yaralanmasına veya cihazınızın ya da mülkünüzün 
hasar görmesine neden olabilir. Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd 
bu talimat ve CRANE 3S ile ilgili diğer belgeler hakkında nihai açıklama için tüm 
haklarını saklı tutar. Bilgiler önceden bildirilmeksizin güncellenebilir. En son ürün 
bilgilerini almak için lütfen www. zhiyun-tech.com adresini ziyaret edin.

Bu ürünü kullanarak, bu belgeyi dikkatle okuduğunuzu ve buradaki hüküm ve 
koşullara uymayı anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz. Bu ürünü 
kullanırken kendi davranışlarınızdan ve bunun sonuçlarından yalnızca sizin 
sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu ürünü yalnızca ZHIYUN'un yapmış 
olduğu ve sunabileceği tüm şartlar, önlemler, uygulamalar, politikalar ve 
yönergelere uygun amaçlarla kullanmayı kabul edersiniz.

ZHIYUN, doğrudan veya dolaylı olarak bu ürünün kullanımından kaynaklanan 
hasar, yaralanma veya yasal sorumluluk için hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
Kullanıcılar, burada belirtilenler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, 
güvenli ve yasal uygulamaları gözetmelidir. ZHIYUN ™ ， TransMount ™, Guilin 
Zhishen Information Technology Co., Ltd. (bundan böyle “ZHIYUN” veya “ZHIYUN 
TECH” olarak anılacaktır) ve bağlı kuruluşlarının ticari markasıdır. Burada adı 
geçen tüm ürün adları veya markaları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli 
ticari markalarıdır.

Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu okuyun. Ürünün doğru kullanılmaması 
ürüne veya kişisel eşyalara zarar verebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. 
Bu sofistike bir üründür. Dikkatli ve sağduyulu kullanılmalıdır ve bazı temel 
mekanik yetenekler gerektirir. Bu ürünün güvenli ve sorumlu bir şekilde 
çalıştırılmaması üründe, diğer mallarda yaralanmalara veya hasara neden olabilir. 
Bu ürün doğrudan yetişkin gözetimi olmadan çocuklar tarafından kullanılması için 
tasarlanmamıştır. Uyumlu olmayan bileşenlerle, ZHIYUN tarafından sağlanan ürün 
belgelerinde belirtildiği veya talimatlarda belirtilenin dışında hiçbir şekilde 
KULLANMAYIN. Buradaki güvenlik kuralları, güvenlik, işletme ve bakım için 
talimatlar içerir. Ürünü doğru şekilde çalıştırmak, hasarı veya ciddi yaralanmaları 
önlemek için, montajdan, kurulumdan veya kullanımdan önce Kullanım 
Kılavuzundaki tüm talimatları ve uyarıları okumak ve uygulamak önemlidir.

Semboller İpuçları ve Püf Noktaları   Önemli Notlar

QR kodunu tarama ve operatör ağını çalıştırma, şebeke operatörünüz 
tarafından ücretlendirilecek tarifeye neden olabilir. WIFI çalıştırılması önerilir.

DİKKAT:
1. CRANE 3S yüksek hassasiyetli bir kontrol cihazıdır. Zorlanır veya dış kuvvete 
maruz kalırsa CRANE 3S hasar görebilir ve bu arızaya neden olabilir.
2. CRANE 3S açıldığında gimbal açılarının dönüşünün, harici bir kuvvet tarafından 
engellenmediğinden emin olun.
3. CRANE 3S su geçirmez değildir. CRANE 3S ile her türlü sıvı veya temizleyicinin 
temas etmesini önleyin. Temizlik için kuru bir bez kullanılması tavsiye edilir.
4. CRANE 3S'i kullanım sırasında toz ve kumdan koruyun.

Okuma İpuçları

Uyarılar

Güvenli Kullanım Rehberi
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 WARNING 
Yangını, ciddi yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için, pilleri kullanırken, şarj 
ederken veya saklarken aşağıdaki güvenlik kurallarına uyun.

Pil Kullanımı
1. Pillerin herhangi bir sıvı ile temas etmesini önleyin. Pilleri yağmurda veya nem
kaynağının yakınında bırakmayın. Pili suya düşürmeyin. Pilin içi su ile temas
ederse, potansiyel olarak pilin yanmasına neden olabilecek kimyasal bir ayrışma
meydana gelebilir ve hatta bir patlamaya neden olabilir.
2. Kullanım sırasında pil, sabitleyici ile suya düşerse, derhal çıkarın, güvenli ve
açık bir alana koyun. Pili, tamamen kuruyana kadar güvenli bir mesafe bırakın. Pili
bir daha asla kullanmayın ve aşağıdaki Pilin Atılması bölümünde açıklandığı
şekilde uygun şekilde atın.
3. Pil ateş alırsa, yangını söndürmek için hemen su, su spreyi, kum, yangın
battaniyesi, kuru toz veya karbondioksit yangın söndürücü kullanın. Pil kaynaklı
yangın, patlamaya neden olabilir. Lütfen fiili duruma göre yukarıda önerilen
yöntemleri uygulayarak yangını söndürün.
4. Asla ZHIYUN olmayan pilleri kullanmayın. Değiştirme veya yedekleme
gerekirse, lütfen yeni pilleri ZHIYUN'un resmi web sitesinden veya yetkili
kanallarından satın alın. ZHIYUN dışı pillerin neden olabileceği zararlardan
ZHIYUN sorumlu değildir.
5. Asla şişmiş, sızdıran veya zarar görmüş pilleri kullanmayın veya şarj etmeyin. Pil
kokuyorsa veya aşırı ısınırsa (160 ° F / 71 ° C maksimum sıcaklığın üzerinde) asla
kullanmayın veya şarj etmeyin. Pilleriniz anormal ise, daha fazla yardım için
ZHIYUN veya ZHIYUN yetkili satıcısına başvurun.
6. Pil -10 ℃ ile 45 ℃ arasındaki sıcaklık aralığında kullanılmalıdır. Pilin 45 derece
ve üzerindeki ortamlarda kullanılması yangına veya patlamaya neden olabilir. -10
derece ve altında pillerin kullanılması ciddi batarya hasarına neden olabilir.
7. Pili güçlü elektrostatik veya elektromanyetik ortamlarda kullanmayın. Aksi
takdirde, pil koruma kartı arızalanabilir.
8. Pili herhangi bir şekilde delmek için sökmeyin veya herhangi bir keskin nesne
kullanmayın. Aksi takdirde, pil sızıntı yapabilir, alev alabilir veya patlayabilir.
9. Pili mekanik olarak çarpmayın, ezmeyin veya atmayın. Pil veya şarj cihazının
üzerine ağır nesneler koymayın.
10. Akünün içindeki elektrolitler çok aşındırıcıdır. Herhangi bir elektrolitin cildinize
veya gözlerinize yanlışlıkla temas etmesi durumunda, derhal en az 15 dakika su ile
yıkayın ve en kısa sürede tıbbi yardım alın.
11. Pil, çarpma veya ağır darbelere maruz kalmışsa kullanmayın.
12. Pili ısıtmayın ve pili asla mikrodalga fırına veya basınçlı bir kaba koymayın.

Feragatname ve Uyarılar
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13. Pili iletken bir yüzeye yerleştirmeyin (metal masa yüzeyi, gözlük, saat,
mücevher vb.)
14. Pile pozitif ve negatif kısa devre yapmaya neden olabilecek tellerin veya diğer
metal nesnelerin kullanılmasını önleyin.
15. Pil terminali kirliyse, temiz ve kuru bir bezle silin. Aksi takdirde, enerji kaybına
veya şarj arızasına neden olabilecek kötü bir pil bağlantısına neden olur.

Pilin Şarj Edilmesi
1. Pil dolduğunda otomatik olarak şarj durur. Lütfen tamamen şarj olduğunda pili ve
şarj cihazını çıkarın.
2. Pilleri doğrudan bir prize ya da araç şarj prizine takmayın. Şarj için her zaman
ZHIYUN onaylı bir adaptör kullanın. ZHIYUN olmayan bir şarj cihazıyla pil şarj
edilirse, ZHIYUN hiçbir sorumluluk kabul etmez.
3. Pili ve şarj cihazını yanıcı maddelerin yanına veya yanıcı yüzeylere (halı veya
tahta gibi) koymayın. Herhangi bir kazayı önlemek için, şarj işlemi sırasında pili
asla gözetimsiz bırakmayın.
4. Kullandıktan hemen sonra pili şarj etmeyin, çünkü pil sıcaklığı çok yüksek
olabilir. Pili normal oda sıcaklığına soğuyuncaya kadar şarj etmeyin. Bataryayı 45 °
C'nin üzerinde veya 0 ° C'nin altında bir sıcaklıkta şarj etmek kaçak, aşırı ısınma
veya hasara neden olabilir.
5. Kullanmadan önce şarj cihazını inceleyin, muhafaza, kablo, fiş veya diğer
parçalarda hasar olmadığından emin olun. Asla hasarlı bir şarj cihazı kullanmayın.
Şarj cihazını alkol içeren herhangi bir sıvı veya diğer yanıcı solventlerle
temizlemeyin. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını çıkarın.

Pillerin Saklanması
1. Pilleri çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde tutun.
2. Pili sıcak günlerde fırın veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarının yakınında veya bir
aracın içinde bırakmayın. Pili asla 60 ° C'nin üzerindeki sıcaklığa maruz
bırakmayın. İdeal depolama sıcaklığı 22 ° C ilea28 ° C arasıdır.
3. Pilleri kuru bir ortamda saklayın.
4. Pilin aşırı deşarj olmasını önlemek için pilin tamamen boşalmasından sonra, pilin
zarar görmesine ve kalıcı arızaya neden olabilecek şekilde pilin çok uzun süre
kullanılmamasını sağlayın.

Pil Bakımı
1. Pile zarar verecek şekilde, pili aşırı şarj etmeyin veya fazla deşarj etmeyin.
2. Pil performansı uzun süre kullanılmadığı zaman etkilenecektir.
3. Pili asla sıcaklık çok yüksek veya çok düşük olduğunda kullanmayın.
4. Pili 60 dereceden yüksek sıcaklıktaki ortamlarda saklamayın.

Pillerin İmha Edilmesi
1. Lütfen belirtilen geri dönüşüm kutusuna koymadan önce pili tamamen boşaltın.
Piller tehlikeli maddeler içermektedir ve pilin genel atık kutusuna atılması yasaktır.
İlgili ayrıntılar için, pil geri dönüşümü ve imhası ile ilgili yerel yasa ve
düzenlemelere uyun.
2. Pil tamamen boşaltılamıyorsa, asla batarya geri dönüşüm kutusuna koymayın.
Uygun bir çözüm için lütfen pil geri dönüşüm şirketleriyle iletişim kurun.

Feragatname ve Uyarılar
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Garanti Koşulları

Garanti süresi, fatura hazırlanma tarihinden itibaren 2 yıldır. Detaylı bilgiler kutunun
içerisinde yer alan garanti belgesinde yer almaktadır.

1. Ürünün yetkisiz onarım, yanlış kullanım, çarpışma, ihmal, ıslatma, kaza ve
yetkisiz parça değişikliklere maruz kalması.
2. Hatalı kullanıma maruz kalan veya etiketleri veya güvenlik etiketleri yırtılmış
veya değiştirilmiş ürünler.
3. Garanti süresi dolmuş ürünler.
4. Mücbir sebeplerden dolayı hasar gören, örneğin yangın, taşkın, aydınlatma
vb. ürünler.

Garanti Süresi

Garanti Dışında Kalan Durumlar

Ürün Arızalandığında Yapılması Gerekenler

Ürünün resmi distribütörü Zoom İthalat tarafından Türkiye'ye getirilen Zhiyun-Tech
ürünlerinin servis hizmeti, Zoom İthalat tarafından yetkilendirilen Tolga Aras
Fotoğrafçılık ile sağlanmaktadır. Servis hizmeti, sadece Zoom İthalat'tan ve yetkili
Zoom İthalat bayilerinden alınan ve kutu üzerindeki seri numarası açık bir şekilde
okunan ürünler için geçerlidir. Yurtdışından veya farklı kanallardan satın alınan
ayrıca kutu üzerindeki seri numarası okunamayan veya hasar görmüş Zhiyun-
Tech ürünleri Zoom İthalat ve Tolga Aras Fotoğrafçılık servis hizmetlerinden
yararlanamaz. Arıza durumunda fatura bilgisi, ürün dış kutusu ve ürün paket içeriği
tam olarak Zoom İthalat'a, Zoom İİhalat yetkili satış bayilerine veya Tolga Aras
Fotoğrafçılık servis hizmetine başvurulması gerekmektedir.
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İletişim

Zoom İthalat Fotoğraf Ticaret Limited Şirketi
Tel: 0-212-2697676
Web: www.zoomithalat.com
Web: www.zhiyun-tech.com/turkey
E-mail: info@zhiyuntechturkiye.com
Adres: Yeşilce Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Doğruer İş Merkezi No:4 Kat 3 
4.Levent / İSTANBUL

Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.
Tel: +86（0）773-3561275
USA Hotline: +1 808-319-6137,9:00-18:00 GMT-7,Mon-Fri
Europe Hotline: +49（0）61018132180,10:00-17:00 GMT+1,Mon-Fri Web: 
www.zhiyun-tech.com
E-mail: service@zhiyun-tech.com
Address: 6th floor Building No.13 Creative Industrial Park, GuiMo Road, Qixing 
District, Guilin

This product is confirmed to meet quality standards and  
permitted for sale after strict inspection.

CertificateofQuality

QC Inspector:

Son sürümü www.zhiyun-tech.com/turkey adresinden indirebilirsiniz.

Bu belge önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

ZHIYUN , ZHISHEN'in tescilli malıdır.

Burada belirtilen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 

Telif Hakkı © 2020 ZHISHEN. Tüm hakları saklıdır.

Bu kullanım kılavuzu, Volkan Yetilmezer tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.
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