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Crane 2 Üç Akslı
Gimbal Tripod

18650 Li-ion Batarya Şarj Aleti

Canon Kamera
Kontrol Kablosu
ZW-Mini-002

Canon Kamera
Kontrol Kablosu
ZW-Micro-002

Panasonic Kamera
Kontrol Kablosu
ZW-CTIA-002                

Sony Kamera 
Kontrol Kablosu
ZW-MULTI-002

Micro USB Kablo Taşıma Çantası

1

1

Ürün paketinde aşağıdaki ürünler gelmektedir. Paket içeriğinde eksik olması halinde yerel
ZHIYUN satıcınızla iletişime geçiniz.

Uyarılar ve Önlemler

ZHIYUN CRANE 2’yi kullandığınız için teşekkürler. Bu bilgilendirme güvenliğiniz ve yasal 
sorumluluklar içindir. Kullanmaya ve ayarlamaya başlamadan önce bu belgeyi dikkatlice 
okuyunuz. Buradaki talimatları ve uyarıları okumadan kullanıma başlamak hatalara neden 
olabilir. Size veya çevrenizdekilere zarar gelebilir, garanti kapsamı dışı zararlar verebilirsiniz. 
ZHIYUN, bu belge ve CRANE 2 ile ilgili belgeler için nihai açıklama hakkını saklı tutar. 
Dilediğinde haber vermeksizin değişiklik hakkını saklı tutar. Ürün hakkında son bilgileri 
www.ZHIYUN-TECH.com adresinden edinebilirsiniz. 
Bu ürünü kullanarak, bu belgeyi dikkatlice okuduğunuzu ve burada bulunan hüküm ve koşullara 
uyduğunuzu anlamış ve kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu ürünü kullanırken davranışlarınızdan 
ve bunun herhangi bir sonucundan tek başına sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu ürünü 
yalnızca ZHIYUN tarafından hazırlanmış tüm şartlar, önlemler, uygulamalar, ilkeler ve 
yönergelere uygun, doğru olan amaçlar için kullanmayı kabul etmektesiniz. 
ZHIYUN, doğrudan veya dolaylı olarak bu ürünün kullanılmasından doğan hasar, yaralanma ya 
da yasal sorumluluklardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcılar, burada belirtilenlerle 
sınırlı olmamak üzere, güvenli ve yasal uygulamaları gözlemlemek zorundadır.

ZHIYUN, Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.'in (bundan sonra "ZHIYUN" veya 
"ZHIYUN TECH" olarak anılacaktır) ve yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Burada adı geçen 
tüm ürün adları veya işaretleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Aşağıdaki terimler, bu ürünü çalıştırırken çeşitli potansiyel zarar düzeylerini belirtmek için ürün 
literatüründe kullanılmıştır.

UYARI: Düzgün takip edilmediği taktirde, maddi hasar, ciddi kaza veya ciddi yaralanma 
meydana gelebilir.

DİKKAT: Düzgün takip edilmediği taktirde, maddi hasar ve ciddi yaralanmalara neden olabilecek 
prosedürler.

İKAZ: Düzgün takip edilmediği taktirde, maddi hasar veya hafif yaralanmalara neden olabilecek 
prosedürler.

Sözlük

Çanta Askısı Kullanım Kılavuzu



Dikkat
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Güvenli Kullanım Talimatları

Uyarılar ve Önlemler

İKAZ

DİKKAT

Batarya Güvenlik Kılavuzu

Uyarılar ve Önlemler

Çalıştırmadan önce bu ürünün özelliklerini öğrenmek için TÜM Kullanıcı Kılavuzunu okuyun. 
Ürünü doğru şekilde çalıştırmamak, ürüne veya kişisel eşyalara zarar verebilir ve ciddi 
yaralanmalara neden olabilir. Dikkatli çalıştırılmalı ve bazı temel mekanik yetenekleri 
edinmelisiniz. Bu ürünün güvenli ve sorumlu bir biçimde çalıştırılmaması, yaralanma veya 
ürünün veya diğer mülkiyetin hasar görmesine neden olabilir. Bu ürün, doğrudan yetişkin 
gözetiminde olmayan çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. ZHIYUN 
tarafından sağlanan ürün belgelerinde uyumsuz bileşenlerle veya talimatlarda belirtilenler 
dışında KULLANMAYIN. Buradaki güvenlik talimatları güvenlik, çalıştırma ve bakım 
talimatlarını içermektedir. Ürünü doğru bir şekilde çalıştırmak ve hasarlardan veya ciddi 
yaralanmalardan kaçınmak için, montaj, kurulum veya kullanımdan önce Kullanıcı 
Kılavuzundaki tüm talimatları ve uyarıları okumak ve yerine getirmek esastır.

1.CRANE 2, yüksek hassasiyetli bir kontrol cihazıdır. Düşürüldüğünde veya harici bir kuvvete 
maruz kalırsa CRANE 2 hasar görebilir ve bu da arızaya neden olabilir.
2. CRANE 2 açıkken, dış kenar kuvveti eksenleri rotasyonunun engellenmediğinden emin 
olun.
3.CRAN 2 suya dayanıklı değildir. CRANE 2 ile herhangi bir sıvı veya temizlik maddesinin 
temasını önleyin. Temizlik için kuru bez kullanılması önerilir.
4. Kullanım sırasında toz ve kumdan CRANE 2'yi koruyun. 

Yangın, ciddi yaralanma ve maddi hasarları önlemek için, pillerinizi kullanırken, şarj ederken 
veya saklarken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyun.

1. Pillerin her türlü sıvı ile temasını önleyin. Pilleri yağmura veya neme yakın bir yere 
bırakmayın. Pili suya düşürmeyin. Akünün içi su ile temas ederse, kimyasal ayrışma meydana 
gelebilir, bu da potansiyel olarak akünün ateşlenmesine ve hatta patlamaya neden olabilir.
2. Pil, kullanım sırasında dengeleyici ile suya düşerse derhal çıkarın ve
güvenli ve açık bir alana koyun. Pil tamamen kuruyana kadar güvenli mesafeyi koruyun. Asla 
pili bir daha kullanmayın ve pili doğru şekilde elden çıkartın. Aşağıdaki Pil Atma bölümünde 
açıklanan şekilde elden çıkartın.
3. Pil ateş alırsa, su, su spreyi, kum, yangın battaniyesi, kuru toz veya karbon dioksit yangın 
söndürücü ile hemen ateşi söndürün. Lütfen, gerçekleşen duruma göre yukarıda önerilen 
yöntemleri uygulayarak yangın söndürün.
4. Asla ZHIYUN olmayan pilleri kullanmayın. Değiştirme veya yedekleme gerekiyorsa, lütfen 
ZHIYUN'un resmi web sitesinde veya yetkili kanallardan yeni piller satın alın. ZHIYUN, 
ZHIYUN olmayan pillerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.
5. Şişmiş, sızdıran veya hasar görmüş pilleri kesinlikle kullanmayın veya şarj etmeyin. Pil 
kokuyor veya aşırı ısınmış ise (maksimum sıcaklık 71 ° C'yi aşıyor) pilleri kullanmayın veya 
şarj etmeyin. Pilleriniz anormal ise, daha fazla yardım için ZHIYUN veya bir ZHIYUN yetkili 
satıcısıyla iletişime geçin.
6. Pil, -10 ° C ila 50 ° C arasındaki sıcaklık aralığında kullanılmalıdır. Pili, 50 ° C'nin üzerindeki 
ortamlarda kullanılırsa, yangın veya patlama meydana gelebilir. -10 ° C'nin altındaki pillerin 
kullanılması ciddi pil hasarına neden olabilir.
7. Pili güçlü elektrostatik veya elektromanyetik ortamlarda kullanmayın. Aksi takdirde, pil 
koruma kartı arızalanabilir.
8. Pili herhangi bir şekilde delmeyin. Koruyucu katmanı sökmeyin. Aksi takdirde pil sızabilir, 
ateş alabilir veya patlayabilir.
9. Mekanik olarak vurmayın, ezmeyin veya pili atmayın. Üzerine ağır nesneler koymayın veya 
şarj cihazına takılıyken sıkıştırmayın.
10. Akünün içindeki elektrolitler oldukça aşındırıcıdır. Herhangi bir elektrolitin cildinize veya 
gözlerinize kazara teması halinde derhal, en az 15 dakika su ile yıkayın ve mümkün olan en 
kısa sürede doktora başvurun.
11. Pil çarpmayq veya ağır darbeye maruz kalırsa pili kullanmayın.
12. Pili ısıtmayın ve asla pili bir mikrodalga fırın veya basınçlı bir kap içine koymayın.
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Uyarılar ve Önlemler Uyarılar ve Önlemler

13. Pil hücresini iletken bir yüzeye (metal bir masa yüzeyi gibi) koymayın.
14. Pilin pozitif ve negatif uçlarına kısa devre yapabilecek kabloların veya diğer metal nesnelerin 
değmesini engelleyin.
15. Pil yuvası kirli ise, temiz, kuru bir bezle silin. Aksi halde, kötü bir pil bağlantısına neden olur, bu 
da enerji kaybına veya şarj hatasına neden olabilir.

Pilin Şarj Edilmesi
1. Pilleri doğrudan duvar prizine veya araç şarj yuvasına takmayın. Şarj etmek için daima bir ZHIYUN 
onaylı adaptör kullanın. ZHIYUN şarj cihazı kullanılmadan pil şarj edilirse ZHIYUN hiçbir sorumluluk 
kabul etmez.
2. Pili ve şarj cihazını yanıcı maddeler veya yüzeylerin (halı, ahşap gibi) yakınına koymayın. 
Herhangi bir kazayı önlemek için şarj işlemi sırasında bataryayı asla gözetimsiz bırakmayın.
3. Pili, kullanımdan hemen sonra şarj etmek, pil sıcaklığını yükseltebilir. Pili normal oda sıcaklığına 
soğumadan şarj etmeyin. Pili, 40°C'nin üstünde veya 15°C'nin altındaki sıcaklıklarda şarj etmek, 
sızıntı, aşırı ısınma veya hasara neden olabilir.
4. Şarj cihazını kullanmadan önce inceleyin. Kasaya, kabloya, fişe veya diğer parçalara zarar 
gelmediğinden emin olun. Hasarlı bir şarj cihazı kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazını alkol veya diğer 
yanıcı solvent içeren herhangi bir sıvı ile temizlemeyin. Kullanmadığınız zaman şarj cihazının 
bağlantısını kesin.

Pilin Saklanması
1. Pili çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve hayvanlardan uzak tutunuz.
2. Pili sıcakta, bir fırın veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarının yakınında veya aracın içinde bırakmayın. Pili 
asla 60°C'nin üzerindeki herhangi bir ortama maruz bırakmayın. İdeal saklama sıcaklığı 22°C - 
28°C'dir.
3. Pilleri nemden uzak bir yerde saklayın.
4. Pilin aşırı deşarj olmasını önlemek için; pilin hasar görmesine ve kalıcı arızaya neden olmaması 
için, pilin tamamen deşarj edilmesinden kısa bir süre sonra kullanılmalıdır.

Pil Bakımı
1. Sıcaklık çok yüksek veya çok düşük olduğunda pili asla kullanmayın.
2. Pili 60°C'nin üzerindeki herhangi bir ortama saklamayın.

Taşıma Bildirimi
1. Pili bir uçakta taşımadan önce pil gücünü% 5'e veya daha düşük bir değere indirin. Pili sadece 
ateşe dayanıklı bir yerde, ideal olarak kuru ve açık bir alanda taşıyın.
2. Pilleri, gözlük, saat ve mücevher gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın veya nakletmeyin.
3. Hasarlı pilleri nakletmeyin. Taşıma yaparken, pili% 50'den daha az boşalttığınızdan emin olun.

Pili Çöpe Atma
Pili, belirli bir geri dönüşüm kutusuna ancak tamamen boşalttıktan sonra atın. Pili normal çöp 
konteynırlarına atmayın. Pillerin atılması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yerel düzenlemelerinizi 
kesinlikle uygulayın.

UYARI
Pil Kullanımı
Her kullanımdan önce pillerin tamamen dolu olduğundan emin olun.

Pil Şarj Edilmesi
Pil dolduğunda otomatik olarak şarjı durur. Tam olarak şarj edildiğinde pilleri şarj cihazından çıkarın.

Pilin Saklanması
1. 10 günden fazla kullanılmayacaksa, pili %40 - %65'e boşaltın. Bu, pil ömrünü büyük ölçüde 
uzatabilir.
2. Voltaj çok düştüğünde pil hibrid moduna girer. Pili şarj etmek, hazırda bekletme durumundan 
çıkaracaktır.
3. Kullanımda değilken stabilizatörlerden pilleri çıkarın ve bunları özel bir kutuya koyun.

Pili Çöpe Atma
Pil tamamen boşaltılmadan, geri dönüşüm kutusuna atmayın. Daha fazla yardım için profesyonel bir 
pil atma / geri dönüşüm aracısına başvurun.

Bu belge değişebilir.
ZHIYUN TM, ZHIYUN TECH’in tescilli markasıdır.
Telif Hakkı©2017 ZHIYUN TECH. Tüm hakları saklıdır.
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Şarj Aleti ve Pil Uyarıları

Şarj Aleti Özellikleri
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Girişler Çıkış
Voltajı

Giriş
Akımı Fonksiyon Not

Micro USB
Micro USB girişi sadece yazılım güncelleme için
kullanılır. Güç girişi veya çıkışı değildir.

      
 

1

1

CRANE 2’yi Tanıyın Hazırlık ve Pilleri Şarj Etme

CRANE 2’yi Tanıyın

Lens Destek

DC 8.0 VGüç Çıkışı

Kamera Kontrol Arayüzü

Kontrolü

DC 8.0 V
Güç Çıkışı

Kamera Kontrol
Arayüzü

2

DC 8.0 güç çıkışı, sadece Canon 5D serisinin şarjı için
kullanılmaktadır. (detaylı bilgi bkz. sayfa 22 - DC 8.0 V
Güç Çıkışı Kullanımı)

1. Kamera kontrol arayüzü, kamera kontrol kablosu ile
bağlantı kurmaktadır (detaylı bilgi bkz. sayfa 22 - ZHIYUN
Kamera Kontrol Kablosu)
2. Sony aynasız kameralarda, USB şarj portunu
kullanabilirsiniz.

Canon ve
Panasonic
kameralar
USB şarjı
desteklemez.

Crane 2 Arayüz Uyarıları

Crane 2’yi ilk defa kullanıyorsanız, lütfen ürünün normal kullanımını sağlamak ve pilleri 
etkinleştirmek için pakette bulunan özel şarj cihazını kullanarak pilleri tamamen şarj edin.

Giriş: 
Çıkış: 4.2 V      800mA*3

Seviye Gösterge Işığı

Micro USB Portu
(5V güç girişi)

KIRMIZI ışık yandığında şarj olmaktadır.

MAVİ ışık yandığında şarj olmuştur.

Pil Özellikleri

İsim n pil
Model: IMR 18650
Kapasite
Voltaj

UYARI:
1. Pilleri kullanmadan önce, lütfen buradaki sorumluluk reddi ve 
uyarılarını ve pil etiketindeki açıklamaları dikkatli bir şekilde 
okuyun.
2. ZC-18650-3 şarj aleti yalnızca ZHIYUN'un IMR 18650 li-ion pilini 
şarj etmek içindir. Başka modellerin veya markaların pillerini şarj 
etmeyin. Aksi halde kaza tehlikesi olabilir.

Lütfen sadece ZHIYUN tarafından sağlanan veya onaylanan pilleri 
kullanın ve şarj edin. ZHIYUN, ZHIYUN olmayan pillerin neden 
olduğu patlama, yangın ve/veya kazalar için herhangi bir 
sorumluluk kabul etmez.



Kurulum
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Şarj Prosedürü

Tripod

Bataryanın Yerleştirilmesi

Lütfen, kazaları önlemek için ZHIYUN tarafından sağlanan veya onaylanan pilleri kullanın ve şarj edin.

Hazırlık ve Pilleri Şarj Etme

1.Doğru yönde olacak şekilde (artı / eksi kutuplara dikkat ederek) pili şarj aletine yerleştirin.
2. Micro USB kabloyu adaptöre bağlayın.
3. Şarj işlemine başlamak için adaptörü prize takın.

Micro USB Kablo Adaptör Priz

Pil bölmesini gevşetin ve üç IMR 18650 pilini doğru yönde takın (pozitif / negatif uç), daha sonra pil
bölmesini sıkıştırın.

Tripodu hazır duruma getirin ve sabitleyicinin altındaki 1/4 "- 3/8" dişli yuvasına sıkıştırın. Ardından
tripodu düz bir yüzeyde açın.Micro USB Kablo Adaptör Priz

1. Şarj cihazının her iki tarafında bir adet adaptörü veya iki adaptörü aynı anda (daha hızlı) şarj 
etmeyi destekleyen bir Micro USB 5V güç girişi bulunur.
2. İki adaptörle aynı anda şarj işlemi, güç şarj edildiğinde başarısız olabilir (adaptörün akımı 
1000mA'ın altındayken olduğu gibi). Daha yüksek akım kapasiteli adaptör önerilir.
3. Dengeleyicinin yanındaki USB Bağlantı Noktası, pilleri şarj etmeyi desteklemez.

1. Pil şarjı için lütfen paket içerisindeki standart 5V / ≥ 2000mA adaptörü kullanın. Şarj süresi 
adaptörün maksimum giriş akımına bağlıdır.
2. Dengeleyici standart olarak üç yüksek boşaltma hızına sahip özel pillerle gelmektedir. Lütfen 
sadece ZHIYUN tarafından sağlanan veya onaylanan pilleri kullanın ve şarj edin.
3. Lütfen üç bataryanın da tamamen dolu olduğundan emin olun. Yeterince şarj edilmemiş piller 
dengeleyicinin bozulmasına neden olabilir.
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Kamera Kurulumu Kamera Kontrol Kablosunun Bağlanması

1. Montaj plakası vidasını gevşetin, hızlı kilitleme plakasını dışarı doğru kaydırırken emniyet kilidine
basılı tutun (üzerindeki ok işaretinin tersi yönünde).

 

Fotoğraf makinesinin kurulumunu tamamlamadan dengeleyiciyi çalıştırmayın; Yapılamayan bir
dengeleme durumunda dengeleyiciyi çalıştırırken lütfen kamerayı bir elinizle tutun.

5D2/5D3
Sony kamera ile 
MULTI arayüz

GH3/GH4

ZW-MULTI-001 ZW-MULTI-002

√

√

√

√

√

√

×

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

×

√

√

×

×

×

×

×

√

×

×

×

×

√

×

×

×

×

×

√

×

×

√

√

×

×

×

×

×

×

×

×

Zhiyun Kamera Kontrol Kablosu Çalışma Tablosu

√

√ √

5D4

KurulumKurulum

2. Kamerayı ok işareti yönünde hızlı çıkartma plakasına takın ve ardından alttaki 1/4" vidayı 
sıkıştırın.
3. Kameraya takılan hızlı çıkartma plakasını, kamera montaj plakasındaki ok işareti yönünde 
kaydırın ve sonra montaj plakası vidasını sıkıştırın.
4. Objektif desteğindeki vidayı gevşetin ve objektifi sıkıca tutmak ve dengede tutmak için desteği 
ayarlayın.

Canon kamera takıldıysa, kontrol kablosunu Micro USB ucunu 
TILT motor ekseni üzerindeki porta bağlayın ve diğer ucu 
kamera üzerindeki sol taraftaki porta bağlayın.

Hatalı bağlantı olmaması için kamera kontrol kablosunu 
bağlarken, dengeleyicinin kapalı veya bekleme modunda 
olduğundan emin olun.

Kamera markası

Kamera modeli

Kamera kontrol
kablosu modeli
Kontrol kablosu
bağlantı tipi

Fotoğraf

Gerçek zamanlı izleme

Netleme

Yakınlaştırma

Kamera şarj

Standart kamera
kontrol kablosu

- - - -
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Tilt Açısının Seviye Ayarı Tilt Açısının Denge Ayarı

Roll Açısının Denge Ayarı

Stabilizörün denge durumu, çalışma süresini büyük ölçüde etkiler.Lütfen kameranın düzgün monte edildiğinden ve dengelenmiş olduğundan emin olun. Aksi halde
stabilizatör normal bir şekilde çalışmaz veya çalışmayabilir.

Hızlı çıkartma plakasındaki vidayı gevşetin. Böylece
öne veya arkaya kayabilir.

Denge Ayarı

Bir elinizle yatay kolu tutun ve fotoğraf makinesinin 
konumunu, kameranın sabit kalacağı ve lensi öne 
bakacak şekilde dengede olacak şekilde ayarlayın; 
bu adımı, hızlı çıkartma plakasındaki vidayı 
sıkıştırarak tamamlayın .

Ayar vidasını gevşetin (yaklaşık 3 kez döndürün); yatay 
eksende, kamera merceği yukarı bakacak şekilde sabit 
kalana kadar ayarlayın (diğer bir deyişle kamera sabit ve 
yere dikey durur), bu adımı ayar vidasını sıkarak sabitleyin.

Ayar vidasını gevşetin (yaklaşık 3 kez döndürün); yatay 
eksende, kamera merceği karşıya bakacak şekilde sabit 
kalana kadar ayarlayın (diğer bir deyişle kamera sabit ve 
yere dikey durur), bu adımı ayar vidasını sıkarak sabitleyin.
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Mode

MENU

LV

Mod

 
Sabitleyici durumu ve kamera ayar ekranı
(Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 18)

our a irection control o e 
camera lens.

    Bir kere bastığınızda gerçek zamanlı önizleme
moduna geçer.

3 saniye basılı tutarak açıp kapatabilirsiniz.
Bir kere basarak video kaydını başlat/bitir.

    Ana ekrandaysanız, bir kere basarak önceki
ayara geri döneblirsiniz.
   Menüseyseniz, bir kere basarak önceci ekrana
dönebilirsiniz.

        Ana ekrandaysanız, bir defa basarak sonraki
ayara geçebilirsiniz.

       Yarım basarak otomatik netlemeyi aktif
hale getirebilirsiniz.
    Tam basarak fotoğraf çekimi yapabilirsiniz.

    

    

Denge Ayarı

Pan Açısının Denge Ayarı

Pan eksenindeki ayar vidasını gevşetin. Sağ / sol tarafa döndürüldüğünde dikey kol seviyesini 
koruyarak kamera hareketsiz kalana kadar pan eksenini ayarlayın. Tüm ayar vidalarını sıkarak 
dengeyi tam olarak ayarlayın.

Takılan kamera, dengeli ayarlamanın mümkün 
olmadığı kadar hafifse, lütfen ZHIYUN tarafından 
sağlanan özel ağırlığı (100g) satın alın. Dengelemeyi 
tamamlamak için kameranın montaj plakasının altına 
yerleştirin.

Nasıl Kullanılır

Kontrol Paneli

Netlik Takibi
Kontrolü

OLED Ekran

Joystick

Açma/Kapama ve Video Kayıt

Gerçek Zamanlı Önizleme

Sol Sağ

Deklanşör
Kontrol Çarkı

Menü

OLED Ekran

Açma/Kapama ve Video Kayıt

Joystick

Gerçek Zamanlı Önizleme

Sağ

Kontrol Çarkı

Sol

Deklanşör

    Menü ekrandaysanız, bir defa basarak seçimi
onaylayabilirsiniz.

    Ana ekrandaysanız, çarkı çevirerek kamera
ayarlarını yapabilirsiniz.
    Menü ekrandaysanız, çarkı çevirerek ayarlar
arasında geçiş yapabilirsiniz.
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Bir kere basarak menüye girip çıkabilirsiniz. Netlik noktasını gerçek zamanlı olarak ayarlamak
için netlik çarkını döndürerek odağı değiştirin.

1

   Bekleme moduna girmek/çıkmak için 1 saniye basın. 
   Bir kere basarak Pan, Takip ve Kilit modları arasında geçiş yapın.
   İki defa hızlıca basarak takip moduna geçiş yapın.
  

11

1.Simge Açıklamaları

PF

F

L

ZHIYUN - Panasonic Kamera Kontrol Fonksiyonları Açıklaması

ZHIYUN - Sony Kamera Kontrol Fonksiyonları Açıklaması

1

Kamera Modu

TV

M
P

Seçenek Fotoğraf i eo I

√ √ √ √×

√ √ × √ √ √
√

√ √ √ √ √√
√ √ √ √× ×

Kameranız için doğru seçeneği seçmek için sayfa 19’daki Kamera Kontrol Kablosu Konfigürasyonu
talimatlarına bakın.
1.Deklanşör : Otomatik netleme yapmak için yarım, ardından fotoğraf çekmek için      “Deklanşör”

tuşuna tam basın.
. Video Kayıt : Video kaydını başlatmak veya sona erdirmek için      “AÇMA/KAPAMA&Video”
tuşuna bir kere basın.

.

Kamera parametre
ayarları için
ekran görüntüsü

AV

: Canon 5DM4 için, ayarlardan isoyu “AUTO” yerine Mod Kadranı’ndan   “M”moduna
alarak EV ayarlayabilirsiniz. Canon kameralar, canlı önizlemede, netlik kontrolü gerçekleştirir.

Nasıl Kullanılır Nasıl Kullanılır
Menü

Mod

Netlik Takibi Kontrolü*

 Üç defa hızlıca basarak selfie moduna geçiş yapın. Pan açısı 180° dönecektir. 
      İşaretli işlevler yalnızca sabitleyiciye doğru şekilde bağlanmış Canon kameralar için kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için 12. sayfadaki Zhiyun Kamera Kontrol Kablosu İşlev Tablosu'na bakınız.

Kameranız için doğru seçeneği seçmek için sayfa 19’daki Kamera Kontrol Kablosu Konfigürasyonu
talimatlarına bakın.
1.Deklanşör : Otomatik netleme yapmak için yarım, ardından fotoğraf çekmek için      “Deklanşör”

tuşuna tam basın.
. Video Kayıt : Video kaydını başlatmak veya sona erdirmek için      “AÇMA/KAPAMA&Video”
tuşuna bir kere basın.
Yakınlaştırma : “Netlik Takibi Kontrolü”çarkını çevirerek yakınlaştırma yapın.
Not: Üzerinde motor sürücüsü olmayan lensler, optik yakınlaştırmayı desteklemez
(Desteklenen lensler: E PZ 18-105mm F4 G OSS, E PZ 16-50mm F3.6-5.6 OSS)

1. Elektronik vizörlü Sony ve Panasonic aynasız kameralar için, Canlı Ön İzleme’ye ihtiyaç yoktur.                  

2. Sabitleyiciye Sony kamera yerleştirdiğinizde, kameradan önce sabitleyiciyi açtığınızdan emin olun. Bu 

sayede kamera kontrolünde oluşabilecek hataları engellemiş olursunuz.

3. Sabitleyiciyi açtığınızda, arızalı bir dönüş olmaması için kamerayı kasasından bir elinizle tutun.

4. Gücü açtığınızda sabitleyici titriyorsa, çalıştırma hatasına neden olabilir.

OLED Ekran Açıklamaları
Sabitleyici modları
ekran görüntüsü
(kamera parametlere
ayarları kullanım dışı

Menü ekranı

Kamera Bağlantı Durumu

Fotoğraf Modu

Video Modu

Bluetooth Bağlantısı

Pil Göstergesi (Sabitleyici)

Pan Takip Modu

Takip Modu

Kilit Modu

Diyafram Öncelikli

Enstantane Öncelikli

ISO

EV (Pozlama Telafisi)

2.Menü Açıklamaları
Sensi: Kamera netlik hassasiyeti kontrolü; 3 farklı ayar seçeneği: düşük, orta ve yüksek;
Motor: Sabitleyici motor gücü ayarı; 3 farklı ayar seçeneği: düşük, orta ve yüksek;
Camera: Farklı modeller için ayarlanabilir uzantı;
Options: Kapalı, Sony, Panaso (Panasonic), Canon.
Calibration: Altı yüzlü sabitleyici ayarı; Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 25.
Angle: Tilt ve Roll açı motorlarının hassas ayarı; Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 27
About: Yazılım versiyonu ve sabitleyici bilgisi.

Crane 2 - Canon Kontrol Edilebilirlik Tablosu
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Medium (default)

High

Motor Gücü

Ⅱ

Ⅱ

Low Mod tuşuna iki kez bas

Mod Değişimi

Sabitleyicinin motor gücü, ideal kullanım için taktığınız camera ve lensin ağırlığına göre (3 seviyede)
ayarlanmalıdır.

1. Menü’ye bir kez basın ve
çarkı çevirerek “motor”a
gelin. “motor” ayarına girmek
için sağa basın. 

   

    
   

Motor kuvveti çok yüksek veya çok düşük olarak ayarlanmışsa, kamera sarsıntısına neden olabilir ve
dengeleyicinin normal kullanımını etkileyebilir (Ağırlık kapasitesi farklı bir durumdur).

1. Sabitleyici kamera kontrol kablo ayarlarının ve motor ayarlarının geçerli olması için sabitleyiciyi
yeniden başlatın.
2. Parametreleri yeniden ayarladığınızda, sabitleyici bekleme moduna girecektir. Mod tuşuna uzun
basarak sabitleyiciyi yeniden aktif edebilirsiniz.

Pan-
Takip
Modu (PF)

Nasıl Kullanılır Nasıl Kullanılır

OLED Ekran Açıklamaları

2. Motor gücünü seçmek için
çarkı çevirin ( 3 seviyeden biri).
seçeneği onaylamak için sağa
basın. Sabitleyiciyi yeniden
başlatın.

Ağırlık Kapasitesi Uyumlu Kamera & Lens Örneği

Hafif

Orta

Ağır

K

K

K

Kamera Kontrol Kablosu Yapılandırması
Lütfen kamera kontrol kablonuzla olan doğru yapılandırmayı seçin.

1. Menü’ye bir kez basın ve
çarkı çevirerek “camera”ya
gelin. “camera” ayarına
girmek için sağa basın. 

2. Kamera modelini seçmek için
çarkı çevirin. Seçeneği onaylamak
için sağa basın. Sabitleyiciyi
yeniden başlatın.

Eğer kameranızın markası ayarlarda yoksa, kameranızı sabitleyiciye bağlamanıza gerek
olmayacaktır. Ayarı “close” olarak ayarlayınız.

Kontrol Mod Açıklaması

Kilit
Modu (L)

Takip
Modu (F)

Mod tuşuna bir kez bas

M
od

 tu
şu

na
 b

ir 
ke

z 
ba

s

M
od

 tu
şu

na
 b

ir 
ke

z 
ba

s

M
od tuşuna iki kez bas

M
od tuşuna bir kez bas

Sabitleyiciyi açtığınızda, varsayılan olan her zaman 
Pan-Takip Modu (PF) olarak açılacaktır. Kilit moduna (L) 
geçmek için joistiğe bir defa basın. İki defa bastığınıza 
Takip moduna (F) geçecektir. Takip modundayken joistiğe 
bir defa basarsanız önceki moda geri dönecektir.

Tilt Açısı

Pan Açısı
Roll Açısı

Tilt Açısı

Pan Açısı
Roll Açısı

Tilt Açısı

Pan Açısı
Roll Açısı

Pan-Takip Modu (PF): Sabitleyici, 
kamera hareketini sağa/sola doğru 
takip eder. Yukarı/aşağı ve yuvarlak 
açıları kilitlidir. Manuel yukarı/aşağı 
kontrol için joistiğin yukarı ve aşağı 
tuşlarına basın.

Kilit Modu (L): Bu mod 3 açıyı da 
kitlitleyerek kameranın aynı noktada 
sabit kalmasını sağlar. Manuel 
yukarı/aşağı açısı ve sağa/sola açısı 
için, joistiğin yukarı/aşağı ve 
sağa/sola tuşuna basın.

Takip Modu (L): Kameyayı sağa/sola 
veya yukarı/aşağı hareket 
ettirdiğinizde sabitleyici bu hareketi 
yavaşlatarak akıcı görüntüler elde 
eder. Yuvarlak hareketini yapmak için 
joistik sağ/sol tuşuna basın.



Lütfen yukarıdan aşağıya çekme modunda fotoğraf makinesinin dengeli şekilde kurulumunu
sağlayın. Aşağıdan yukarıya doğru modu başlatırken (grafikte görüldüğü gibi) tutamağı
döndürmeyin veya sallamayın.

Not: Kameranın boyutu ve monte edildiğinde denge durumu, alttan yukarı moduna başarıyla
erişilmesini etkileyebilir. Bazı kamera modelleri için, dengesi, alttan yukarı moduna erişildikten
sonra ayarlanmalıdır.

Alt Kısım Yukarıda Modu Kullanımı
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DC 8.0 V Harici Güç Kullanımı

Alt Kısım Aşağıda Modu Alt Kısım Yukarıda Modu

Nasıl Kullanılır Nasıl Kullanılır

Sabitleyici tarafındaki DC 8.0 V güç çıkışı, DR-E6 
fişi konnektörü (ayrı olarak satın alınır) aracılığıyla 
Canon 5D fotoğraf makinesini şarj etmek için 
kullanılabilir.

5D3/5D4 Kamera Şarj Etme:
Gücü Açarken:
1. Önce, konnektörün güç girişi ucunu DC 8.0V 
güç çıkışına bağlayın, ardından konnektörün 
diğer ucunu kameraya bağlayın.
2. Kamerayı sabitleyiciye takın ve dengeleyiciyi 
açın, ardından kamerayı çalıştırın.

Gücü Kapatırken:
Önce kamerayı kapatıp konektörü sabitleyiciden 
çıkarın.

5D2 kamera şarj etme:
Gücü Açarken:
1. Sabitleyiciyi başlatın, bekleme moduna girmek 
için mod tuşuna uzun basın.
2. Konnektörün güç girişi ucunu DC 8.0V güç 
çıkışına bağlayın, ardından konnektörün diğer 
ucunu kameraya bağlayın.
3. Fotoğraf makinesini sabitleyiciye takın ve 
sabitleyicinin dengesini ayarlayın.
4. Sabitleyiciyi etkinleştirmek için kamerayı açın 
ve mod düğmesine uzunca basın.

Gücü Kapatırken:
Önce kamerayı kapatıp konektörü sabitleyiciden 
çıkarın.

1. Orijinal Canon DR-E6 DC güç konektörü önerilir; Kazalar 
durumunda lütfen bu prosedürü takip edin.

2.Lütfen kamerayı prosedüre uygun olarak açıp kapatın, 
aksi halde kamera başlatılamayabilir.
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1. Sabitleyiciyi atın.
2. Akıllı aygıtınızdan ZY Play uygulamasını açın.
3. Sinyal simgesinne tıklayarak Bluetoothu aktif hale geriein ve  aratın.
Yakınlardaki sinyaller içerisinde, sabitleyicinizi seçin ve bağlanın.

Temel Ayar Ekranı:
Motor gücü ayarı ve kamera
markası seçimi.

Uygulama Kullanımı Uygulama Kullanımı

Kontrol Ekranı:
Bluetooth ile sabitleyici kontrol
paneli.

Kalibrasyon Ekranı:
Sapmalar 3 eksende ve 
kamera bağlantısında 
bulunursa, kalibrasyon 
gereklidir. "Kalibrasyonu 
Başlat" a dokunun ve 
ekrandaki resimlerden 
sonraki 6-adımlı 
kalibrasyon prosedürünü 
tamamlayın.

Gimbal Ayar Ekranı:
Dengeleyicinin çeşitli 
parametre ayarlarının 
ayarlanmasına izin verir 
(belirli işlemler için 
uygulama talimatlarına 
bakın).

Uygulamayı İndirme ve Yükeleme

Uygulamayı Zhiyun resmi websitesinden www.ZHIYUN-TECH.com veya 
sol tarafta bulunan QR kodu okutarak indirebilirsiniz. (Android 5.0 ve 
sonrası veya iOS 9.0 veya sonrası gereklidir). Dilerseniz iOS veya Android 
uygulaması, uygulama markete girerek “ZY Play” olarak aratarak 
indirebilirsiniz.

ZHIYUN uygulamasını güncel tutarak son eklenen fonksiyonlardan 
faydalanabilirsiniz.

Akıllı Telefon ile Sabitleyiciyi Birbirine Bağlama

Uygulamanın Ana Özellikleri



Altı Adımlı Kalibrasyon

Altı adımda kalibrasyon
1. Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna girin, menü tuşuna basın, kadranı "kalibrasyon"
seçeneğine getirin, seçeneği girmek için Sağ tuşuna basın.
2. Aşağıda görüldüğü gibi, altı adımlı kalibrasyonu grafiklerdeki gibi yapın, menüden
çıkmak için herhangi bir düğmeye basarak bitirin.

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme
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STEP  1

STEP  2

Sabitleyici Kalibrasyonuna Ne Zaman İhtiyacınız Olur?
Normal kullanımı sağlamak için gerektiğinde lütfen sabitleyicisiyi kalibre edin.

Sabitleyiciyi Başlatma Yöntemi

STEP  3

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

NasılNe zaman

Sabitleyiciyi
başlat

(Alt kısımda açıklanıyor)

   
   

Altı adımlı kalibrasyonu
gerçekleştirin

Fotoğraf makinesinin başlatılması ve dengeleyicinin altı adımlı kalibrasyonundan
sonra düz bir konumda tilt veya roll açısında bir miktar sapma görülüyorsa.

Motor hassasiyetine
ayar uygulayın

a) Kameranın, başlatıldıktan sonra düz bir konumda olması gerekirken eğim açısında 
hafif sapma bulunduğunda.
b) Kameranın başlatma sonrasında düz bir konumda yuvarlatma (roll) açısında biraz 
sapma bulunduğunda.
c) Dengeleyicinin hareketsiz kalması durumunda kamera düz konumdayken sık sık 
küçük açı düzeltmesi bulunduğunda.

a) Dengeleyicinin başlatılmasından sonra hafifçe sapma hala devam ediyorsa.
b) Sabitleyici uzun süre kullanılmazsa.
c) Çalışma ortamları arasında aşırı sıcaklık farkı varsa.

1. Pilleri doğru şekilde yerleştirin.
2. Kameranın montaj plakasını bir elle tutun, dengeleyiciyi çalıştırmak için güç düğmesine uzunca 
basın; başlatma hatası durumunda kamera montaj plakasını bütün süre boyunca tutarken 
bekleme moduna girmek için Mod düğmesine uzun süre basın.

Açı sapması başlangıçtan sonra da devam ediyorsa, lütfen prosedürü tekrar deneyin.



5.开机与启动

28zhiyun-tech.com27 zhiyun-tech.com

STEP  4

STEP  5

STEP  6

Firmware (Yazılım) Güncelleme

Motor Hassasiyet Ayarı
Sabitleyiciyi kullanarak motor hassaslığı ayarlayın:
Dengeleyiciyi açın ve bekleme moduna girin, ardından kadranı çevirin ve "angel" seçeneğine girmek
için sağa basın; tilt ve roll ekseni açısının değerini gerçek ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Uygulama aracılığı ile altı adımlı kalibrasyon
Daha fazla bilgi için lütfen "Uygulama Çalıştırma" kısmına bakın; Sabitleyiciyi bluetooth ile
ZY Play uygulaması ile bağlayın, "calibration" kısmına girin ve uygulama talimatından sonra
altı adımlı kalibrasyonu bitirin.

Altı adımlı kalibrasyon, kamera montaj plakasının altı tarafını düz bir yüzeye dikey koyarak
yapılmalıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen "Uygulama Çalıştırma" kısmına bakın; Sabitleyiciyi bluetooth ile ZY Play
uygulaması ile bağlayın, ardından "Gimbal Setting" ekranına girin, tilt ve roll ekseni açısının değerini
gerçek ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Yazılımı güncellemeden önce pillerin
takılı ve dolu olduğundan emin olun.

Yazılım güncelleme ve kalibrasyonuna hazırlanmak için dengeleyiciyi Micro USB kablosuyla
bilgisayarınıza bağlayın.

USB

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

Uygulamayı kullanarak motor hassaslığı ayarlayın:

1. ZHIYUN'un resmi web sitesini ziyaret edin: www.zhiyun-tech.com "DOWNLOAD" a tıklayın ve 
Firmware Upgrade Tutorial paketini bulun. Sabitleyicinize karşılık gelen sürücüyü, kalibrasyon aracını 
ve en yeni yazılımı indirin. (USB sürücüsü yüklemesi Mac ve WIN 10 sistemi için gerekli değildir).
2. Sabitleyiciyi Mikro USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Sabitleyiciye gücün gelmesini bekleyin ve 
sürücünün kurulumunu bitirin.
3. Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna girmek için mod düğmesine uzun basın.
4. İndirilen "Zhiyun Gimbal Tools" yazılımını girin ve Firmware Upgrade Tutorial'da belirtilen 
talimatları takip ederek yazılımı güncelleyin.



Temel Aksesuarların Kullanımı Temel Aksesuarların Kullanımı

Üstte hareket Altta hareket
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Crane-EH002 CRANE 2 Genişletilmiş Handle (ayrı olarak satılır)

Bağlantı yöntemi:
1.Yatay olarak iki tutucuyu iki tarafa yerleştirin.
2.Tutucularda yer alan vidaları sıkıştırın.
3.Sabitleyiciyi takmak için sabitleme kelepçesi üzerindeki vidaları gevşetin, daha sonra vidayı sıkın.

Sabitleme kelepçesini gösterilen
sabitleme konumuna geçirin.



Montaj Yöntemi
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ZW-B02 Kablosuz Kumanda

Mod Tuşu

Temel Özellikler:
Şarj voltajı: 5V
Şarj akımı: 100mA
Teorideki çalışma süresi: ≥ saat
Dahili Polimer lityum pil
kapasitesi: 150mAh
Emisyon ve alınan akım:
11.
Çalışma akımı: 4.2mA
Kontrol mesafesi: 10M
(arada bir engel yoksa)

Güç Seviyesi Göstergeleri
1 : saniyede 4 defa

hızlıca yanıp sönmesi.

: sürekli yanıp sönmesi

Bluetooth Göstergeleri
Bağlantı yok: Sürekli yanıp sönme.
Bağlandı: Güçlü ışık parlaması.

Şarj Göstergeleri
Şarj oluyor: KIRMIZI ışık.●
Şarj oldu: YEŞİL ışık.●

2 dakika boşta kaldığında uzaktan kumanda otomatik olarak kapanır.

Temel Aksesuarların Kullanımı Temel Aksesuarların Kullanımı

Güç / Deklanşör
(Çift fonksiyonlu tuş)

Yakınlaşma / Uzaklaşma
(Zoom)

Şarj Göstergesi

Joistik

Güç Seviyesi Göstergesi
Bluetooth Göstergesi

Güç / Deklanşör (Çift fonksiyonlu tuş):
1. Açıp kapamak için 1-2 saniye basın (varsayılan olarak Temel Moda girer)
2. Kapatmak için 1-2 saniye boyunca tamamen basın (gösterge ışığı kapanana kadar)
3. Sabitleyici kameraya bağlandığında:
Odaklamak için fotoğraf modundayken düğmeye yarım basınız; tek çekim yapmak için tam basın; 
Video ve fotoğraf çekimi arasında geçiş yapmak için hızlıca çift basın (tam basın).

Kombine Düğme Kontrolü:
Güç Düğmesi + Zoom: Slave Moduna geçmek için açıldığında, W yönündeki geçiş tuşunu aynı anda 
itin. Bu, mobil APP vasıtasıyla uzaktan kumandanın yazılımının yükseltilmesini sağlar (Zhiyun 
Yardımcısı'nı kullanarak akıllı telefon ile Bluetooth eşleştirmesini gerektirir).
Güç Düğmesi + Mod Düğmesi: En yakın dsabitleyici ile hızlı eşleştirmeyi çalıştırmak için gücü açarken 
aynı anda Mod Düğmesine basın.
Mod Düğmesi: Sabitleyici kontrol modları arasında geçiş yapar (dengeleyicide MODE düğmesi gibi 
çalışır).
Joistik: Kamera hareketini denetler (sabitleyicideki joistik ile aynı işlevi görür.)
Zoom: Kameranın yakınlaşma veya uzaklaşma yapmasına izin verir.

: saniyede 3 defa
hızlıca yanıp sönmesi.

: saniyede 2 defa
hızlıca yanıp sönmesi.

: saniyede 1 defa
hızlıca yanıp sönmesi.

1. Kauçuk kasanın (resimde 
kırmızı olarak işaretlendiği gibi) 
gevşetilmesi için uzaktan 
kumandanın arkasındaki vidayı 
gevşetin.

2. Uzaktan kumandayı uygun kullanımlar için uzatma 
çubuğuna veya çift tutamağa takın (yukarıdaki şekilde 
gösterildiği gibi). Kumanda arkasındaki vidayı sıkarak 
tutturun.

Uzaktan kumandanın ana gövdesi, bağımsız kullanım için montaj tokasından kolaylıkla ayrılabilir. 
Montaj tokası yalnızca sabitlemek içindir ve ayrıldıktan sonra  uzaktan kumandanın performansını 
etkilemez. 



1. Ürünün yetkisiz onarım, yanlış kullanım, çarpışma, ihmal, yanlış kullanım, 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.
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Ürün modeli: CRA02

in. Standart Maks. Uyarılar

Giriş Voltajı . 11.1 1 .

Çalışma Akımı 11

Çalışma
Derecesi 1 ° ° °

Çalışma Süresi 12 saat 18 saat
Kamera takılıyken en iyi
şekilde dengeliyken

Şarj Süresi 2.5 saat Şarj akımı 2400mA ise

Ağırlık 1 Pil hariç

Tilt Açısı Menzili 1 ° 1 °

Roll Açısı Menzili ° Limitsiz dönüş

Pan Açısı Menzili ° Limitsiz dönüş

Durağan Konumda
Takip Sapması

± . 1° ± . °

Hareketli Konumda
Takip Sapması

± . ° ± .1°

Taşıma Kapasitesi

Uyumlu Kamera
Boyutları

Kamera ağırlık merkezi noktasından roll eksenine olan maksimum yatay
uzunluk 90 mm, 1/4 "vida yuvasından 90 mm tilt eksenine ve ağırlık
merkezi noktasından hızlı çıkartma plakasına 65 mm'dir.

Ürün Boyutları 1 11

Garanti süresi, fatura hazırlanma tarihinden 2 yıldır. Detaylı bilgi kutunun içerisinde yer alan
garanti belgesinde belirtilmektedir.

Özellikler Garanti Şartları

Garanti Süresi

Garanti Dışında Kalan Durumlar

Ürününüz Arızalandığın 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 İthalat yetkili satış 
bayilerine veya Tolga Aras Fotoğrafçılık servis hizmetine başvurulması gerekmektedir.
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İletişim Kalite Kontrol Sertifikası

Zoom İthalat Fotoğraf Ticaret Limited Şirketi
Tel: 0-212-2697676
Web: www.zoomithalat.com
E-mail: zhiyuntech@zoomithalat.com
Adres: Hobyar Mahallesi, Yalıköşkü Cad. Aslan Han No:22 Kat.1
Sirkeci / İSTANBUL
Tel: +86-773-2320856

Web: www.zhiyun-tech.com
E-mail: service@zhiyun-tech.com
Adres: Creative Industrial Park, GuiMo Road, QiXing District, Guilin
541004, Guangxi, China

Kullanım kılavuzu çevirisi Volkan Yetilmezer tarafından yapılmıştır.
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