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Glossary

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

Yasal Sorumluluk ve UyarıPaket İçeriği
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ZHIYUN CRANE'ı kullandığınız için teşekkür ederiz. Buradaki bilgiler, güvenliğinizi, yasal 
haklarınızı ve sorumluluklarınızı etkiler. Kullanmadan önce uygun yapılandırmayı sağlamak için bu 
belgeyi dikkatli bir şekilde okuyun. Buradaki talimatların ve uyarıların okunmaması ve bunlara 
uyulmaması, sizin veya yakınlarınızın ciddi şekilde yaralanmasına veya cihazınızın veya malınızın 
hasar görmesine neden olabilir.
ZHIYUN, bu belge ve CRANE ile ilgili tüm ilgili belgeler için son açıklama hakkını ve bildirimde 
bulunmaksızın herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Lütfen en son ürün 
bilgisi için www.ZHIYUN-TECH.com adresini ziyaret edin.
Bu ürünü kullanarak, bu belgeyi dikkatli bir şekilde okuduğunuzu ve işbu şart ve koşullara uymayı 
anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Bu ürünü kullanırken kendi davranışlarınızdan ve 
bunların sonuçlarından tek başına sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu ürünü yalnızca, 
ZHIYUN'un yapmış olduğu ve kullanıma sunabileceği tüm şartlara, önlemlere, uygulamalara, 
politikalara ve yönergelere uygun ve uygun amaçlar için kullanmayı kabul edersiniz.
ZHIYUN ™, bu ürünün kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen hasar, 
yaralanma veya yasal sorumluluk için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılar, bunlarla sınırlı 
olmamak kaydıyla, güvenli ve yasal uygulamalara riayet edecektir.
ZHIYUN ™, Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.'nin (bundan böyle "ZHIYUN" veya 
"ZHIYUN TECH") ve bağlı kuruluşlarının ticari markasıdır. Burada belirtilen tüm ürün adları veya 
işaretler, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Bu ürün kullanıldığında, ürün literatüründe çeşitli potansiyel zarar düzeylerini göstermek için 
aşağıdaki terimler kullanılmıştır.

UYARI:  Uygun şekilde uygulanmazsa, maddi hasar, ağır kaza veya ciddi yaralanmalara neden 
olabilecek prosedürler olabilir.

DİKKAT:  Uygun şekilde takip edilmediğinde, maddi hasar ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek 

prosedürler.

İKAZ: Uygun şekilde takip edilmediğinde, maddi hasar veya hafif yaralanmalar meydana gelebilir.
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Yasal Sorumluluk ve Uyarı

Uyarı

Güvenli Kullanım Kuralları

Kullanmadan önce bu ürünün özelliklerini öğrenmek için Kullanım Kılavuzunu okuyun. Ürünün 
doğru şekilde kullanılmaması, ürüne veya kişisel eşyaya zarar verebilir ve ciddi yaralanmalara 
neden olabilir. Bu sofistike bir üründür. Dikkatli ve sağduyulu bir şekilde kullanılmalı ve bazı 
temel mekanik yetenekler gerektirmelidir. Bu ürünün güvenli ve sorumlu bir şekilde 
kullanılmaması, ürünün veya diğer eşyaların zarar görmesine veya hasar görmesine neden 
olabilir. Bu ürün doğrudan yetişkin gözetimi olmayan çocuklar tarafından kullanılmak üzere 
tasarlanmamıştır. Uyumsuz bileşenlerle veya ZHIYUN tarafından sağlanan ürün belgelerinde 
belirtilen ya da belirtilen şekilden başka şekilde KULLANMAYIN. Buradaki güvenlik yönergeleri, 
güvenlik, işletim ve bakım için yönergeler içerir. Ürünü doğru bir şekilde çalıştırmak, hasar veya 
ciddi yaralanmaları önlemek için, montaj, kurulum veya kullanımdan önce Kullanıcı 
Kılavuzu'ndaki tüm talimatları ve uyarıları okumak ve bunlara uymak önemlidir.

DİKKAT:
CRANE, yüksek hassasiyetli bir kontrol cihazıdır. Hasar bırakılırsa veya harici kuvvete maruz 
kalırsa, CRANE'e zarar verilebilir ve bu da arızaya neden olabilir.
CRANE açıldığında, gimbal eksenlerinin dönüşünün harici kuvvet tarafından engellenmediğinden 
emin olun. CRANE ile herhangi bir sıvı veya temizleyicinin temas etmesini önleyin. Temizlik için 
kuru bez kullanılması tavsiye edilir.
Kullanım esnasında CRANE'yi toz ve kumdan koruyun.

İKAZ:
CRANE açıkken kolu sabit tutun, çünkü sarsıntıDAN çalışmayabilir.

Açıklamalar:        İpuçları Önemli

Okuma İpuçları

Yasal Sorumluluk ve Uyarı

Pil Güvenlik Kılavuzu
1. Pillerin herhangi bir sıvı ile temas etmesini önleyin. Pilleri yağmurda veya nem kaynağının 

yakınında bırakmayın. Pili suya düşürmeyin. Akünün içi su ile temas ederse, kimyasal olarak 
ayrışma meydana gelebilir ve potansiyel olarak pilin yanmasına sebep olur ve hatta patlamaya 
neden olabilir.

2. Pil kullanım sırasında sabitleyici ile suya düşerse, derhal çıkarınız ve güvenli, açık bir alana 
koyunuz. Tamamen kuruyana kadar aküden güvenli bir mesafe bırakın. Pili asla tekrar 
kullanmayın ve pili aşağıdaki Pil Atma bölümünde açıklandığı gibi uygun şekilde atın.

3. Pil yanıyorsa, yangını söndürmek için hemen su, su spreyi, kum, yangın battaniyesi, kuru toz 
veya karbon dioksit yangın söndürücü kullanın. Lütfen fiili duruma göre yukarıda önerilen 
yöntemleri uygulayarak yangını söndürün.

4. Kesinlikle ZHIYUN olmayan piller kullanmayın. Yedek gerekirse, lütfen yeni pilleri ZHIYUN'un 
resmi web sitesinden veya yetkili kanallarından satın alın. ZHIYUN, ZHIYUN olmayan 
akülerden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

5. Asla şişmiş, sızdıran veya hasar görmüş pilleri kullanmayın veya şarj etmeyin. Pil kokuyorsa 
veya aşırı ısınırsa (maksimum 160 ° F / 71 ° C'yi geçmiyorsa) asla kullanmayın veya şarj 
etmeyin. Pilleriniz anormal ise, daha fazla yardım için ZHIYUN veya bir ZHIYUN yetkili 
satıcısına başvurun.

6. Batarya, -10 ° C ila 50 ° C arasındaki sıcaklık aralığında kullanılmalıdır. Bataryayı 50 ° C'nin 
üzerindeki ortamlarda kullanmak yangına veya patlamaya neden olabilir. Akünün -10 ° C'nin 
altında kullanılması ciddi akü hasarlarına yol açabilir.

7. Pili, güçlü elektrostatik veya elektromanyetik ortamlarda kullanmayın. Aksi takdirde, akü 
koruma kartı arızalanabilir.

8. Pili herhangi bir şekilde delmek için sökmeyin veya keskin bir nesne kullanmayın. Aksi 
takdirde, akü sızabilir, alev alabilir veya patlayabilir.

9. Mekanik olarak çarpmayın, ezmeyin veya pili atmayın. Bataryaya veya şarj cihazına ağır 
nesneler koymayın.

10. Akü içerisindeki elektrolitler çok aşındırıcıdır. Herhangi bir elektrolitin cildinize veya gözünüze 
yanlışlıkla temas etmesi durumunda, en az 15 dakika boyunca hemen suyla durulayın ve en 
kısa sürede tıbbi yardım alın.

11. Bir çarpışma veya ağır darbeye maruz kalmışsa pili kullanmayın.
12. Pili ısıtmayın ve pili asla mikrodalga fırına veya basınçlı kaplara koymayın. 
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Yasal Sorumluluk ve Uyarı Yasal Sorumluluk ve Uyarı

13. Pil hücresini iletken bir yüzeye (metal masa yüzeyi gibi) yerleştirmeyin.
14. Aküye pozitif ve negatif kısa devre oluşturabilecek 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 batarya bağlantısına neden olur.
Pillerin Şarj Edilmesi
1. Pilleri doğrudan bir duvar prizine veya araç şarj soketine bağlamayın. Her zaman şarj için 

ZHIYUN onaylı bir adaptör kullanın. ZHIYUN, ZHIYUN onaylı olmayan bir şarj cihazı 
kullanılarak şarj edilirse, sorumluluk kabul etmez.

2. Pili ve şarj cihazını yanıcı maddelerin yanına veya yanıcı yüzeylere (halı veya ahşap gibi) 
koymayın. Herhangi bir kazayı önlemek için şarj sırasında bataryayı asla yalnız bırakmayın.

3. Kullanımdan hemen sonra pili şarj etmeyin, çünkü pil sıcaklığı çok yüksek olabilir. Pili, normal 
oda sıcaklığına kadar soğuyana kadar şarj etmeyin. Pili sıcaklığın 40 ° C'nin üzerinde veya
15 ° C'nin altında şarj etmek sızıntıya, aşırı ısınmaya veya hasara neden olabilir.

4. Kullanmadan önce şarj cihazını inceleyin, kasaya, kabloya, fişe veya başka parçalara zarar 
gelmediğinden emin olun. Asla hasarlı bir şarj cihazı kullanmayın. Şarj cihazını alkol veya 
başka yanıcı çözücüler içeren herhangi bir sıvı ile temizlemeyin. Kullanılmadığı zaman şarj 
cihazını ayırın. 

Pillerin Saklanması
1. Pilleri çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde bulundurun.
2. Pili, ocak veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarının veya sıcak günlerde aracın içinde bırakmayın. Pili 

hiçbir ortamda 60 ° C'nin üzerinde bir sıcaklığa maruz bırakmayın. İdeal saklama sıcaklığı
22 °C-28 ° C'dir.

3. Pilleri kuru bir ortamda saklayın.
4. Akünün aşırı deşarj olmasını önlemek için tamamen boşaldıktan sonra aküyü çok uzun süre 

şarjsız kullanmayın; bu durum batarya hasarı ve kalıcı arızaya neden olabilir. 
Pillerin Bakımı
1. Sıcaklık çok yüksek veya çok düşük olduğunda asla pili kullanmayın.
2. Pili 60 ° C'nin üzerinde bir sıcaklıkta herhangi bir ortamda saklamayın. 
Pillerin Nakliyesi 
1. Pili bir havayolu uçuşunda taşımadan önce pil gücünü% 5 veya daha düşük bir değere kadar 
boşaltın. Aküyü sadece kuru ve açık bir alanda, yanmaz bir yerde boşaltın. 

2. Pilleri gözlük, saat ve mücevher gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın veya taşımayın.
3. Hasarlı pilleri taşımayın. Taşırken aküyü % 50'den daha az bir zamanda deşarj ettiğinizden 

emin olun. 

Pilin Atılması
Pili, yalnızca eksiksiz bir deşarjdan sonra belirli geri dönüşüm kutularına atın. Pili normal bir çöp 
konteynerlerine koymayın. Pillerin bertarafı ve geri dönüşümü ile ilgili yerel düzenlemelerinizi 
kesinlikle uygulayın.

İKAZ
Pil Kullanımı
Her kullanımdan önce pillerin tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun.
Pilin Şarj Edilmesi
Pil dolduğunda otomatik olarak şarj olmayı kesecektir. Tam olarak şarj edildiğinde pilleri şarj 
cihazından çıkarın.
Pilin Saklanması
1. 10 günden uzun süre kullanılmayacaksa pili % 40 ila % 65 arasında boşaltın. Bu batarya 
ömrünü büyük ölçüde uzatabilir.
2. Voltaj çok azaldığında, pil uyku moduna girer. Şarj etmek pilleri hazırda bekletme modundan 
çıkarır.
3. Pilleri, kullanılmadığında sabitleyiciden çıkarın ve özel bir kapta saklayın.
Pilin Atılması
Pil tamamen boşalmazsa, geri dönüşüm kutusuna bırakmayın. Daha fazla yardım için profesyonel 
bir pil atma / geri dönüşüm acentesiyle iletişim kurun. 

Bu belge değişebilir.
ZHIYUN TM , ZHISHEN TECH. tescilli markasıdır.
Telif Hakkı ©2017-2018 ZHISHEN TECH. Tüm hakları saklıdır.
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Pillerin Hazırlanması ve Şarj EdilmesiHızlı Başlangıç Rehberi

CRANE Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sıkıştırma Vidası

Yatak Kol

Dikey Kol

Micro USB Porut

MOD

1/4" Vida Yuvası 
(3/8" e Dönüşebilir)

Pil Seviyesi
Göstergesi

Sıkıştırma Vidası
Lens Desteği

Tutma Vidası

Kamera Tutma Vidası

Kamera Tutma Plakası 
Tutma Plakası Vidası
Kamera Kontrol Birimi

Joystick
AÇMA/KAPAMA

Zoom In/Out

Ürünü kullanmadan önce paketi kontrol edin. Aşağıdaki tüm ürünlerin ürünle birlikte geldiğini 
kontrol edin. Herhangi bir öğenin eksik bulunması durumunda, lütfen ZHIYUN veya yerel satış 
temsilcinizle iletişime geçin.

DİKKAT:  Kamera ürün paketine dahil değildir ve ayrıca satın alınacaktır. Burada sunulan tasvirler sadece 
referans içindir.

Göstege Işıkları

Micro USB Portu 
(5V güç girişi)

CRANE'i ilk kez kullanmadan önce, lütfen pakette bulunan şarj cihazını kullanarak normal 
çalışmayı etkinleştirmek için pilleri tamamen şarj edin.

İsim: 26500 Li-ion pil şarj aleti
Model: ZC-26500
Giriş Voltajı: DC 5V 2400mA
Çıkış Voltajı: DC 4.2V 1200mA*2

● Şarj olurken kırmızı ışık 
yanar.

● Pi dolduğunda mavi ışık 
yanar. 

Micro USB Kablosu
26500 Li-ion Pil
Kapasite: 3600mAh
Voltaj: 3.7V
UYARI
1.Şarj cihazı sadece ZHIYUN'un IMR 26500 Li-ion pilini 
şarj etmek içindir. Başka modellerin veya markaların 
pillerini şarj etmeyin, aksi halde kazaya yol açabilir.
2.Sadece ≥ 1000mA çıkış akımına sahip nitelikli 5V 
adaptör kullanın. Şarj süresi, adaptörün maksimum çıkış 
akımına bağlıdır.
Lütfen sadece ZHIYUN tarafından sağlanan veya 
onaylanan pilleri kullanın ve şarj edin. ZHIYUN, ZHIYUN 
olmayan pillerden kaynaklanan patlama, yangın ve / veya 
kazalardan sorumlu değildir. 
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Kamera KurulumuKamera Kurulumu

Çalıştırma Yöntemi

Yukarı Aşağı Modu Alt Yukarı Modu

Alttan Yukarı moduna erişmeden önce Gimbal dengesi uygun şekilde ayarlanmalıdır. Üst Aşağı ve 
Aşağı Yukarı modu arasında geçiş yapmak için kolu yukarı / aşağı doğru çevirirken kolu 
döndürmeyin.
Not: Monte edildiğinde kameranın boyutu ve denge durumu, Aşağı Yukarı moduna başarılı 
erişimi etkileyebilir. Belli kamera modelleri için, Denge Yukarı moduna eriştikten sonra denge 
ayarlanmalıdır.
Büyük lens montajı durumunda motor kolu aşırı derecede çekildiğinde, aşağıdan yukarıya doğru 
tutma hareketi desteklenmeyebilir.

1

1

2

2

3
4

Montaj plakasına paralel olarak kamerayı monte edin, montaj plakasının boş yuvası ile 
kameranın altındaki 1/4" dişli deliği eşleştirin. Kamerayı yakın olarak hareket ettirin 

mümkün olduğunca Tilt motoruna ve kamera montaj vidasını sıkın ❹ kamera konumunu 

düzeltmek için 4t Motor, ve kamera montaj vidasını sıkın ❹
Kamera doğru şekilde monte edilmeden önce dengeleyiciyi açmayın.
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Denge Ayarı Denge Ayarı

Tilt Açısının Seviye Ayarı

Roll Açısının Seviye Ayarı

2

11

Montaj Plakası
Plakanın ileri ve geri kaymasını sağlamak için hızlı 
montaj plakasının altındaki kelebek vidayı 
gevşetin.

Seviye dengesini bulmak için kamerayı ileri veya 
geri itin. Fotoğraf makinesi objektife bakan ön 
yüzüyle hala ve neredeyse aynı kalabildiğinde, 
bu adımı, Kamera Montaj Vidası'nı sıkarak 
tamamlayın.

İlk olarak, vidayı gevşetin gevşetin ❷ 
(3 kere döndür).
Kameranın objektifi yukarı bakacak şekilde 
hareket edene kadar Eğim Eksenini ayarlayın 
(yani kamera hala sabit ve zemine dikey 
konumda), bu adımı başparmak vidasını sıkarak 

tamamlayın. ❷ .

Vidayı gevşetin ❶ Yatay Kol seviyesini 

korurken kamera hala durabilene kadar Rulo 
Ekseni ayarlayın. Thumb Screw'ı sıkarak bu 

adımı tamamlayın. ❶ 
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BaşlangıçDenge Ayarı

Pan Açısının Seviye Ayarı Kontrol Paneli

3

2

Vidayı gevşetin ❸ Dikey Kolu korurken kamera hala durabilene kadar Pan Ekseni ayarlayın

Sağ / sol tarafa çevrildiğinde Sıkıştırma vidası ile sıkma dengesi ayarlayın.  ❸ 
Pil Göstergesi
Sabitleyici Açık / kapalı olduğunda SARI ışığını 
yakar:
3 sn hızlı yanıp söner ve 1 saniye boyunca parlar. 
açıkken. Kapatırken 3 sn hızlı yanıp söner. 
Dengeleyicinin normal çalışmasında MAVİ ışığı 
yanar, MAVİ ışığının yanıp sönme frekansı mevcut 
pil seviyesini gösterir:
Pil seviyesi % 75 -% 100 için hızlı flaş 4 kez.
Pil seviyesi % 50-75% hızlı flaş.
Pil seviyesi % 25 -% 50 için 2 kez hızlı yanıp söner.
Hızlı flaş % 0 -% 25'lik pil seviyesi için 1 kez.

Zoom In/Out
Bir SONY kameranın bağlanması durumunda: 
Yakınlaştırmak için Zoom Kolunu T yönünde ve 
yakınlaştırmak için W yönünde itin.
Panasonic kameranın bağlanması durumunda: 
Zoom Kolunu odaklamak için her iki yöne 
doğru hareket ettirin.
Micro USB Portu
On-line için sabitleyiciyi bir bilgisayara bir 
Mikro USB kablosuyla bağlar.
Mod Tuşu
Bekleme moduna girmek veya çıkmak için 1 
saniye basın.
Pan takip ve kilitleme modu arasında geçiş 
yapmak için tek tuş.
Aşağıdaki moda geçmek için hızlı çift basın. 
Selfie moduna girmek için hızlı üçlü 
düğmesine basın (pan ekseninde 180 ° dönüş)
AÇMA/KAPANA
Güç düğmesine yaklaşık 3 saniye boyunca 
basarak dengeleyiciyi açın.
Sabitleyici açıldıktan sonra, Güç düğmesi 
kamera çekim kontrolü için kullanılabilir 
(yalnızca kamera dengeleyiciye bağlandıktan 
sonra).
Tek fotoğraf çekmek için düğmeye basın.
Video kaydını başlatmak için düğmeye iki kez 
basın. Kaydı durdurmak için düğmeye iki kez 
basın.
Joystick
Joystick, 3 eksen yukarı / aşağı veya sola / sağa 
çevirerek kamera hareketini kontrol eder.

Joystick

Mod Tuşu

Pil Göstergesi

AÇMA/KAPAMA

Zoom In/Out
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Nasıl Başlatılır?

2.Piller doğru şekilde takıldıktan sonra, açmak için 3 saniye boyunca güç düğmesine uzun basın.

Lütfen sadece ZHIYUN tarafından sağlanan veya onaylanan pilleri kullanın, aksi halde kazalara 
neden olabilir. Dengeleyiciyi kullanırken, kameranın bir elinizle sabit kalmasını sağlayın (çok 
nadir durumlarda).

1. Uç kapağını gevşetmek için döndürün. Sonra iki 
adet 26500 Li-ion pil takın. Bataryayı taktıktan 
sonra uç kapağını sıktığınızdan emin olun, aksi 
takdirde sabitleyici açılamaz. 

Piller, şekilde gösterildiği gibi ok yönüne bakan 
pozitif kutupla kurulmalıdır.

Gimbal Kontrol Modlarını TanıtmakBaşlangıç

Pan 
Takip
Modu

Double Press MODE

Single Press MODE

Double Press M
O

DE

Single Press M
O

DE

Si
ng

le
 P

re
ss

 M
O

DE

Si
ng

le
 P

re
ss

 M
O

DE

Mod Geçişleri: 
Güç açıldığında, dengeleyici varsayılan olarak Pan 
Takip Moduna girer. MOD düğmesine tek dokunuşla 
Kilitleme Moduna geçin. Aşağıdaki moda geçmek için 
MOD düğmesine iki kez basın. Tek bir modda 
aşağıdaki modun altındaki MOD düğmesine 
basıldığında önceki moda dönülür. Üç kez MOD 
düğmesine basılır ve aktif kontrol modu değişmeden 
aynı anda kamera pan ekseni boyunca 180 ° 
dönecektir.

Daha fazla işlem ipucu için www.zhiyun-tech.com/
turkey adresindeki ZHIYUN'un ürün eğitim videolarına 
bakın.

Kilit 
Modu

Takip
Modu

Mod Şeması Şematik Şekil

 Roll Açısı Roll Açısı Roll Açısı

Tilt Açısı Tilt Açısı Tilt Açısı

Pan Açısı Pan Açısı Pan Açısı 

Pan Takip Modu : Eğim ve 
silindir eksenleri kilitlenirken, 
kamera devresi sabitleyicinin 
hareketini takip eder. 
Kumanda kolunu yukarı / 
aşağı itmek, eğme ekseninin 
manuel kontrolünü sağlar.

Kilit Modu: Bu mod, 
kamerayı sabit tutmak için üç 
eksenin hareketini kilitler. 
Joystick'i yukarı / aşağı ve 
sola / sağa itmek, eğme 
ekseninin ve pan ekseninin 
manuel olarak kontrol 
edilmesini sağlar.

Takip Modu: Kamera, 
dengeleyicinin hareketini 
izleyerek yatırır. Joystick'i 
sola / sağa itmek, silindir 
ekseninin manuel kontrolünü 
sağlar.
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Başlatma ve Çeşitli İşlemlerBaşlatma ve Çeşitli İşlemler

Sabitleyicinin Başlatılması Yazılım Güncellemesi

Başlatma Prosedürü

Aşağıdaki koşullar altında dengeleyiciyi sıfırlayın:
1. Kameranın eğim açısında, başlangıçtan sonra seviye konumunda hafif sapma bulunur.
2. Kameranın dönme açısında, başlatmadan sonra seviye konumunda hafif sapma bulunur.
3. Sabitleyici hareketsiz kalırken makine düz pozisyondayken sık küçük açı düzeltmesi bulunur. 

1. Pilleri düzgün şekilde takın.
2. Kamera montaj plakasını tutun ve dengeleyiciyi açmak için Güç Düğmesine uzun basın. 

Motor, aktivasyon üzerine etki gücü oluşturacak, kamera montaj plakasını sabit tutacak ve 
bekleme moduna girmek için Mod Düğmesine uzunca basacaktır.

3. Sabitleyiciyi düz bir masa yüzeyine koyun, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve dengeleyici otomatik 
olarak başlatma işlemini tamamlayacaktır. 

Başlatmadan sonra hafif bir sapma hala bulunabilirse, tekrar başlatmak için yukarıdaki prosedürü 
tekrarlayın.

1. ZHIYUN'un resmi web sitesini ziyaret edin: www.zhiyun-tech.com.
2. "İndirmeler" sayfasını açmak için tıklayın ve Yazılım Güncelleme Talimatı paketini bulun.
3. Sabitleyicinize karşılık gelen sürücüyü, kalibrasyon aracını ve en son ürün yazılımını 

indirin.
4. Yazılım Güncelleme Talimatları'nda belirtilen talimatları izleyerek ürün yazılımını 

yükseltin. 

Yükseltme sırasında pillerin takılı olduğundan emin olun.

USB



UygulamaUygulama

Uygulama İndirme ve Yükleme

Akıllı Telefon İle Bağlantı

Uygulamanın Temel İşlevleri

ZHIYUN'un resmi web sitesi www.zhiyun-tech.com adresindeki 
"İndirmeler" sayfasından veya uygulamayı indirmek için soldaki QR kodunu 
(Android 5.0 üstü veya iOS9.0 üstü) doğrudan tarayarak uygulamayı 
indirin. Kullanıcılar, Google Play veya APP Store'da "ZY Play" i arayarak da 
uygulamayı indirebilir.

ZHIYUN Uygulaması düzenli güncellemeye tabidir. Daha fazla fonksiyon 
için keşfedin.

1. APP Store / Google Play Store'da "ZY Play" ile arama yapın ve 
indirin.

2. Dengeleyiciyi açın.
3. "ZY Play" i açın, "Cihazı Bağla" ya basın ve sabitleyicinizi seçin. 

İzleme Ekranı:
Dengeleyicinin çalışma 
durumunu kontrol et.

Kontrol Ekranı:
Gimbal Kontrol 
Modunun 
değiştirilmesi ve eksen 
hareketi kontrolünün 
kontrolü dahil olmak 
üzere dengeleyiciye 
çeşitli kontroller yapın.

Gimbal Ayar Ekranı:
Dengeleyicinin çeşitli 
parametre ayarlarının 
yapılmasına izin ver 
(Belirli işlemler için 
uygulama talimatlarına 
bakınız).

Kalibrasyon Ekranı:
3 eksende sapmalar 
bulunduğunda ve 
kameranın hizalanması 
sırasında kalibrasyon 
gereklidir. 
"Kalibrasyona Başlat" a 
basın ve ekrandaki 
görüntüleri izleyerek 6 
taraflı kalibrasyon 
prosedürünü 
tamamlayın.
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Temel Aksesuarların Kullanımı Temel Aksesuarların Kullanımı

Panasonic Kontrol Kablosu Sony Kontrol Kablosu

Desteklenen Modeller: GH3/GH4/GH5 
Desteklenen Özellikler: 
1.Shutter kontrol
2.Video kayıt 

Desteklenen Modeller : MULTI portu 
tarafından kontrol edilen SONY kameralarla

Desteklenen Özellikler: 
1.Shutter kontrol
2.Video kayıt
3.Zoom
UYARI: Elektrikli olmayan objektiflerde optik zoomlama desteklenmez (Tavsiye edilen elektrikli 
zoom lensler: E PZ 18-105mm F4 G OSS, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS).
HNasıl Kullanılır?
Bağlantı 

Nasıl Kullanılır?
Bağlantı

1. Öncelikle sabitleyiciyi PC'nize veya akıllı telefonunuza bağlayın.
2. Gimbal Ayar Ekranında sabitleyiciyi "Panasonic" e uygun şekilde yapılandırın, ardından ayarları 
kaydedin.
3. Panasonic  kontrol hattının Mikro USB fişini, eğme motorunun yan tarafındaki kamera bağlantı 
portuna bağlayın ve ardından diğer ucunu kameradaki REMOTE portuna bağlayın.
4. Kamerayı açmadan önce dengeleyiciyi açın, aksi halde uzaktan kumanda çalışmayabilir.
Operasyon: 

1.Deklanşör kontrolü (odaklama dahil): Tek çekim yapmak için Güç Düğmesine basın.
2.Video kaydı: Video kaydını başlatmak için Güç düğmesine iki kez basın ve kaydı durdurmak için 

tekrar iki kez basın. 

1. Öncelikle sabitleyiciyi PC'nize veya akıllı telefonunuza bağlayın.
2. Sabitleyiciyi Gimbal Ayar Ekranındaki "Sony" ye göre yapılandırın ve ayarları kaydedin.
3. SONY kamera kontrol hattının Mikro USB fişini, eğme motorunun yan tarafındaki kamera 
bağlantı noktasına bağlayın ve ardından kontrol hattının diğer ucunu kameradaki MULTI bağlantı 
noktasına bağlayın.
4. Kamerayı açmadan önce dengeleyiciyi açın, aksi takdirde kumanda çalışmayabilir.
Operasyon: 
1. Deklanşör kontrolü (odaklama dahil): Tek 

çekim yapmak için Güç Düğmesine basın.
2. Video kaydı: Video kaydını başlatmak için 

Güç düğmesine iki kez basın ve kaydı 
durdurmak için tekrar iki kez basın.

3. Yakınlaştırma: Yakınlaştırmak için sabitleme 
kolundaki Zoom Kolunu T yönünde veya 
uzaklaştırmak için W yönünde itin. 
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ZW-B02 Wireless Kumanda (haricen alınır)

MOD Tuşu

Şarj Göstergesi

Güç/Shutter 
(Çift Fonksiyonlı Tuş)

Zoom

Joystick

Gün Seviye Göstergesi Bağlantı Yöntemi

Kauçuk kasanın gevşemesini 
sağlamak için uzaktan kumandanın 
arkasındaki başparmak vidasını 
gevşetin (Şekilde kırmızı olarak 
işaretlenmiş).

Uzaktan kumandayı, uygun işlemler için (yukarıdaki 
şekilde gösterildiği gibi) uzatma çubuğuna veya tutma 
sapına takın. Arkadaki başparmak vidasını sıkarak 
sabitleyin.

Uzaktan kumanda 2 dakika boyunca boşta bırakıldığında otomatik olarak kapanır.

Özellikler:
ŞArj Voltajı: 5V
Şarj Akımı: 100mA
Çalışma Süresi: ≥ 30hr.
Lityum Polimer Pil: 150mAh                      
Emisyon ve Alınan Akım: 11.9mA             
Çalışma Akımı: 4.2mA
Etkili Kontrol Mesafesi: 10m /394 inch
(engelsiz)

Bluetooth Göstergesi
Bağlantı Yok: Sürekli flaş                         
Bağlandı: Düz ışık

Güç Seviyesi Göstergesi
90%-100%: saniyede 4 defa hızlı yanıp sönme. 
75%-90%: saniyede 3 defa hızlı yanıp sönme. 
55%-75%: saniyede 2 defa hızlı yanıp sönme. 
30%-55%: saniyede 1 defa hızlı yanıp sönme. 
0%-30%: hızlı yanıp sönme

Şarj Göstergesi
Şarj Oluyor: ●�KIRMIZI ışık.
Şarj Tamamlandı: ●�YEŞİL ışık.

Temel Aksesuarların Kullanımı Temel Aksesuarların Kullanımı

                   Bluetooth Indicator

AÇ/KAPA & Video (İki adımlı deklanşör)
1. Uzaktan kumandayı açmak ve varsayılan olarak ana moda girmek için 1 saniyeden uzun bir 
süre boyunca düğmeye tam basın
2. Uzaktan kumandayı kapatmak için açık durumdayken 1 saniye boyunca düğmeye tam basın 
(gösterge buna göre kapanır).
3. Sabitleyici kameraya bağlanırken: Fotoğraf modunda, odaklanmak için deklanşöre yarım basın, 
ardından çekimi almak için tam olarak basın; Video ve Fotoğraf modu arasında geçiş yapmak için 
düğmeye iki kez hızlıca basın (tam basın).
Tuş Kombinasyonları
Güç düğmesi + Geçiş: Güç açıkken uzaktan kumanda yazılımını telefon aracılığıyla yükseltmek 
için Slave moduna girmek için W yönündeki düğmeye basın (Önce “ZY Play” uygulamasını 
indirin ve ardından güncelleyin).
Güç düğmesi + Mod Düğmesi: En yakın sabitleyiciyi bluetooth ile eşleştirmek için mod 
düğmesine ve güç düğmesine aynı anda basın.
Mod Tuşu: Mod seçimi (aynı özelliği gimbal ile paylaşma)
Joystick: Yön kontrolü (aynı özelliği gimbal ile paylaşma)
Zoom: Yakınlaştırma ve uzaklaştırma.
Kamerayı kontrol etmek için uygun kamera kablo bağlantısı gereklidir. Bazı kamera modelleri için 
bazı uzaktan kumanda özellikleri desteklenmeyebilir. 
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Crane-EH001 CRANE Dual Handle (haricen alınır) Yukarıdan aşağıya doğru hareket Alttan yukarı hareket

Temel Aksesuarların Kullanımı Temel Aksesuarların Kullanımı

Kurulum Yöntemi:
1. Yatay çubuğun iki tarafından iki kulpun içine yerleştirin.
2. Saplardaki vidaları sıkın.
3. Sabitleme kelepçesini tutamaçların ortasından sökün, koruma halkasını çıkarın ve 

dengeleyiciye yerleştirin.
4. Sabitleme kelepçesini sabitleme halkası ile sabitleme halkasına klipsleyin ve sabitleme 

kelepçesinin vidalarını sıkın.  

Yukarıda KIRMIZI 
işaretli bölgeye 
klipsleyin.
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Motor Tork Ayarı Kullanım KılavuzuÜrün Özellikleri

Min Standart Maks Açıklama

Giriş Voltajı 6.8V 8.4V 12.6V

Çalışma Akımı 80mA 110mA 6000mA

Çalışma
Sıcaklığı -10° C 25° C 45° C

Çalışma Süresi 12s 18s
Doğru dengelendikten sonra 

statik işlem altında test edilmiştir

Şarj Süresi 3h

Ağırlık 950g Piller Hariç

Tilt Mekanik Menzili 360° Limitsiz Dönüş

Roll Mekanik Menzili 360° Limitsiz Dönüş

Pan Mekanik Menzili 360° Limitsiz Dönüş

Taşıma Kapasitesi 350g 1800g

Ayar Süresi

Ayarlama metodu 1: Sabitleyicinin motor kuvveti, ideal kullanım için dengeleyiciyi farklı 
ağırlıktaki kameralara ve lenslere uyarlamak için ayarlanmalıdır (3 seviye). Lütfen uygulama 
girişindeki bağlantı yoluna bakın. Önce ZY PLAY ile Crane'i bağlayın, daha sonra ZY PLAY'de 
motor gücünü ayarlamak için uygun gücü seçin.

Ayarlama metodu 2 :
1. Zhiyun resmi web sitesinden kalibrasyon yükseltme aracını ve USB sürücüsünü indirin. USB 

sürücüsünü yüklemek için çift tıklayın.
2. USB kablosuyla gimbal ve PC'ye bağlı olan Tool'u çalıştırmak için Tool'a çift tıklayın. Gimbal'i 

açın, saniye boyunca Mode butonuna basın ve basılı tutun, gimbal bekleme moduna girin.
3. Parametre ayar sayfasına girmek için “Ayar” a tıklayınız. “Open” a tıklayın, Kullanıcılar 

Diğer Modül'de motor gücünü ayarlayabilir.
4. Motor gücü düşük, orta ve yüksek üç seçeneğe sahiptir.

Düşük: Varsayılan ayar (önerilir: Crane + Sony A7S veya düşük ağırlık)
Orta: Orta ayar (önerilir: Crane + Sony A7S）
Yüksek: Maksimum ayar (önerilir: Crane + Canon 5D）

Bu kılavuzdaki tüm veriler Zhiyun laboratuarlarının iç deneylerinden toplanmıştır. Farklı senaryolar 
altında, veriler bir dereceye kadar farklıdır ve lütfen Crane'nin fiili kullanımını baz alınız.
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Herhangi bir sorun ile karşılaşmanız durumunda Türkiye yetkili servisi Tolga Aras Profesyonel 
Teknik Servis ile iletişime geçiniz.

Hoca Paşa Mahallesi, Ankara Caddesi Okumuş İş Hanı No 6 Kat 4 Daire 5   Sirkeci / Fatih / 
İSTANBUL

0 (212) 511 51 61 

Garanti Prosedürü

1. Yetkisiz onarım, yanlış kullanım, çarpma, ihmal, yanlış anlaşılma, ıslanma, kaza ve yetkisiz
değişiklik tabi ürünler.

2. Uygunsuz kullanıma maruz kalan veya etiketlerinin veya güvenlik etiketlerinin yırtılmış veya
değiştirilmiş olan ürünler.

3. Garanti süresi dolmuş ürünler.
4. Yangın, sel, ışıklandırma, vb.mücbir sebep sonucu oluşan hasarlar. 

Garantinin Kapsamadığı Alanlar

Garanti Süresi

Garanti Şartları

Garanti, fatura kesim tarihinden itibaren Türkiye Tek Resmi İthalatçısı Zoom İthalat tarafından 
Türkiye'ye getirilen ürünler için 24 aydır. 
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Certificate of Quality
This product is confirmed to meet quality standards and 

permitted for sale after strict inspection.

QC Inspector:

İletişim

Youku Youtube

WechatFacebookGoogle+

VimeoWeiboWebsite

Zoom İthalat Fotoğraf Ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0 (212) 269 76 76
Web: www.zoomithalat.com
E-mail: info@zoomithalat.com
Adres: Hobyar Mahallesi, Yalıköşkü Cad. Aslan Han No:22 Kat.1 Sirkeci / İstanbul

Zhiyun-Tech
Tel: +86-773-2320856 
Web: www.zhiyun-tech.com 
E-mail: service@zhiyun-tech.com 
Adres: Creative lndustrial Park,GuiMo Road,QiXing District, Guilin 541004, Guangxi, China. 

Bu kılavuzun çevirisi Volkan Yetilmezer tarafından yapılmıştır.

m zhiyu�tech.com 

Kılavuzun son versiyonunu www.zhiyun-tech.com adresinden 
indirebilirsiniz.
ZHIYUN, bir ZHISHEN. 
Copyright©2017-2018 ZHISHEN markasıdır. Tüm hakları saklıdır.




