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SMOOTH-Q3
· Kullanım Kılavuzu 



"ZYCami" i İndirin

Kullanım Kılavuzunun Tam Sürümü
Çevreyi korumak ve kaynak tüketimini 
azaltmak için, bu ürünün basılı kullanım 
kılavuzu tam sürümde olmayacaktır. Tam 
sürüm için lütfen aşağıdaki yöntemlerden 
birini seçin:

1. Sağdaki QR kodunu taramak için telefon tarayıcısını kullanın.
2. ZY Cami uygulamasını açın, ilgili ürünün ana sayfasına gidin 
ve sağ üstteki simgeye dokunun köşe.
3. Resmi ZHIYUN web sitesinden www.zhiyun-tech.com indirin.
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SMOOTH-Q3'ü kullanmadan önce, 
lütfen "ZYCami" yi indirmek ve ürünü 
etkinleştirmek için QR kodunu tarayın. 
Aktivasyon için Sayfa 6'ya bakın.
(Android 7.0 ve üstü iOS 10.0 gereklidir)

SMOOTH-Q3 eğitim videolarını izlemek 
için QR kodunu tarayın

SMOOTH-Q3'ün temel işlevlerini öğrenmek için aşağıdaki 
adımları izleyin. Lütfen kullanmadan önce tam sürüm 
kullanım kılavuzunun tamamını dikkatlice okuyun ürün.

2. Şarj Etme
Güç adaptörünü (pakete dahil değildir, 5V2A dereceli güç 
adaptörü önerilir) şarj portuna bağlamak için verilen Tip C 
kabloyu kullanın. Dengeleyici üzerindeki dört gösterge ışığı, 
şarj işlemi tamamlandığında yanık kalır.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
1. Başlarken

zhiyun-tech.com/turkey
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3. Kurulum ve Denge Ayarı
1. Dikey kolun vidasını saat yönünün tersine gevşetin.

2.
����
����
����

Temas noktalarına iyi temas sağlamak için, roll ve pan 
açısını tutarken roll motorunu "klik" sesi duyana kadar dikey 
yönde çekin. Yerine oturduğunda dikey kolun vidasını saat 
yönünde sıkın.

zhiyun-tech.com/turkey
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Dikey kol, dikey kol 
vidası ile tamamen 
kilitlenemez. Vida, 
kızak yuvasının 
sürgüsünü 
ayarlamak için 
kullanılır.
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3.
����

Tilt açısı kolunu resimde gösterilen dış kenar boyunca 
döndürün.

Tilt açısı sabitleme tokasının zarar görmesini önlemek için 
lütfen resimde gösterilen doğru yönde döndürün.

4.

����

����

����

����

����

Telefon tutucuyu resimde 
gösterilen konuma saat 
yönünde 90 ° döndürün.
(Resimde gösterilen yön, 
telefon tutucusunun kilitli 
olduğu durum içindir)

Sabitleyiciyi kutuya geri koyarken, lütfen telefon tutucuyu 
resimde gösterildiği gibi kilit durumuna döndürün.

Saklama durumu Telefon tutucu kilitli

zhiyun-tech.com/turkey
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5.
����
����

Telefonu monte ederken, telefon kamerasının tutucunun 
sol tarafında olduğundan emin olun ve yatay veya dikey 
çekim için dengeyi ayarlayın.

6.
����

Dolgu ışığını gerektiğinde döndürün Maksimum döndürme 
açısı 180'dir.

Zarar görmemesi için lütfen doğru yöne döndürün.

4. Tuş Yönergeleri

1
2
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Dolgu Işığı
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1. Gösterge Işıkları
2. Zoom
3. Mode Tuşu 
•�Sabitleyici modları arasında geçiş yapmak için bir kez basın. 
Önceki moda geri dönmek için iki kez basın. Bekleme 
moduna girmek / çıkmak için basılı tutun.
4. Foto/Video
•�Fotoğraf / video çekmek için bir kez basın. Fotoğraf / 
video modunu değiştirmek için iki kez basın. Öne / arka 
kamera için üç kez basın. Seri çekim için basılı tutun.
5. Joystick
6. Tip C Şarj / Güncelleme Portu
7. Güç Tuşu
•�Pil seviyesini kontrol  için bir kez basın. Açma / kapatma için 
3 saniye basılı tutun. Bluetooth'u sıfırlamak için 8 kez basın .
8.Tetik Tuşu
•�Akıllı Takip özelliği için bir kez basın. Açı resetleme için iki 
kez basın. Yatay / dikey mod arasında geçiş yapmak için üç 
kez basın. PhoneGo Moduna girmek için basılı tutun.
9. Dolgu Işığı Sürgüsü / Parlaklık Sürgüsü
•�Cihaz açıldıktan sonra, parlaklığı üç seviyede ayarlamak 
için bir kez basın. Dolgu ışığını açma /kapama için 1.5 
saniye basılı tutun.

5.“ZYCami” Uygulaması İle Bağlanma
1.
����

SMOOTH-Q3'ü açın ve ardından telefonda Bluetooth'u 
açın.

2.
����
����
����
����

"ZY Cami" uygulamasını çalıştırın. Cihaz listesini açmak için 
ana ekranın sol üst köşesindeki simgeye dokunun ve 
bağlanmak istediğiniz SMOOTH-Q3 cihazını seçin
(SMOOTH-Q3 Bluetooth adı, KULLANICI KİMLİĞİ: XXX tilt 
açısının yanında kontrol edilebilir).

- Kullanıcılar, özel uygulama "ZY Cami" ile SMOOTH-
Q3'ün çeşitli işlevlerinden daha iyi yararlanabilirler.
- ZY Cami güncellenebilir, lütfen daima en son sürümü 
kullanın.

1

2

3
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6. Feragatname ve Uyarılar
ZHIYUN SMOOTH-Q3'ü satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
Buradaki bilgiler, güvenliğinizi, yasal haklarınızı ve 
yükümlülüğünüzü etkiler. Kullanmadan önce uygun 
yapılandırmayı sağlamak için lütfen bu talimatı dikkatlice 
okuyun. Bu talimatı ve uyarıları burada okuma ve takip 
etmeme, sizin veya yakınlarınızın ciddi şekilde 
yaralanmasına veya cihazınızın veya malınızın hasar 
görmesine neden olabilir. Guilin Zhishen Information 
Technology Co., Ltd. bu talimat ve SMOOTH-Q3 ile ilgili 
diğer belgeler üzerinde son açıklama için tüm hakları 
saklıdır. Bilgiler haber verilmeksizin güncellenebilir. Lütfen 
en son ürün bilgilerini almak için www.zhiyuntech.com/
turkey 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 
başınıza sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Bu ürünü yalnızca, ZHIYUN'un yapmış olduğu ve kullanıma 
sunabileceği tüm şartlara, önlemlere, uygulamalara, 
politikalara ve yönergelere uygun amaçlar için kullanmayı 
kabul edersiniz. ZHIYUN, bu ürünün kullanımından 
doğrudan veya dolaylı olarak oluşan hasar, yaralanma veya 
yasal sorumluluktan sorumlu değildir. Kullanıcılar, bunlarla 
sınırlı olmamak kaydıyla, güvenli ve yasal uygulamalara 
riayet edecektir.

ZHIYUN TM, Guilin Zhishen Information Technology Co., 
Ltd.'nin (bundan böyle ZHIYUN veya ZHIYUN TECH ) ve bağlı 
kuruluşlarının ticari markasıdır. Burada belirtilen tüm ürün 
adları veya işaretleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya 
tescilli ticari markalarıdır.

zhiyun-tech.com/turkey
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Okuma İpuçları
Simgeler İpuçları ve Püf Noktaları Önemli

Uyarılar
Çalıştırmadan önce ürünün özelliklerini öğrenmek için TÜM 
Kullanıcı Kılavuzunu okuyun. Ürünün doğru şekilde 
çalıştırılmaması, ürüne veya kişisel eşyaya zarar verir ve ciddi 
yaralanmalara neden olur. Bu karmaşık bir üründür. Dikkatli 
bir şekilde çalıştırılmalıdır. Bu ürün, doğrudan yetişkin 
gözetimi olmaksızın çocuklar tarafından kullanılmak üzere 
tasarlanmamıştır. Uyumsuz bileşenlerle KULLANMAYIN. 
ZHIYUN tarafından sağlanan ürün belgelerinde belirtilen veya 
talimat dışında kullanmayın. Buradaki güvenlik yönergeleri, 
güvenlik için talimatlar içerir. Kurulumdan önce Kullanım 
Kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıların okunması ve bunlara 
uyulması önemlidir. Ürünü kullanırken dikkatli olun ve hasar 
veya ciddi yaralanmalardan kaçının.

Güvenli Çalışma Yönergeleri
UYARI:
1. Ürünün herhangi bir sıvı ile temas etmesine asla izin 
vermeyin. Asla suya daldırmayın veya ıslatmayın. Asla 
yağmurda veya nemli bir ortamda kullanmayın. Ürünün iç 
kısmı korozyona uğrayabilir. Suya maruz kaldığında pilin 
kendiliğinden tutuşmasına ve hatta patlamaya neden olabilir.
2. Ürün alev alırsa, yangını söndürmek için lütfen hemen su, 
su buharı, kum, yangın örtüsü, kuru toz veya karbondioksitli 
yangın söndürücü kullanın. Lütfen duruma göre yöntemi 
seçin.
3. Lütfen ürünü -10 ° C ile 45 ° C arasındaki bir ortamda 
kullanın.
4. Ürünün herhangi bir şekilde sökülmeyiniz. Söküm sırasında 
pil delinirse içeride elektrolit oluşmasına neden olur. Pilin 
akmasına, hatta yangına / patlamaya neden olabilir.
5. Ürünün mekanik çarpması, yuvarlanması veya fırlatılması 
ürünü bozar. Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
6. Ürünü ısıtmayınız. Mikrodalga fırın veya tencereye 
koymayınız.
7. Ürünü bir ısı kaynağının yanına (soba veya ısıtıcı vb.) veya 
sıcak havalarda arabanın içine koymayın. Ürünü 45 ° C'nin 
üzerindeki bir ortamda saklamayın. İdeal saklama sıcaklığı 22 
° C ile 28 ° C arasıdır.
8. Pil tamamen boşaldıktan sonra uzun süre kullanmamanız, 
aşırı deşarj olmuş pillere dönüşmesine neden olabilir. Pil 
hücresine zarar verir ve kullanıma devam edemezsiniz.
DİKKATLİ OLUN:
1.SMOOTH-Q3, yüksek hassasiyetli bir kontrol cihazıdır. 
Düşürülürse veya harici kuvvete maruz kalırsa SMOOTH-Q3'te 
hasar meydana gelebilir ve bu arızaya neden olabilir.
2. SMOOTH-Q3 açıldığında gimbal eksenlerinin dönüşünün 
harici kuvvet tarafından engellenmediğinden emin olun.
3. SMOOTH-Q3 su geçirmez değildir. SMOOTH-Q3 ile her türlü 
sıvı veya temizleyicinin temasını önleyin. Temizlik için kuru 
bez kullanın.
4. SMOOTH-Q3'ü kullanım sırasında toz ve kumdan koruyun. 
DİKKAT:
1.Şarj işlemi tamamlandıktan sonra ürünü şarj cihazından 
çıkarın.
2. Ürünü 10 günden fazla kullanmayacaksanız, pil ömrünü 
uzatmak için lütfen pili % 40 -% 65 oranında şarj edin / 
boşaltın ve saklayın.
3. Pili aktif tutmak için her 3 ayda bir yeniden şarj edin ve 
boşaltın.
4. SMOOTH-Q3'ü açarken tutma kısmını sabit tutun. 
Çalıştırırken sarsmak, açılma hatalarına neden olabilir.

zhiyun-tech.com/turkey
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Garanti Süresi
Garanti süresi, fatura hazırlanma tarihinden itibaren 2 yıldır. Detaylı 
bilgi kutunun içerisinde yer alan garanti belgesinde belirtilmektedir.

Garanti Dışında Kalan Durumlar
1.Yetkisiz onarım, yanlış kullanım, çarpışma, ihmal, ıslatma, 
kaza ve yetkisiz değişikliklere maruz kalan ürünler.
2. Uygunsuz kullanıma maruz kalan veya etiketleri veya 
güvenlik etiketleri yırtılmış veya değiştirilmiş ürünler.
3. Garantisi sona eren ürünler.
4. Yangın, sel, yıldırım vb. mücbir sebeplerden dolayı hasar 
gören ürünler.
Arıza Durumunda 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. Sevris hizmeti, sadece Zoom İthalat'tan ve 
yetkili Zoom İthalat bayilerinden alınan ve seri numarası açık 
bir şekilde okunan ürünler için geçerlidir. Yurtdışından veya 
farklı kanallardan satın alınan ayrıca seri numarası 
okunamayan veya hasar görmüş Zhiyun-Tech ürünleri Zoom 
İthalat ve Tolga Aras Fotoğrafçılık servis hizmetlerinden 
yararlanamaz. Arıza durumunda üzerinde cihazın seri 
numarasının yer aldığı fatura, 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.

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: +86 400 900 6868
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
Adres: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing 
District, Guilin,
541004, Guangxi, China.

Son sürümü www.zhiyun-tech.com adresinden indirebilirsiniz.
Bu belge önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
ZHIYUN , ZHISHEN'in tescilli malıdır.
Burada belirtilen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin 
mülkiyetindedir.
Telif Hakkı © 2021 ZHISHEN. Tüm hakları saklıdır.

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

zhiyun-tech.com/turkey
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