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           Kutu içeriği Yasal sorumluluk ve uyarılar

             

  
 

 
Micro USB 
kablosu

Ürün paketi aşağıdaki parçaları içerir. Parçaların eksik olması 
durumunda ZHIYUN ya da satıcınız ile iletişime geçin.

        ZHIYUN SOOTH-Q ürününü seçtiğiniz için teşekkürler. Burada bulunan 
bilgiler kullanıcı güvenliği, yasal haklar ve sorumluluklarıyla ilgilidir. 
Doğru ayarlamaları yapabilmek için kullanım öncesinde bu belgeyi 
dikkatlice okuyun. Belgeyi okumamanız veya uyarı ve talimatları dikkate 
a lmamanız durumunda kendin iz in veya çevrenizdeki ler in 
yaralanmasına veya zarar görmesine sebep olabilirsiniz. 

       
     

      
   

          
     

 

ZHIYUN bu belgenin ve SMOOTH-Q ürünlerine dair diğer belgelerin 
tüm haklarına sahiptir ve belgeler üzerinde değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar. Kullanımınız esnasında ve sonrasında meydana gelecek 
durumlarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı ürün kullanımıyla, 
ZHIYUN tarafından belirtilen ve belirtilecek tüm şart, önlem, uyarı ve 
uygulamalara uyacağını kabul eder.

        
       

       
       

       
        

          
      

     

Açıklama

 

        
   

       

        

       
 

Smooth Q 3 
akıllı telefon 
aks sabitleyici

ZHIYUN  , ürün kullanımından kaynaklanan direkt veya dolaylı hiçbir 
zarar, yaralanma veya yasal durumdan dolayı sorumlu tutulamaz. 
ZHIYUN , Guilin Zhislen Information Technology Co.,Ltd. (ZHIYUN veya 
ZHIYUN TECH olarak anılacaktır) firması ve ortaklarının tescilli 
markasıdır. Tüm ürün isimleri ve markaları tescillidir.

       Aşağıdaki terimler ürün kullanımında karşılaşılabilecek çeşitli zararları 
ifade eder.
UYARI: Prosedüre uyulmaması; mal zararı, ciddi kaza veya ağır 
yaralanmaya neden olabilir.
DİKKAT: Prosedüre uyulmaması; mal zararı, veya ağır yaralanmaya 
neden olabilir.
BİLGİ: Prosedüre uyulmaması; mal zararı, kaza veya hafif yaralanmaya 
neden olabilir.



   Pil güvenlik uyarılarıYasal sorumluluk ve uyarılar

UYARI

AÇIKLAMA

UYARILAR

SORUMLULUK REDDİ

 GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI

       
          

         
      

       
      

     
    

        
         

         
        

      
      

      
    

DİKKAT: 
1.SMOOTH-Q yüksek hassasiyetli kontrol aletidir. Düşürülmesi durumunda
zedelenebilir. Güç uygulanması durumunda çalışmayabilir.

        
 

3.SMOOTH-Q su geçirmez değildir. Her türlü sıvıyla temasından sakının.
4.SMOOTH-Q temizliğinde sadece kuru bez kullanın. Toz ve kumdan uzak tutun.
BİLGİ:  
SMOOTH-Q açıkken tutma kolunu sabit tutun. Sallanma ürünün çalışmasını 
engeller. 

Bu belgede değişiklik yapılabilir. 
ZHIYUN   ZHIYUN TECH’in tescilli markasıdır. 
Telif   2017  ZHIYUN TECH. Tüm hakları saklıdır.

Pil kullanımına dair uyarılar ZHIYUN TECH tarafından değiştirilebilir. ZHIYUN 
TECH bilgi vermeksizin bu değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Ürün 
hakkında yenilenen bilgileri için lütfen ZHIYUN resmi web sitesini ziyaret edin.

UYARI:Prosedüre uyulmaması; mal zararı, ciddi kaza veya ağır yaralanmaya neden olabilir.

                  

Kullanım öncesinde kılavuzun tamamını okuyun ve ürünün işleyişi hakkında 
bilgi sahibi olun. Ürünün doğru kullanılmaması mal zararına ve ciddi 
yaralanmalara sebep olabilir. Ürün gelişmiş teknoloji içerir. Dikkatli ve 
sağduyulu kullanım ve basit mekanik yetenek gerektirir. Ürün yetişkin 
gözetiminde olmayan çocukların kullanımına uygun değildir. Uyumluluğu 
ZHIYUN tarafından verilen belgeler içinde bildirilmeyen ürünlerle 
KULLANMAYIN. Bu güvenlik uyarıları kullanıcı güvenliğini, kullanım 
güvenliğini ve bakım gerekliliklerini kapsar.

        
          

         
         

      
      

      
    

Yangın, ciddi yaralanma veya hasara sebebiyet vermemek için kullanım, 
şarj veya pillerin muhafazası esnasında konuyla ilgili güvenlik kurallarına 
uyun.

       
        

         
         
      

     
     

      
   

Kullanım öncesinde kılavuzun tamamını okuyun ve ürünün 
işleyişi hakkında bilgi sahibi olun. Ürünün doğru kullanılmaması 
mal zararına ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Ürün gelişmiş 
teknoloji içerir. Dikkatli ve sağduyulu kullanım ve basit mekanik 
yetenek gerektirir. Ürün yetişkin gözetiminde olmayan çocukların 
kullanımına uygun değildir. Uyumluluğu ZHIYUN tarafından 
verilen belgeler içinde bildirilmeyen ürünlerle KULLANMAYIN. 
Bu güvenlik uyarıları kullanıcı güvenliğini, kullanım güvenliğini 
ve bakım gerekliliklerini kapsar.

2.SMOOTH-Q çalışırken denge mekanizmasının hareketini engelleyecek
nesnelere maruz bırakmayın.

DİKKAT: Prosedüre uyulmaması; mal zararı, veya ağır yaralanmaya neden olabilir.
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 Pil güvenlik uyarılarıPil güvenlik uyarıları

          

         

          

                        

                  

             
            

          
   

                    
          

   

             
        

    

Pil kullanımı:
            

          
          

 
2. Pil sabitleyiciyle beraber kullanım esnasında suya düşerse ürünü heme sudan çıkarın,
güvenli ve açık bir alana koyun. Tamamen kuruyana kadar güvenli bir mesafede kalın. Pili
asla tekrar kullanmayın, pil çıkarma bölümünde anlatılan şekilde çıkarın.

            
          

   
          

            
     

            
              

          
   

             
         
    

             
         
    

        
 

           
 

           

         
             
   

        

            
               

         
         

        
         

  
          

          
 

             

          
        

  
         

  
        

    
  

         
  

           
       

  

   
        

    
        

 
   

         
  

   

  

  
      

           
   

   

  
                  
   

      
  

      
  

    
 

13. Pil hücresini iletken bir zemine (örneğin metal bir masa) koymayın.
        

   
15. Pil çıkışları kirliyse temiz ve kuru bir bez yardımıyla temizleyin. Aksi takdirde
pil bağlantısında meydana gelebilecek bir temassızlık şarj olmamasına veya
enerji kaybına neden olur.

  
          
          

  
1. Pili prize veya araba şarjına direkt olarak bağlamayın. Daima ZHIYUN onaylı 
bir şarj ünitesi kullanın. ZHIYUN onaylı olmayan şarj ünitesi kullanımından 
ZHIYUN sorumlu değildir.

Pilin şarj edilmesi

            
  

  

2. Pil veya şarj ünitesini yanıcı maddeler veya zeminler üzerine (halı veya tahta 
gibi) koymayın. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için pili gözetiminiz 
dışında şarj etmeyin.

           
              

4. Şarj ünitesindeki gövde, kablo, priz ve benzeri parçalarını, kullanım öncesinde 
hasar olmadığından emin olmak üzere kontrol edin. Zarar görmüş şarj ünitesini 
kesinlikle kullanmayın. Şarj ünitesini alkol veya yanıcı içeren sıvılarla temizlemeyin. 
Kullanılmadığı zamanlarda şarj ünitesini prizden çıkarın.

  
         
             

          
  

      
          

     

 
    
      

 
      
       

             
          

  

1.Pili sıvı ile temas ettirmeyin. Pili yağmur veya herhangi bir nem kaynağına maruz
bırakmayın. Pili suya düşürmeyin. Pilin iç kısmının suya maruz kalması kimyasal
ayrışmaya sebep olacaktır, bu durumun pilin alev almasına hatta patlamasına neden
olması mümkündür.

3. Pilin tutuşması durumunda alevi söndürmek için su, su spreyi, kum, battaniye, kuru toz
veya karbondioksit yangın söndürücü ile hemen müdahale edin. Mevcut duruma uygun
önlem ile yangını söndürün.

           
            

     
            

              
          

   
            

         
    

             
              

          
   

4. ZHIYUN harici pil kesinlikle kullanmayın. Pil değişikliği gerektiğinde ZHIYUN resmi
web sitesi veya yetkili satıcıları aracılığıyla yeni pil satın alın. ZHIYUN, ZHIYUN harici
piller nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.
5. Kabarık, akan veya zarar görmüş pilleri asla kullanmayın. Pilden koku geliyorsa veya
pil aşırı ısınmışsa (160 F / 71 C üzeri) pili kullanmayın veya şarj etmeyin. Pilde
farkettiğiniz normalin dışında kalan durumlarda destek almak için ZHIYUN veya yetkili
ZHIYUN satıcısıyla irtibata geçin.
6. Pil -10 C ila 50 C aralığındaki sıcaklıklarda kullanılabilir. 50 C üzerindeki sıcaklıklarda
kullanımı yangın veya patlamaya sebebiyet verebilir. -10 C altındaki sıcaklıklarda
kullanım durumunda pil zarar görebilir.

        
 

           
  

9. Pili hiçbir şekilde ezmeyin, çarpmayın, fırlatmayın. Pil veya şarj aleti üzerinde ağır
cisimler koymayın.

8. Pili hiçbir durumda parçalamayın veya keskin cisimlerle açmaya çalışmayın. Pil akabilir,
tutuşabilir veya patlayabilir.

10. Pil içinde bulunan elektrolikitler yüksek derecede koroziftir. Cildinize veya gözünüze yanlışlıkla 
teması durumunda en az 15 dakika boyunca su ile yıkayın ve en kısa sürede bir doktora danışın.

         
         
         

       
   

Pilin muhafaza edilmesi
1. Pilleri çocukların veya evcil hayvanların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

             
           

  
3. Pilleri kuru bir yerde muhafaza edin.

         
     

Pilin bakımı
1. Yüksek ve düşük ısılarda pili kullanmayın.
2. Pili 60 C’nin üzerindeki hiçbir ortamda bulundurmayın.

7. Yoğun elektromanyetik veya elektrostatik ortamlarda pili kullanmayın. Pil koruma
panosu çalışmayabilir.

        
                  

        
11. Ağır bir çarpma veya darbeye maruz kalmışsa pili kullanmayın.
12. Pili ısıtmayın. Mikrodalga fırına veya basınçlı kutuya asla koymayın.

14. Pilde artı-eksi kısa devre oluşumuna neden olabilecek kablo veya
metal nesnelerin kullanımından kaçının.

3. Isısı yüksek olabileceğinden, pili kullanımdan hemen sonra şarj etmeyin. Pil
ısısı 40 C’den fazla veya 15 C’den azsa akma, aşırı ısınma veya zedelenme
gerçekleşebilir.

             
           

  

2. Pili ısı kaynaklarından (fırın veya ısıtıcı gibi) uzak tutun, sıcak günlerde araba içinde 
bırakmayın. Pili 60 C üzerindeki hiçbir ortamda bulundurmayın. İdeal muhafaza ısısı 
22 C-28 C arasıdır.

4. Pil tamamen boşaldığında uzun süre kullanılmadan bırakmayın. Pillerin tamamen 
boşalması hasara ve kullanılamamasına neden olabilir.



D zhiyun-tech.com 

1111 

   

 

 

l!J;l�-  

,--------------------------------------------� 

' 

zhiyun-tech.mmlJ 

Pil güvenlik uyarıları Giriş

Pilin bakımı 
1. Yüksek veya düşük ısılarda pili kullanmayın. 

      2. Pili 60 C’nin üzerindeki hiçbir ortamda kullamayın. 
Pilin taşıması 
1. Uçakla taşınacağı zaman pil seviyesini %5’in altına indirin. Pil seviyesini sadece yangına
dayanıklı, mümkünse kuru ve açık ortamlardayken indirin. 

           
3. Zarar görmüş pilleri taşımayın. Taşıma esnasında pil seviyesinin %50 altına indirildiğinden
emin olun. 
Pilin imhası 
1. Pili tamamen boş şarj ile uygun geri dönüşüm kutularına koyarak imha edin. Normal çöpe
atmayın. İmha ve geri dönüşümü için yerel kuralları takip edin. 
Pilin kullanımı 
Her kullanım öncesinde pil şarjının tam dolu olduğundan emin olun. 
Pilin şarj edilmesi 
Pil dolduğunda şarj işlemi otomatik olarak durur. Tam şarj olduğunda pili şarj aletinden çıkarın. 
Pilin muhafazası 
1. Pil 10 günden fazla süreyle KULLANILMAYACAKSA şarj seviyesini %40-%65 arasına indirin. 
Böylelikle pil ömrü uzar. 
2. Düşük voltajda pil uyku moduna geçer. Pili uyku modundan çıkarmak için şarj edin. 
3. Kullanılmadığı zamanlarda pili sabitleyiciden çıkararak özel kutusunda muhafaza edin. 
Pilin bakımı 
Pil hücrelerinde zedelenmeye neden olacağından, pil seviyesini gereğinden uzun süre ve fazla
miktarda düşürmeyin. 
Uzun süre kullanılmaması pil performansını etkiler. 
Pili aktif tutmak için her 3 ayda bir şarjını doldurun ve boşaltın. 
Pilin imhası 
Pil şarjı tamamen boşaltılamıyorsa geri dönüşüm kutusuna koymayın, profesyonel pil imhası ve 
geri dönüşümüyle ilgili daha detaylı bilgiye sahip olan bir kuruluşla iletişime geçerek destek 
alın. 

SMOOTH-Q tanıtımı

 

  

 hareketli kilit

 döner aks 
ayar vidası

  
 

           
kaydırıcı 
seviyesi

durum 
göstergesi

hareketli kilit ayar vidası

 

güç çıkışı 
(akıllı telefon şarjı)

Taşıma kapasitesi: 75g - 200g 
Yatay kol ayar aralığı: 15mm (0.6inç) 
Yerleştirme yuvası destek aralığı: 58 - 85mm (2.3 - 3.3inç)

pil seviyesi göstergesi 
joystik 
MOD 

AÇMA / KAPAMA

Micro USB yuvası

2. Pili gözlük, saat veya takı gibi nesnelerle beraber muhafaza etmeyin veya taşımayın.
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Şarj App indirme ve yükleme

 Telefon şarjı

Sabitleyici şarjı

 

ipucu önemli

Okuma bilgisi

Açıklama:   Sabitleyicinin alt kısmında bulunan USB giriş ile 
yerleştirme yuvasındayken akıllı telefonunuzu şarj 
edebilir ve hem sabitleyici hem de telefon kullanım 
sürenizi uzatabilirsiniz.

Sabitleyiciyi şarj etmek için SMOOTH-Q tutma kolunun yan 
tarafında bulunan Micro USB girişine şarj kablosunu takın 
ve cihazı şarj edin. 

   App indirme ve yükleme

       
  

ZHIYUN APP düzenli olarak güncellenir, daha fazla 
özelliği keşfetmek için şimdi deneyin.

BİLGİ:  
Telefonun dikey olarak sabitlenmesi durumunda ucu ’’L’’ 
şekilli olan şarj ucu kullanılmalıdır.

ZHIYUN resmi web sitesi olan www.ZHIYUN-TECH.com 
üzerinden App formunu indirin veya soldaki QR kodu tarayın 
(Android 5.0 veya İOS9.0 üzeri cihazlarla). Google Play veya App 
Store’da ''ZY Play'' aramasıyla da uygulamayı indirebilirsiniz.
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  Denge ayarı

Akıllı telefon yerleştirme Ağırlık merkezi ayarı

Hareketli yuva yönünün ayarlanması

Akıllı telefonunuz takılıyken düz durmuyor 
ve eğiliyorsa, yatay eksen (Y aksı) vidasını 
gevşetin, solda kırmızıyla gösterilen kolu 
yanlara kaydırarak telefonunuzu eğim 
ekseninde sabit ve dikey hale getirin. 

Telefon dengelendiğinde vidayı tekrar 
sıkarak normal kullanıma dönebilirsiniz.

Arkadaki hareketli vidayı gevşetin ve 
telefonu istediğiniz şekilde yatay veya 
dikey ayarlayın. 

Ayarlama sonrasında vidayı tekrar 
sıkarak normal kullanıma 
dönebilirsiniz.

Akıllı telefon yerleştirme

 Hareketli  kilitle ri  iterek açık tutun,  telefonunuzu  aks motoruna  mümkün  olduğunca  
yaklaştırarak yerleş    tirin ve hareketli kilitleri bırakarak kapatın.

Akıllı telefonunuzu tam olarak yerleştimeden sabitleyiciyi çalıştırmayın.

• _____________ ,,_ 

Ağırlık merkezinin  düzgün  ayarlanması, ku llanım esnasında d ah a az pi l tüketilmesin i sağlar . 
Ağırlık merkezi tam ayarl anmadığ  ında sabitle  yici düzgün ç alışabili   r fakat bu durum motorların  

 daha fazla güç ku llanmasına n ede   n olur ve motor güç çıkışında  büyük fark oluşur.
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Başlangıç Başlangıç

Kontrol paneli

Pil seviyesi göstergesi
 

  

Durum göstergesi
Joystik

Kaydırıcı seviyesi

 Micro USB yuvası 
  MOD 

  AÇMA / KAPAMA

a) 4 çakma %76-%100 pil seviyesi
b) 3 çakma %51-%75 pil seviyesi
c) 2 çakma %26-%50 pil seviyesi
d) 1 çakma %1-%25 pil seviyesi

Kaydırıcı seviyesi kullanımı: 
App ile akıllı telefonunuza bağlıyken odak mesafesini ayarlamak için kaydırıcıyı yukarı/aşağı 
hareket ettirin. 
MOD düğmesi: 

         
           

      

            
            

         
 Durum göstergesi: 

Açma - Kapama

      
 

Açma - kapama için güç düğmesine 3 
saniye basılı tutun.

Sabitleyici ilk açıldığında pan takip moduyla çalışır. MOD düğmesine bir kez basarak kilit 
modunu açın. Takip moduna geçmek için MOD düğmesine iki kez basın. Takip modu 
içindeyken MOD düğmesine bir kez basarak bir önceki moda dönün.

Joystik kullanımı: 
Joystik, yukarı/aşağı ve sağa/sola çekildiğinde telefonun hareketlerini kontrol eder. 
Açma / Kapama: 
Sabitleyici, güç düğmesine 3 saniye basılı tutarak açılır. 
Mobil  App  ile  eşleştirildiğinde  güç düğmesi  kamera  çekimi  kontrolünde  kullanılabilir.  

 Micro USB yu vası: 
Şarj için sabitleyiciyi Micro USB kablosu kullanarak USB güç kaynağına takın. 
Yazılım güncelleme ve online kalibrasyon için sabitleyiciyi Micro USB kablosu 
kullanarak bilgisayara bağlayın. 
Pil seviyesi göstergesi: 
Sabitleyici normal çalışırken mavi yanar. Işığın çakma sayısı pil şarj durumunu 
belirtir: 

1. 

2. 

Sarı ışık denge halkasının AÇIK/KAPALI durumunu gösterir (açıldığında ışık 3 saniye 
çakar, 1 saniye yanar ve sonra söner; kapanınca 3 saniye çakar ve söner). 

Sarı   ışı  k aynı   zamanda   ş  arj  işlemini   belirt ir (çakan   ı şık ş  arj olduğunu, s   ürekli   yanan 
ışık   şarj işlemi  nin tamamlandı  ğını bel  irtir).
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Bağlantı yuvaları kullanımı

 

takip 
modu

kilit
modu

pan takip
 modu

  

  tek basış    tek basış

tek basış             çift basış

çift basış

tek basış

Mod değişikliği:

  

       
   

   
    

  
    
  

 

     
  

  
   

  
     
  

   
   

  
      
   

      
  

 

K i l i t m o d u : B u m o d i l e 
kameran ın her 3 aks tak i 
hareketi kilitlenerek tamamen 
sabit olması sağlanır. Tilt ve pan 
aksını manuel olarak kontrol 
etmek için sağ ve sol, yukarı ve 
aşağ ı joyst ik hareketler ini 
kullanın.

    
   

 
    

Pan takip modu: Tilt ve roll 
halkaları ki l i t l i olduğunda 
telefon, sabitleyicinin sağ/sol 
hareketlerini takip eder. Tilt 
aksını m a n u e l o l a r a k 
kontrol etmek için yukarı ve 
aşağı joystik hareketlerini 
kullanın.

Takip modu: Kamera, pan ve 
t i l t hareketler ine uyumlu 
o l a r a k s a b i t l e y i c i n i n 
hareketlerini takip eder. Roll 
aksını manuel olarak kontrol
etmek için sağ ve sol joystik 
hareketlerini kullanın.

Micro USB yuvası

Yazılım yükselme

Kalibrasyon yöntemleri

1. Yazılım yükseltme ve online kalibrasyon için Micro USB kablosu ile sabitleyiciyi
bilgisayarınıza bağlayın.

         

Yazılım yükseltme ve online kalibrasyon 
için Micro USB kablosu ile sabitleyiciyi 
bilgisayarınıza bağlayın.
Kalibrasyon mobil App ile de yapılabilir. 

   
  

    
  

   
 

Yazılım yükseltme bilgisi dosyasındaki 
talimatlara uyarak yazılımı yükseltin.

Sabitleyicinize uygun sürücü, kalibrasyon 
ve son yazılımı indirin.

    

    
    

          
                

      
3. Akıllı telefonunuzu bağlayarak mobil App ile kalibrasyonu yapın.

Kontrol  modları 

Mod değişikliği şematik resmi ZHIYUN’un resmi sitesine girin: 
www.ZHIYUN-TECH.com
''İndirmeler'' sayfasını açmak için tıklayın 
ve yazılım yükseltme bilgisi paketini 
bulun.

1. ZHIYUN’un resmi sitesine girin: www.ZHIYUN-TECH.com
        

      

2. Direkt şarj için sabitleyiciyi güç kaynağına bağlayın. Sabitleyici şarj esnasında 
çalışabilir.

2. ''İndirmeler'' sayfasını açmak için tıklayın ve ZHIYUN denge araçlarını
ve de online kalibrasyon bilgisini bulun; veya

Sabitleyici   her  açılışında  pan  takip  moduyla  açılır.  MOD  
düğmesine  1  kez basarak kilit  moduna  getirin.  MOD  
düğmesine  2  kez basarak takip  moduna  getirin.  Takip  
modundayken  mod  düğmesine  1  kez basarak bir önceki 
moda dönün.

Kullanımla ilgili daha fazla ipucu için
www.ZHIYUN-TECH.com web sitesinde bulunan ürün 
tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.



SMOOTH

Uygulamalar Uygulamalar

Sabitleyicinin akıllı telefona bağlanması
1. Sabitleyiciyi açın.
2. Telefon üzerinden Bluetooth’u açın.

           
  

  Uygulamanın temel özellikleri

 
  

    
 

  

 Görüntüleme ekranı 
Sabitleyicinin çalışma 
durumunu ve farklı çalışma 
seçeneklerini 
görüntülemeyi sağlar.

 
  

  
   

 
  

   
  

   
    

  
 

Kalibrasyon ekranı
Hareket yönlerini belirleyen 3 
aksta sapma meydana 
geldiğinde ve kamera 
hizalaması bozulduğunda 
kalibrasyon yapmak gerekir.
''Start Calibration'' a
(kalibrasyoun başlat’a) tıklayın 
ve 6 yönlü kalibrasyonu, 
ekranda belirecek 
animasyonları takip ederek 
tamamlayın.

Denge ayar ekranı
Sabitleyicinin çeşitli 
ayarlamalarında düzenleme 
yapmayı sağlar.
(farklı uygulamalar için 
uygulamada bulunan 
yönergeleri takip edin)

Nesne takibi:
        
     

1. Aktive etmek için  
               

 ikonuna dokunun.

               
2. Başlatmak için araç çubuğundaki ikonuna dokunun
3. Otomatik takibi başlatmak için kutucuğu hedef nesneyi içine alacak şekilde sürükleyin.

Bu özellik sadece takip modunda çalışır.

3. ZHIYUN App ikonuna tıklayın. App ekranının üst kısmındaki sinyal ikonuna tıklayarak yakındaki
sinyaller içinden sabitleyicinizi seçin.

Kontrol ekranı
SMOOTH-Q üzerindeki joystik 
gibi kullanılır ve denge 
kontrol modlarında değişiklikler 
ve ilgili aks hareketlerinin 
kontrolü de dahil olmak üzere, 
sabitleyicinin çeşitli işlemlerini 
kontrol eder.
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Aksesuarlar Aksesuarlar
BİLGİ: Aşağıda belirtilen aksesuarlar ayrıca satılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joystik
 

 
  

  
  

   

  
   

  
   

   
  

  

  
  

    
     

      
 

    
   

 

   

Cihaz düğmesi

    

 
   

    

 

 
   

 

ZW-B01 kablosuz kumanda

Pil seviyesi göstergesi Bluetooth göstergesi

Özellikler:
  
  

    
      

     
 

      
   

 

  
 

 

   
 
   

 
 

  
 

   
 

   
 

   

   
 

Cihaz düğmesi:

    

  
   

   Sabitleyiciyle   
getirin 
Kamerayla için aşağı 
getirin

  
   Açmak için yukarı getirin 

Kapamak için aşağı getirin

Güç düğmesi:

Bluetooth göstergesi
Bağlantı yok: sürekli çakma
Bağlı: sürekli ışık
Cihaz değişikliği: tek çakma

  
   
   

  
   

 

bağlamak için yukarı

bağlamak

  
   

 
   
   

Şarj göstergesi 
Çoklu fonksiyon düğmesi 
Güç düğmesi

  
  

    
      

     
 

      
   

Şarj göstergesi
Şarj oluyor: KIRMIZI ışık 
Şarj tamamlandı: YEŞİL ışık

Şarj voltajı: 5V
Şarj akımı: 100mA
Tahmini kullanım süresi: 50 saat
Dahili polimer lityum pil kapasitesi: 150mAh 
Emisyon ve iletim akımı: 11.9mA 
Uygulama akımı: 2.8mA
Etkin kontrol mesafesi: 10m / 394 inç 
(araya giren nesne olmadığında)

Kumandanı    n  sabitle     yic    i  ile  eşleştirilmesi
Kumanda    yı  i   lk  k   ez  kullanacağ   ınız  z a   man,  sabitl   eyici    ye    yakın  bir  kon   umda   yken  çok   lu  fonksiy   on  
düğ  mesine  b   asılı    tutarak   güç  düğmesini    açın.  Eşl eşme  ge  rçekle ştiğinde  B luetooth  göstergesi  
güçlü b ir şekilde yanar.

Pil   seviyesi   göstergesi 
%90-%100:  saniyede  4  çakma 
%75-%90  :  saniyede  3  çakma 
%55-%75  :  saniyede  2  çakma 
%30-%55  :  saniyede  1  çakma 
%0-%30  :  sürekli  çakma

Pil seviyesi göstergesi 
%90-%100: saniyede 4 çakma 
%75-%90 : saniyede 3 çakma 
%55-%75 : saniyede 2 çakma 
%30-%55 : saniyede 1 çakma 
%0-%30 : sürekli çakma

Çoklu fonksiyon düğmesi
Bağlı olduğunda sabitleyiciyi merkezi konumuna getirmek 
için bu düğmeye bir kez basın.

Joystik
Kamera hareket kontrolü ve mod değişikliklerinde kullanılır
(kullanımı sabitleyici üzerindeki joystik ile aynıdır)
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Aksesuarlar

 ZW-B02 kablosuz kumanda

MOD düğmesi

Bluetooth göstergesi
Joystik
Güç seviyesi göstergesi

 Güç / tetikleme
(çift fonksiyonlu düğme)

Kaydırıcı seviyesi

            2 dakika boyunca kullanımadığında kumanda otomatik olarak kapanır
MOD  düğmesi: Denge kontrol modlar arasında geçişleri yapar (sabitliyecideki MOD 
düğmesi ile aynı şekilde çalışır).

Güç / tetikleme (çift foksiyonlu düğme):
Açık / kapalı:
Düğmeye 1-2 saniye basarak cihazı açabilir veya kapayabilirsiniz.
Açıkken ışık yanar, kapalıyken söner. 
BİLGİ: SMOOTH-Q ile birlikte kullanılırken tetikleyici olarak kullanılamaz.

Güç düğmesi + MOD düğmesi:  En yakındaki sabitleyiciyle eşleştirme yapmak için, 
cihazı açarken MOD düğmesine basılı tutun.

Joystik: Kamera hareketlerini kontrol eder (sabitliyecideki joystik ile aynı şekilde çalışır)

Kaydırıcı seviyesi: Kamera netleme kontrolünü sağlar.

   Akse    su  a rl  a r

Pil seviyesi göstergesi 
%90-%100: saniyede 4 çakma 
%75-%90 : saniyede 3 çakma 
%55-%75 : saniyede 2 çakma 
%30-%55 : saniyede 1 çakma 
%0-%30 : sürekli çakma

Özellikler:
Şarj   voltajı:   5V
Şarj   akımı:   100mA
Tahmini   kullanım  süresi:    3 0  saat
Dahili   polimer  lityum  pil   kapasitesi:   150mAh  
Emisyon   ve   iletim  akımı:   11.9mA 
Uygula ma  akımı:  4.2mA
Etkin   kontrol   mesafesi:   10m  /   394   inç 
(araya   giren   nesne   olmadığında)

Bluetooth göstergesi
Bağlantı yok: sürekli çakma
Bağlı: sürekli ışık

Şarj göstergesi
Şarj oluyor: KIRMIZI ışık 
Şarj tamamlandı: YEŞİL ışık
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Min. Standart 

6.BV 8.4V 

80mA ll0mA 

-10·c 

 6.0'
 GoPro 3/4/5 

-135° 

-30" 

360" 

75g 

2.Sh 

5V 

1500mA 

sv 

2000mA 
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Max. 

12.6V 

1500mA 

45•c 

+185° 

+30° 

200g 

Remarks 
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Başlatma ve ayar     Ürün özellikleri

  

  

Online kalibrasyon
         

       

   
   

     
           

    
          

 

Açıklama

 

  

  

 

 12 saat

440g 

320 °

320 °

360 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Kamera takılı ve dengeliyken

Sınırsız döndürme

Sınırsız döndürme

Sabitleyicinin yeniden başlatılması

   
     dengelenmesinde 

    
     

kayma
   

    

    
     

1. ZHIYUN resmi sitesi www.ZHIYUN-TECH.com’a girin.
           

    
3. Akıllı telefonunuzu bağlayarak mobil App ile kalibrasyonu yapın.

 

  

 

  

  

  

 

Tilt açı kontrolü 

Roll açı kontrolü 

Pan açı kontrolü 

Taşıma kapasitesi 

Şarj süresi

Şarj voltajı

Şarj akımı

Güç çıkış voltajı 

Güç çıkış akımı

 

  

 

  

  

   

  

Aşağıdaki durumlarda kalibrasyon yapın:
Yeniden başlatma yapılmasına rağmen telefonun 
gözlemlenirse,
Sabitleyici uzun bir süre kullanılmamışsa,
Sabitleyici büyük ısı değişikliklerine maruz kalmışsa. 
Kalibrasyon:

2. ’’İndirmeler'' sayfasını açmak için tıklayın ve ZHIYUN denge araçlarını ve
de online kalibrasyon bilgisini bulun; veya

 

  

 

  

  

  

 

Giriş voltajı 

Uygulama akımı 

Uygulama sıcaklığı 

Uygulama süresi 

Ağırlık

Tilt açı aralığı

Roll açı aralığı 

Pan açı aralığı 

Uyumlu modeller

Sabitleyici  yi   yenid  en   başlat ma:   Aşa  ğıdaki   duru  mlarda     yeniden     başlatın:  
Başlatma    sonrasın da   kam e  ra   hizala ma   po zisyonundayken   tilt   açısında   kayma   
gözleml  enirse,
Başlatma   sonrasında   kamera   hizalama   pozisyonundayken   roll   açısında   kayma   
gözlemlenirse,
Sabitleyici   hareket   etmiyorken   ve   kamera   hizalama   pozisyonundayken   küçük  açı   
düzeltmeleri   gözlemlenirse.
Ayarlama:
1. 
2. 
3.  

Sabitleyiciyi çalıştırın.
MOD düğmesine uzun basarak bekleme moduna getirin.
Sabitleyiciyi  bir masa  üzerine  koyup  10  saniye  kadar bekleyin . Ayarlama  otomatik 

olarak gerçekleşecektir.
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Website 

Google+ 

Youku 
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İletişim kartı

Kalite  Sertifikası

Denetlemeler bu ü rünün k alite st andartlarını 
karşıladığını gö stermiş ve ür ünün satış a  
uygunluğ u onay lanmıştır.  

Kalite  kontrol  denetçisi:

Tel: +86-773-2320856
Web: www.zhiyun-tech.com
E-mail: service@zhiyun-tech.com
Adres: Creative Industrial Park,GuiMo Ro ad,QiXing District,Guilin
541004,Guangxi, Çin.

www.zhiyun-tech.com
ZHIYUN"'  ZHIYUN ticari markasıdır.
Copyright©2017 ZHIYUN. Tüm hakkı saklıdır.
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