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Paket İçeriği

Paket İçeriği

Ürün paketi aşağıdaki öğelerle birlikte gelir. Eksik parça varsa, lütfen ZHIYUN 
veya yerel distribütörünüz ile iletişime geçin.

CRANE 2S × 1 Hızlı Çıkarma Plakası × 1 Kamera Destek Tabanı × 1

Tripod × 1 18650 Pil × 3 Şarj Aleti × 1

Alyan Anahtarı × 3 1/4-20 Vida x 3 Type-C to Micro USB 
Kamera Kontrol Kablosu x 1

Type-C to Mini USB Kamera 
Kontrol Kablosu x 1

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

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

USB Type-C Kablosu x 1 Kullanım Kılavuzu x 1 Taşıma Çantası x 1
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CRANE 2S Hakkında Bilinmesi Gerekenler

CRANE 2S Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1
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1.  Tilt açısı
2.  Hızlı çıkarma babanı
3.  Pan açı motoru
4. 1/4” vida bağlantı yuvası
5. Fokus tekerleği
6. Tutma kulpu
7. Tilt açısı motoru
8. Roll açısı
9. Roll açısı motoru
10. Pan açısı
11. Kontrol paneli

12.1/4" vida yuvası (3/8" ile 
uyumludur)
13. Tripod

14

22

23

24

25
26
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16
17
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27

19

20
21

14.  Dikey çekim güvenlik kilidi
15.  Dikey çekim kilit vidası
16.  Tilt açısı kilit sürgüsü
17.  Tilt açısı kilit mekanizması
18. TransMount follow fokus 

motoru için Type-C portu × 2

19.  Hızlı çıkarma plakası 
güvenlik kilidi

20.  Pan açısı kilit vidası
21.  Pan açısı kilit sürgüsü
22.  Tetik tuşu
23.  Roll açısı kilit vidası
24.  Roll açısı kilit sürgüsü
25.  Hızlı çıkarma plakası 

güvenlik kilidi
26.  Hızlı çıkarma plakası ayar 

modülü
27.  Hızlı çıkarma plakası kilit 

mandalı
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CRANE 2S Hakkında Bilinmesi Gerekenler

28.  Type-C kamera kontrol portu
29.  Hızlı çıkarma plakası kilit modülü
30.  Quick release base locking latch
31.  1/4” vida yuvası
32.  Type-C yazılım güncelleme portu

33.  1/4 kamera kilit vidası
34.  Kamera destek tabanı
35.  Hızlı çıkarma plakası
36.  Lens desteği
37.  Lens desteği vidası

No. Port Tipi Fonksiyon Çıkış      Giriş

1 Type-C kamera kontrol
portu Kamera bağlantısı ve kontrol 5V1A Yok

2
TransMount

Follow Focus Motoru için
Type-C portu

TransMount Zoom veya Fokus 
Motor bağlantısı ve kontrol 8.7V2A    Yok

3 Yazılım güncelleme
portu

CRANE 2S yazılımını yükseltmek 
için bilgisayara bağlanın / /

Port Tanımları

28

31

32

29

35 33
34

36

37

30
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Şarj Etme ve Pil

CRANE 2S'i ilk kullanımdan önce, pilleri etkinleştirmek ve ürünün sorunsuz bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak için pakette verilen şarj cihazını kullanın.

Şarj Aleti ve Pil Açıklamaları

Şarj Aleti Özellikleri
İsim: 18650 Li-ion pil için (3 bölmeli)
Model: CH18650-3B
Giriş: 5V=2400mA
Çıkış: 4.2V=800mA × 3

Pil Özellikleri
İsim: 18650 Li-ion pil 
Model: INR 18650-26EC 
Kapasite: 2600mAh 
Voltage: 3.7V

① Sabitleyici, uygun olmayan şekilde saklandığında veya kullanıldığında 
yangına, ekonomik kayba veya kişisel yaralanmaya neden olabilecek yüksek 
enerji yoğunluğuna sahip pillerle donatılmıştır. Lütfen pilleri kullanmadan önce 
buradaki sorumluluk reddi ve uyarının yanı sıra pil etiketindeki açıklamayı 
dikkatlice okuyun.
② Yalnızca ZHIYUN tarafından sağlanan veya onaylanan pilleri kullanın. 
ZHIYUN, ZHIYUN olmayan pillerin neden olduğu patlama, yangın ve / veya 
kazalardan sorumlu olmayacaktır.

Piller kullanılmadığında, lütfen bunları paketin pil yuvasına veya plastik saklama 
kutularına koyduğunuzdan emin olun (saklama çantasının ayrıca satın alınması 
gerekir).

Gösterge ışıkları

Piller şarj olurken LED ışık 
kırmızı yanar.
Piller şarj olduğunda LED ışık
mavi yanar.
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Şarj Etme ve Pil

Şarj Prosedürü

1. Pilleri uygun şekilde doğru yönde (pozitif / negatif uç) şarj cihazına takın.
2. Şarj cihazını USB Type-C kablosuyla adaptöre bağlayın (adaptör kutudan 
çıkmaz)
3. Şarj etmeye başlamak için adaptörü bir elektrik prizine takın.

USB Type-C 
kablosu Adaptör         Priz

① Şarj cihazının kendi farklılıklarından dolayı, güç kaynağı yetersiz olduğunda 
(örneğin, adaptörün akımı 500mA'dan düşük olduğunda) pillerin şarj edilmesi 
başarısız olabilir. Koşullar, kullanılan özel şarj cihazlarına göre değişebilir. 
Daha yüksek akım kapasitesine sahip bir adaptör kullanılması tavsiye edilir.
② Pil, dengeleyici üzerindeki Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilemez.

① Lütfen pil şarjı için nitelikli bir standart 5V / ≥ 2000mA adaptör kullanın; şarj 
süresi, adaptörün maksimum giriş akımına bağlıdır.
② Bu sabitleyici standart olarak üç yüksek deşarj oranına sahip ZHIYUN pil ile 
birlikte gelir. Yalnızca ZHIYUN pillerini kullanın.
③ Lütfen üç pilin tam olarak şarj edildiğinden emin olun. Yetersiz şarj edilmiş 
piller, dengeleyici arızasına neden olabilir.
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Kurulum ve Denge Ayarı

Pillerin Takılması

Tutma kulpunun arka kapağını sökün ve üç orijinal 18650 Li-ion pili takın (pillerin 
pozitif ve negatif kutuplarının yönüne dikkat edin). Ardından, kulpun arka kapağını 
sıkın.

①

②

Tripodun Takılması

Tripodu CRANE 2S tutma kulpunun tabanına vidalayın, ardından tripodu açın ve 
CRANE 2S'i düz bir yüzeye yerleştirin.

①

② ③

Hızlı Çıkarma Plakasının Takılması

Hızlı çıkarma plakasını çıkarın ve tabanı CRANE 2S tilt koluna itin. Çıkarılabilir 
tasarım, kamerayı CRANE 2S'ten hızla çıkarabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı 
çıkarma plakasının arkasında, tabanı diğer cihazlara monte etmenizi kolaylaştıran 
üç adet 1/4 vida yuvası bulunur.

① ②



Kurulum ve Denge Ayarı

Kameranın Takılması

1. Kamerayı, kamera destek tabanına ve hızlı çıkarma plakasına monte 
edin ve alt vidayı sıkın. Lens desteğini hızlı çıkarma plakasının ön ucuna 
monte edin ve vidayı sıkın.

Kamera-lens kombinasyonunuza bağlı olarak kamera destek tabanını kullanıp 
kullanmayacağınıza karar verebilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda kamera destek 
tabanına ihtiyacınız olacaktır:
① Sony 6000 serisi kameralar gibi daha küçük ve daha hafif kameralar 
kullanırken.
② Canon RF28-70mm F2 L USM lens gibi daha büyük çaplı lensler 
kullanıldığında.
③ TransMount Follow Fokus Motoru takarken.
④ Kamera dikey olarak monte edildiğinde roll eksenini dengelemek zorsa.

2. Hızlı çıkarma plakasındaki lens desteğini lensi tutacak şekilde ayarlayın. Lensin 
sabit olduğundan emin olun.
3. Takılı kamera ile hızlı çıkarma plakasını gimbal üzerine takın ve hızlı çıkarma 
plakasını kilitleyin.

Gimbalda mekanik gürültüyü önlemek için, yatay modda monte ederken dikey 
kilitleme vidasını sıkın; dikey modda monte ederken, hızlı çıkarma taban 
kilitleme mandalını sıkın. Çekim koşullarına bağlı olarak hızlı çıkarma tabanını 
kurup kurmamayı seçebilirsiniz.

Yatay Montaj Dikey Montaj

7
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Kurulum ve Denge Ayarı

Kontrol Kablosunun Bağlanması

Bir kamera markasını seçme yöntemi:
Menü düğmesine basın, kadranı "Camera Settings" e çevirin ve kamera ayarlarına erişmek için 
sağ düğmeye bir kez basın. İlgili kamera markasını seçmek için kadranı tekrar çevirin ve 
onaylamak için sağ düğmeye bir kez basın.

① Tabloda örnek olarak yalnızca bazı kamera modelleri kullanılmıştır ve yalnızca referans 
olarak alınmalıdır. CRANE 2S tarafından desteklenen kamera modellerinin tam ve en güncel 
listesi için, www.zhiyun-tech.com/turkey adresindeki "CRANE 2S Kamera Uyumluluk Listesi" 
ne bakın.
② CRANE 2S'i bir Sony kamera ile kullanırken, kontrol kablosunu bağlayın ve kamerayı 
açmadan önce CRANE 2S'i açın. Kameranın yeterli motor gücüne sahip olduğundan emin 
olun. Optik yakınlaştırmayı destekleyen motorlu bir lens veya dijital zoom destekleyen 
motorsuz bir lens kullanabilirsiniz. Lens tipi kamera menüsünden ayarlanabilir.

Kontrol 
kablosu

ismi

Type-C to Micro USB

LN-MBUC-A01

Type-C to Mini 

USB

LN-NBUC-A01

Type-C to Type-C

LN-UCUC-A01

Type-C to Multi 

USB

LN-UCUS-A01

Kamera
bağlantı tipi Micro USB Mini USB Type-C Multi USB

Kamera markası
ve modeli

Nikon Canon Panasonic Nikon Sony
D850 5D Mark IV 6D Mark II EOS R GH5 Z6 A7RM3

Foto çekimi √ √ √ √ √ √ √

Video çekimi √ √ √ √ √ √ √

Canlı izleme √ √ √ × × × ×

AV √ √ √ √ √ √ ×

TV √ √ √ √ √ √ ×

ISO √ √ √ √ √ √ ×

EV √ √ √ √ √ √ ×

Elektronik
fokus √ √ √ √ √ √ ×

Dijital zoom × × × × × × √
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Kurulum ve Denge Ayarı

Denge Ayarı

① CRANE 2S, üç motor açısının her birine karşılık gelen üç kilit
anahtarına sahiptir. Rahatlığınız için CRANE 2S'i montaj veya saklama
konumunda kilitleyebilirsiniz. Gimbalı kullanmak için güç açıldığında üç
kilit anahtarının kilidinin de açık olduğundan emin olun. Denge
ayarlamasından önce, denge ayarını kolaylaştırmak için CRANE 2S'i
montaj konumunda kilitleyebilir ve her eksenin kilitlerini kademeli
olarak serbest bırakabilirsiniz.

② Optimum stabilite için kamera kolunu tilt açısı motoruna yakın yerleştirin. 
Hızlı çıkarma tabanı kilitleme mandalını gevşetin ve mandalı kilitlemeden önce 
kamera kolu tilt açısı motoruna yakın olacak şekilde hızlı çıkarma tabanını itin.

①
②

Montaj için
kilitleme

Saklama için
kilitleme
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Kurulum ve Denge Ayarı

1. Tilt açısı yatay denge ayarı. Tilt açısının ve hızlı çıkarma plakası 
mandalının kilidini açın. Kamera hareketsiz kalana ve lensi öne bakacak 
şekilde hemen hemen aynı hizaya gelene kadar ileri veya geri hareket etmek 
için kamerayı itin (aşağıda gösterildiği gibi). hızlı çıkarma plakası mandalını 
sıkarak bu adımı tamamlayın.

2. Tilt açısı dikey denge ayarı. Lensi, yukarı bakacak şekilde çevirin, tilt 
açısının vidasını hafifçe gevşetin. Lens yukarı bakacak şekilde hareketsiz 
kalana kadar yukarı veya aşağı hareket ettirmek için kamerayı itin. Vidayı 
sıkarak bu adımı tamamlayın.
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Kurulum ve Denge Ayarı

3. Roll açısı denge ayarı. Roll açısının kilidini açın ve hızlı çıkarma plakasının 
altındaki roll açısı vidasını hafifçe gevşetin. Kamera sabit ve yere yatay kalana 
kadar sola veya sağa hareket ettirmek için kamerayı itin. Vidayı sıkarak bu 
adımı tamamlayın.

4. Pan açısı denge ayarı. Pan açısının kilidini açın, üzerindeki vidayı hafifçe 
gevşetin. Ardından pan açısını sabit ve yere yatay olana kadar ayarlayın. 
Vidayı sıkarak bu adımı tamamlayın.
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Hızlı Çıkarma Plakası Ayar Modülü

1. Uzun bir kullanım süresinden sonra mekanik sürtünme aşınması nedeniyle, 
hızlı çıkarma plakası kilitleme mandalı (hızlı çıkarma tabanı kilitleme mandalı) 
kilitlendikten sonra hala ileri geri hareket edebilir (sol ve sağ).

1

1
2

2

2. Ayar modülünü ① 'de gösterildiği gibi itmeye devam edin. ②' de gösterildiği 
gibi gevşeyene kadar mandalı ayarlayın, ardından ① 'de gösterildiği gibi 
ayarlama modülünü bırakın. Ardından, hızlı çıkarma plakasının (hızlı çıkarma 
tabanı) düzgün şekilde kilitlendiğinden emin olmak için mandalı sıkın. İlk 
seferde kilitlenmezse, kilitlenene kadar işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

CRANE 2S Kullanımı
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Alyan Anahtarı Kullanımı

M2 M4

M1.5

Bu ürün, üç boyutta altıgen alyan anahtarlarla birlikte gelir. M1.5 ve M2 
anahtarları, CRANE 2S'nin rutin bakımı için kullanılabilir. Gevşediklerinde vidaları 
gerektiği gibi sıkın. M4 anahtarı, hızlı çıkarma plakasının 1/4 vidasını kilitlemek 
için kullanılabilir.

Kontrol Paneli Açıklamaları

CRANE 2S Kullanımı
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CRANE 2S Kullanımı

① Ekran
•  CRANE 2S için durum bilgilerini ve 

kamera kontrol parametrelerini 
görüntüler (ayrıntılar için ekran 
açıklamasına bakın).

② Joystick
•  Dengeleyici hareketini kontrol etmek 

için joysticki yukarı ve aşağı ve sola 
ve sağa itin (PhoneGo modunda veya 
POV modunda çalışmaz).

③ Açma/Kayıt Tuşu
•  CRANE 2S'i açmak/kapatmak için güç 

düğmesine üç saniye boyunca basın.

•  Kayıt başlatma/durdurma için bir kez basın

④ LV Tuşu

•  DSLR'de canlı izleme moduna 
erişmek / çıkmak için bir kez basın.

⑤ Sol Seçim Tuşu
•  Ana arayüzde önceki kontrol öğesine 

geçmek için basın.

•  Menü arayüzünde önceki menü 
düzeyine dönmek için basın.

•  Bir Sony kamera ile monte edildiğinde 
kamerada elektronik zoomu kontrol eder.

⑥ Sağ Seçim Tuşu
•  Ana arayüzdeki sonraki kontrol öğesine 

geçmek için basın.

• Menü arayüzünde seçimi onaylamak 
için basın.

•  Bir Sony kamera ile monte edildiğinde 
kamerada elektronik zoomu kontrol eder.

⑦ Fotoğraf Tuşu
• Otomatik netlik yapmak için bu tuşa 

yarım basın.

•  Tuşa tam basarak fotoğraf çekin.

⑧ Kadran 

ana menüdeyken kadranı çevirin.

•  Menü arayüzünde yukarı ve aşağı 
hareket etmek için kadranı döndürün.

⑨ Menü Tuşu

•  Menüye erişmek veya çıkmak için basın.
⑩ Follow Fokus Tekeri
•  Kadran, elektronik fokusun veya 

TransFollow Fokus Motorunun 
dönüşünü kontrol eder - menüden birini 
seçebilirsiniz.

⑪ M Tuşu
• M tuşuna bastığınızda CRANE 2S, Pan 

Following ve Locking modu arasında 
geçiş yapacaktır (Pan Following modu, 
güç açıldıktan sonra varsayılan 
moddur).

• M tuşuna iki kez bastığınızda CRANE 
2S, POV ile Vortex modu arasında geçiş 
yapacaktır. Pan Following moduna 
dönmek için M düğmesine tekrar basın.

• M tuşuna üç kez bastığınızda CRANE 
2S Phone Go moduna girecektir. Pan 
Following moduna dönmek için M 
düğmesine tekrar basın.

•  M tuşuna uzun bastığınızda CRANE 2S 
Bekleme moduna girecek ve çıkacaktır.

⑫ Tetik Tuşu
• Following moduna girmek için basın 

veya basılı tutun (bunu menüden 
seçebilirsiniz). Önceki moda dönmek 
için tekrar basın veya düğmeyi bırakın.

• İki kez bastığınızda motorlar başlangıç 
noktasına dönecektir (bu, Phone Go 
modunda veya POVmodunda 
çalışmayacaktır).

• Pan açısı motorunu 180 ° döndürmek 
için üç kez basın. Mevcut mod 
değişmeden kalır (bu Locking modunda 
çalışmaz).

•  Kamera parametrelerini ayarlamak için

*TransMount Follow Fokus Motor kurulum talimatları için TransMount Follow Fokus 
Motoru ile birlikte gelen talimat kılavuzuna bakın.

① CRANE 2S'i başlatırken, CRANE 2S'in gelişigüzel dönerek kameraya zarar 
verebilecek hareketleri engellemek için kamerayı nazikçe tutun.
② CRANE 2S'i başlatırken, tutma kolunu tutun veya CRANE 2S'i tripod ile bir masa 
üstüne yerleştirin. CRANE 2S'i başlatma sırasında sallamak, başlatma hatasına 
neden olabilir; tutma kolunu havada asılı bırakmayın.
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CRANE 2S Kullanımı

Ekran Açıklamaları

*电机⼒矩
相机设置
参数设置

请激活

Kamera parametreleri 
ayarlanamaz

Kamera parametreleri 
ayarlanabilir

Sony kamera bağlantı 
kontrol arayüzü

菜单界面
*Motor torque

Camera Settings

Parameter Settings

Menü arayüzü

Açı kilidi istemi arayüzü

Aktivasyon istemi arayüzü Bekleme arayüzü
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Simge açıklamaları:

axis�lock

PF

L

POV

V

F

GO

AV

TV

ISO

CRANE 2S Kullanımı

Kamera, gimbala başarıyla bağlandı

Kamera video modunda

Kamera fotoğraf modunda

Mevcut pil seviyesi
Üç açıdaki kilitlerin açılmadığını ve bir alarmın çalacağını belirtir (kilitleri 
serbest bırakın ve çalışmaya devam etmek için M düğmesini basılı tutun)

Motor uyku modundayken görüntülenen bekleme simgesi

Pan Following modundasınız

Locking modundasınız

POV modundasınız

Vortex modundasınız

Following modundasınız

Go modundasınız

Diyafram

Shutter hızı

ISO

EV
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CRANE 2S Kullanımı

Motor Gücü

Otomatik parametre ayarı

Özel
Tilt açısı
Roll açısı
Pan açısı

Seviye
Düşük güç
Orta güç

Yüksek güç

Kamera Ayarları

Close (Port Kapalı)
Canon kamera

Sony kamera
Güç kaynağı kapalı
Güç kaynağı açık

Panasonic kamera
Nikon kamera
ccs (uzantı)
Fuji kamera
Olympus

zcam
bmpcc
sigma

Parametre
Ayarları

Hız

Joystick kontrol hızı
Tilt açısı
Roll açısı
Pan açısı

Motor takip hızı
Tilt açısı
Roll açısı
Pan açısı

Yumuşaklık
Tilt açısı
Roll açısı
Pan açısı

Bitiş Noktası
Tilt açısı
Roll açısı
Pan açısı

Varsayılan ayarlara
döndür

Onay

Çıkış

TransMount
Follow Fokus
Motor Ayarı

lite/focus

Hassasiyet
Düşük
Orta
High

AB noktası
A noktası ayarı
B noktası ayarı

AB noktası temizleme
Ters çevir

(kontrol yönünü değiştirir)
Devre dışı

Aktif

Yazılım Güncelleme
Güncellemeye Başla
Güncellemeye Zorla

Menü Açıklamaları
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max/zoom

Hassasiyet
Düşük
Orta

Yüksek

AB noktası
A noktası ayarı
B noktası ayarı

AB noktası temizleme
Ters çevir

(kontrol yönünü değiştirir)
Devre dışı

Aktif

Yazılım Güncelleme
Güncellemeye Başla
Güncellemeye Zorla

Tekerlek
Ayarı

Tekerlek
Fonksiyonu

lite/focus
max/zoom

Electronik follow fokus
Tekerlek devre dışı

Öncelik
Gövdeden kontrol

Harici kontrol

Ters Çevir
(kontrol yönünü

değiştirir)

Devre dışı

Aktif

Tuş Ayarları Tetik Tuşu
Tetik için basılı tutun

Tetik için basın
Basın veya basılı tutun

Joystick ayarları
Ters Çevir Dikey yön

Devre dışı
Aktif

Yatay yön
Devre dışı

Aktif

Kalibrasyon
Giriş
Çıkış

Açı (motor
hassas ayarı)

Tilt açısı
Roll açısı

Dil
Basitleştirilmiş Çince

İngilizce
Hakkında Ürün ismi, yazılım versiyonu, Bluetooth ismi

CRANE 2S Kullanımı

TransMount
Follow Fokus
Motor Ayarı

(kontrol yönünü
değiştirir)
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CRANE 2S Kullanımı

CRANE 2S'i kullanırken, CRANE 2S'in ideal durumda kullanılabilmesi için kamera ve 
lensinizin ağırlığına göre uygun motor hızını ayarlamanız gerekir. Önce otomatik 
ayarlamayı kullanmanızı öneririz. Üç motor gücünün tanımları ve çalışma yöntemleri 
aşağıdaki gibidir:

Otomatik güç ayarı: Motorun gücünü kamera ve lensin ağırlığına göre otomatik olarak 
ayarlar.
Çalıştırma yöntemi: Menü düğmesine basın, kadranı "Motor" a çevirin ve seçmek için 
sağ tuşa bir kez basın. "Otomatik" seçeneğini seçmek için kadranı tekrar çevirin ve 
onaylamak için sağ tuşa bir kez basın. Gimbal şimdi otomatik güç ayarına girecektir. 
Gimbal'a müdahale etmeyin. Gimbal kısa bir süre titredikten sonra, ekranda otomatik güç 
ayarının tamamlandığını belirten "√" simgesi gösterilecektir.

Özel: Motorun gücünü belirler ve gimbal üzerindeki yüke göre ayarlanması gerekir. Güç, 
yükün ağırlığı ile orantılı olmalıdır. Yüksek bir güç değeri, gimbalin titremesine neden 
olurken, çok düşük bir değer gimbalin stabilitesini etkileyecektir.
Çalıştırma yöntemi: Menü düğmesine basın, kadranı "Motor" a çevirin ve seçmek için 
sağ düğmeye bir kez basın. Kadranı tekrar "özel" e çevirin ve seçmek için sağ düğmeye 
basın. Ardından, ilgili açıyı seçmek için sağ düğmeye tekrar basın ve ilgili parametreyi 
ayarlamak için kadranı çevirin. Parametreyi ayarladıktan sonra çıkmak için sol düğmeye 
basın. Gimbal daha sonra parametreyi kaydedecek ve otomatik parametre ayarının 
tamamlandığını belirtmek için ekran "√" simgesini gösterecektir.

Seviye: Piyasada bulunan genel kamera lenslerinin birleşik ağırlığına bağlı olarak 
düşükten yükseğe üç motor gücü seviyesi sağlanır. Kullanıcılar, kamera ve lenslerinin 
ağırlığına göre ilgili motor gücü seviyesini seçebilirler.
Çalıştırma yöntemi: Menü düğmesine basın, kadranı "Motor" konumuna getirin ve 
seçmek için sağ düğmeye bir kez basın. Güç "seviyesini" seçmek için kadranı tekrar 
çevirin ve güç seviyesi menüsüne girmek için sağ düğmeye bir kez basın. Karşılık gelen 
güç seviyesini seçin ve onaylamak için sağ düğmeye basın. Ekran"√" simgesini 
gösterdiğinde, bu seviye seçiminin tamamlandığı anlamına gelir.

① Motor gücünü ayarlarken, gimbal üzerindeki üç eksenin kilit anahtarlarının açık 
olduğuna ve gimbalın dik ve düz bir zemine yerleştirildiğinden emin olun.
② Yük değiştirilirse, lütfen yukarıda belirtilen yöntemi kullanarak dengeyi ve gücü 
yeniden ayarlayın.
③ Önce otomatik güç ayarının kullanılması tavsiye edilir. Otomatik ayarlama 
gereksinimlerinizi karşılayamazsa, motor parametrelerinde hassas ayar yapmak için 
özel ayarları kullanabilirsiniz. Yukarıdaki iki yöntem hala gereksinimlerinizi 
karşılamıyorsa, güç parametrelerini seçmek için seviye ayarını kullanın.

Motor Hassas Ayarı
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CRANE 2S Kullanımı

Kullanım Modları

Kırmızı daire, motorun kavrama hareketiyle birlikte döneceğini gösterir. Gri 
daire, motorun kilitli olduğu ve kavrama hareketiyle birlikte hareket 
edemeyeceği anlamına gelir.

Pan Following modu (PF): M tuşuna basın.
Tilt açısı ve roll açısı motorları kilitlenir ve kamera yatay olarak pan yaparken 
tutma kulpu ile birlikte döner. Tilt açısını kontrol etmek için joysticki yukarı / aşağı 
itin. Kameranın pan açısını kontrol etmek için sola / sağa itin.

Locking modu (L): M tuşuna basın
Her üç motor açısı da kilitlidir ve kamera yönü, tutma kulpunun dönüşüne karşılık 
hareket etmez. Kameranın tilt açısını değiştirmek için joysticki yukarı / aşağı ve 
kameranın yatay yönünü değiştirmek için sola / sağa itin.

Tilt açısı

Roll açısı

Pan açısı

Tilt açısı

Roll açısı

Pan açısı
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CRANE 2S Kullanımı

Point of View modu (POV): M tuşuna iki kez basın Tutma 
kulpu döndürüldüğünde üç motor da hareket eder.

Vortex modu (V): M tuşuna iki kez basın
Tilt açısı motoru 90 ° yukarı doğru döner ve tilt açısı, roll açısı ve pan açısı 
motorları tutma kulpunun dönüşünü takip eder. Pan açısının dönüşünü kontrol 
etmek için joysticki sola / sağa itin.

Tilt açısı

Roll açısı

Pan açısı

Tilt açısı

Roll açısı

Pan açısı
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CRANE 2S Kullanımı

Go modu (GO): M tuşuna üç kez basın
Roll açısı motoru kilitlenir. Tilt açısı ve pan açısı motorları, kolun dönüşünü hızla 
takip eder.

Following modu (F): Tetik tuşuna basın veya basılı tutun
Roll açısı motoru kilitlenir. Tilt açısı ve pan açısı motorları, tutma kulpunun 
dönüşünü takip eder. Pan açısını değiştirmek için joysticki yukarı / aşağı itin.

Tilt açısı

Roll açısı

Pan açısı

Tilt açısı

Roll açısı

Pan açısı
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CRANE 2S Kullanımı

Portre Modu: Kamerayı Portre Modu için tilt koluna monte edin; Portre 
Modundaki seviyelendirme dizisi adımları için Manzara Moduna bakın.

Ters mod: Ters mod için tutma kulpunu 180 derece döndürün.

Tutma kulpu doğrudan döndürülemiyorsa, cihazı açmadan önce baş aşağı 
monte edebilir ve dengeleyebilirsiniz.

Dik Mod Ters Mod

Manzara Modu Portre Modu
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CRANE 2S Kullanımı

Manuel Konumlandırma

Pan Following modunda (PF) ve Locking modunda (L), kamera elle belirli bir 
açıyla döndürülebilir. Kamera açısı, kamerayı bıraktıktan sonra bu açıyla 
sabitlenecektir. Tilt açısı Pan Following modunda (PF) manuel olarak ayarlanabilir. 
Tilt ve pan açıları Kilitleme modunda (L) manuel olarak ayarlanabilir.



25

Uygulamanın İndirilmesi

Uygulama Nasıl Kullanılır

Uygulama mağazasında "ZY Play" uygulamasını arayın 
veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için soldaki QR 
kodunu taramak için mobil cihazınızı kullanın (Android 
5.0 veya üstü; iOS 9.0 veya üstü).

① Kullanıcılar, özel "ZY Play" uygulamasıyla 
CRANE 2S'in çeşitli işlevlerinden daha iyi 
yararlanabilirler.
② ZY Play haber verilmeksizin güncellenebilir. 
Lütfen her zaman en son sürüme bakın.

Bağlantı ve Aktivasyon

1. CRANE 2S'i açın ve akıllı telefonunuzda Bluetooth'u açın.
2. “ZY Play” uygulamasını açın ve CRANE 2S'e karşılık gelen ürün sayfasını 
seçin. "Connect Now" seçeneğine dokunun ve ilgili Bluetooth adına sahip CRANE 
2S'i seçin. CRANE 2S Bluetooth adı, tilt kolunda gösterilir (KULLANICI KİMLİĞİ: 
XXXX).
3. CRANE 2S ilk kez kullanılıyorsa "ZY Play" uygulamasında aktivasyon 
gereklidir. Aksi takdirde motorlar çalışmayacaktır. CRANE 2S'in etkinleştirilmesi, 
bir ZHIYUN hesabına kaydolmayı veya oturum açmayı ve bir ağ bağlantısını 
gerektirir.
4. Cihaz başarıyla etkinleştirildikten sonra, M tuşuna basın veya basılı tutun. 
Motorlar tekrar çalışmaya başlayacaktır.

CRANE�2S

1 2
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Uygulama İşlemleri

CRANE�2S_XXXX

43

Temel Uygulama Özellikleri

Sabitleyici Modu

Sabitleyici Parametreleri

SettingsCustomized 
Sahne Modu

Sabitleyici Kalibrasyonu

Video ve Fotoğraf

Timelapse

PanoramaZY Play 
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Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

Kalibrasyon Ne Zaman Yapılır

CRANE 2S'i aşağıdaki durumlara göre kalibre edin.

Kalibre edin Kalibrasyon yolu
1. Açıldıktan sonra düz konumda kameranın tilt açısında 
hafif bir sapma bulunduğunda.
2. Kameranın roll açısında, açıldıktan sonra düz konumda 
hafif bir sapma bulunduğunda.
3. Sabitleyici hareketsiz kalırken kamera düz konumdayken 
sık sık küçük açı düzeltmesi yapıyorsa.

Başlatma

1. Stabitleyicinin başlatılmasından sonra seviye konumunda 
hafif sapma bulunduğunda.
2. Sabitleyici uzun süredir kullanılmamışsa.
3. Sabitleyici, çalışma ortamlarında önemli bir sıcaklık farkına 
maruz kalmışsa.

Altı yönlü
kalibrasyon

Sabitleyicinin başlatılmasından ve altı taraflı 
kalibrasyonundan sonra kameranın tilt veya roll açısında düz 
konumda hafif sapma bulunduğunda.

Hassas açı
ayarı

Nasıl Başlatılır

CRANE 2S'i başlattıktan ve bekleme moduna girdikten sonra, CRANE 2S'i düz bir 
yüzeye yerleştirin ve CRANE 2S'i yaklaşık 30 saniye sabit tutun. CRANE 2S 
otomatik olarak başlayacaktır.
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Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

Altı Yönlü Kalibrasyon Nasıl Yapılır

1. Uygulama ile altı taraflı kalibrasyon:
"Uygulama İşlemleri" bölümünde açıklanan yönteme göre, lütfen sabitleyiciyi 
uygulama ile bağlayın ve "Calibration" a girin. Ardından komut istemine göre altı 
yönlü kalibrasyonu gerçekleştirin.
2. "Zhiyun Gimbal Tools" ile altı taraflı kalibrasyon:
Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna getirin. Sabitleyicideki Type-C bağlantı 
noktasını bir Type-C USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Zhiyun Gimbal Tools'u 
başlatın, üstte "open" ı ve altta "calibration" ı tıklayın. Lütfen işlemi aşağıdaki 
adımlara göre gerçekleştirin. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra bir “√” işareti 
görünecektir.
3. OLED ekran kılavuzu aracılığıyla altı taraflı kalibrasyon:
Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna girin. Ardından menüye basın ve kadranı 
"calibration" seçeneğine çevirin. Seçimi onaylamak için sağa bir kez basın ve 
başlamak için "yes" e bir kez basın. Sabitleyici ekranında görünen adımları 
uygulayın. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra, ekranda bir "√" işareti görünecektir.

•  • Altı yönlü kalibrasyonu tamamlama adımları için aşağıdaki şekillere bakın. 
Kalibrasyonu tamamladıktan sonra, CRANE 2S'i yeniden başlatın ve normal 
şekilde kullanmaya başlayın.

• Altı yönlü kalibrasyon işlemi, basitçe hızlı çıkarma plakasının altı düzlemini 
yatay düzleme dik yapmak olarak anlaşılabilir.

• Bir kamera monte etmeden altı yönlü kalibrasyon yapılabilir.
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ADIM 1 ADIM 2

ADIM 3 ADIM 4

ADIM 5 ADIM 6

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme
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Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

Motor Hassas Ayarı

CRANE 2S'i başlatın, menü tuşuna basın, kadranı "angle"a çevirin ve seçmek için 
sağ tuşa basın. Ardından, kadranı tekrar ayarlamak istediğiniz eksene çevirin ve 
seçmek için sağ tuşa basın. Uygun bir değere ayarlamak için çarkı döndürün. Son 
olarak, çıkmak ve değişiklikleri kaydetmek için sol tuşa basın. Gösterge paneli "√" 
simgesini gösterdiğinde, bu, hassas açı ayarının tamamlandığı anlamına gelir.

CRANE 2S Yazılım Güncelleme

USB

Yöntem 1: Yazılımı güncellemesini ve çevrimiçi kalibrasyonu gerçekleştirmek 
için sabitleyicideki Type-C bağlantı noktasını bir Type-C USB kablosuyla 
bilgisayara bağlayın.
1. ZHIYUN resmi web sitesini www.zhiyun-tech.com açın. "download" u tıklayın.
Ana sayfadaki "Firmware"de sabitleyici modeliniz için USB sürücüsünü ve en 
son aygıt yazılımını bulun ve indirin. (Mac ve WIN10 için USB sürücüsünü 
indirmenize gerek yoktur.)
2. İndirilen sürücüyü kurun.
3. Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna girin.
4. "Zhiyun Gimbal Tools" u açın. [Open]> [Firmware Upgrade]> [Browse] 'a 
tıklayın. [Firmware.ptz] 'yi seçin. "Upgrade" e tıklayın ve aygıt yazılımı 
güncellemesi tamamlanana kadar bekleyin.

Yöntem 2: Uygulama aracılığıyla güncelleyin. "Uygulama İşlemleri" bölümünde 
açıklanan yönteme göre, sabitleyiciyi uygulamaya bağlayın. Uygulamada bir aygıt 
yazılımı güncelleme istemi açılırsa, güncellemek için lütfen dokunun.

① Birinci yöntemi kullanarak yükseltme yaparken, USB Type-C veri kablosunu 
çıkarmadan önce ekranda “√” simgesini bekleyin.
② Aygıt yazılımını yükseltmeden önce, lütfen CRANE 2S'de % 75'ten fazla pil 
olduğuna emin olun. Yükseltme işlemi sırasında uygulama arayüzünden 
çıkamayacak veya farklı bir yere erişemeyeceksiniz. Uygulamadaki uyarılara 
dikkat edin.
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Ürün Özellikleri

Özellikler

Minimum Standart Maksimum Notlar

Çalışma voltajı 9.8V 11.1V 12.6V

Çalışma akımı -

Çıkış voltajı -

Çıkış akımı

- 160mA

-    5V

-    1A - Kamera kontrol arayüzü

Tilt açısı alanı -91°

Roll açısı alanı

Pan açısı alanı

-57.5°

- 360°

Tilt açısı kontrol
açısı

Roll açısı kontrol
açısı

-80°

-35°

- +155°

- +237.5°

- Sonsun dönüş

- +135°

- +35°

Pan açısı kontrol
açısı -

Çalışma sıcaklığı

-180°

-10℃ 25℃

+180°

45℃

Pil kapasitesi

Çalışma süresi

Şarj süresi

- 3 18650 lithium pil

-     Lab Verisi 1

-     Lab Verisi 2

Ürün net ağırlığı

- 2600mAh

-     12s

-      4s

-   1880g -
Tripod ve pil

hariç

Bluetooth Bluetooth 5.0

Effective Isotropic 
Radiated Power (EIRP) <10dBm

Çalışma frekansı 2.4GHz

Kamera şarj etme 5V 1A kamera şarjını destekler

Taç Dişli ile 1/4"
Vida Dişi Rulman
Aralığı

Yük ≤ 1000g, moment kolu ≤ 100mm
Eşzamanlı

Ürün modeli: CR113
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Laboratuvar verileri 1: Pil ömrü, ortam sıcaklığı 25 ° C olan bir ortamda 12 saat 
olarak test edilmiştir; CRANE 2S + tam şarjlı 18650-2600mAh 3.7v 9.62Wh 
piller; Canon EOS R + 28-70mm F2, statik yerleştirme ile monte edilmiş ve 
tesviye edilmiştir.

Laboratuvar verileri 2: Şarj süresi, ortam sıcaklığı 25 ° C olan bir ortamda ve 5V / 
2,4A güç adaptörü kullanılarak 4 saat olarak test edilmiştir. Şarj süresi farklı 
ortamlara göre değişir ve gerçek sonuçlar farklı olabilir. Ek olarak, şarj ortamının 
sıcaklığı ne kadar düşükse, şarj akımı o kadar küçük ve şarj süresi o kadar uzun 
olur.

Bu kılavuzdaki tüm veriler, ZHIYUN’un laboratuvarlarındaki dahili deneylerden 
toplanmıştır. Veriler, farklı senaryolarda bir dereceye kadar farklılık gösterebilir, 
bu nedenle lütfen CRANE 2S'nin gerçek kullanımını referans alın.

Ürün Özellikleri
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Feragatname ve Uyarılar

ZHIYUN CRANE 2S'i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Burada yer alan bilgiler
güvenliğinizi, yasal haklarınızı ve yükümlülüğünüzü etkiler. Kullanmadan önce
uygun yapılandırmayı sağlamak için lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu
talimat ve uyarıların okunmaması ve bunlara uyulmaması, sizin veya
etrafınızdakilerin ciddi şekilde yaralanmasına veya cihazınızın ya da mülkünüzün
hasar görmesine neden olabilir. Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd
bu talimat ve CRANE 2S ile ilgili diğer belgeler hakkında nihai açıklama için tüm
haklarını saklı tutar. Bilgiler önceden bildirilmeksizin güncellenebilir. En son ürün
bilgilerini almak için lütfen www.zhiyun-tech.com adresini ziyaret edin.

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

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

Sembol Açıklamaları İpuçları ve Püf Noktaları Önemli Notlar

Okuma İpuçları

CRANE 2S, yüksek hassasiyetli bir cihazdır. Kullanıcılar, temel uygulamalı 
beceriler ve genel güvenlik bilgileriyle donatılmalı ve cihaz dikkatli kullanılmalıdır. 
Kullanmadan önce bu ürünün özelliklerini tanımak için tüm CRANE 2S kullanıcı 
kılavuzunu okuyun. Ürünün doğru şekilde çalıştırılmaması, ürüne veya kişisel 
eşyalara zarar verebilir veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu ürün çocuklar 
tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. CRANE 2S'i ZHIYUN tarafından 
sağlanmayan veya önerilmeyen bileşenlerle veya ZHIYUN tarafından sağlanan 
ürün belgelerindeki güvenlik yönergelerine uymayan herhangi bir şekilde 
kullanmayın. Buradaki güvenlik yönergeleri güvenlik, çalıştırma ve bakım 
talimatlarını içerir. Ürünü doğru bir şekilde çalıştırmak ve hasar veya ciddi 
yaralanmayı önlemek için CRANE 2S'in montajı, kurulumu veya kullanımı 
öncesinde kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıların okunması ve bunlara 
uyulması önemlidir.

Uyarılar
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Güvenli Kullanım Rehberi

Not:
1. CRANE 2S yüksek hassasiyetli bir kontrol cihazıdır. Zorlanır veya dış kuvvete 
maruz kalırsa CRANE 2S hasar görebilir ve bu arızaya neden olabilir.
2. CRANE 2S açıldığında gimbal açılarının dönüşünün, harici bir kuvvet tarafından
engellenmediğinden emin olun.
3. CRANE 2S su geçirmez değildir. CRANE 2S ile her türlü sıvı veya temizleyicinin
temas etmesini önleyin. Temizlik için kuru bir bez kullanılması tavsiye edilir.
4. CRANE 2S'i kullanım sırasında toz ve kumdan koruyun.

UYARI
Yangın, ciddi yaralanma ve maddi hasarı önlemek için, pillerinizi kullanırken, şarj 
ederken veya saklarken aşağıdaki güvenlik kurallarına uyun.

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

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

Pillerin Saklanması:
1. Pilleri çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde tutun.
2. Pili sıcak günlerde fırın veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarının yakınında veya bir
aracın içinde bırakmayın. Pili asla 60 ° C'nin üzerindeki sıcaklığa maruz
bırakmayın. İdeal depolama sıcaklığı 22 ° C ilea28 ° C arasıdır.
3. Pilleri kuru bir ortamda saklayın.
4. Pilin aşırı deşarj olmasını önlemek için pilin tamamen boşalmasından sonra, pilin
zarar görmesine ve kalıcı arızaya neden olabilecek şekilde pilin çok uzun süre
kullanılmamasını sağlayın.
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Pil Bakımı:
1. Pile zarar verecek şekilde, pili aşırı şarj etmeyin veya fazla deşarj etmeyin.
2. Pil performansı uzun süre kullanılmadığı zaman etkilenecektir.
3. Pili asla sıcaklık çok yüksek veya çok düşük olduğunda kullanmayın.
4. Pili 60 dereceden yüksek sıcaklıktaki ortamlarda saklamayın.

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

Feragatname ve Uyarılar
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Garanti Koşulları

Garanti Süresi

Garanti Dışında Kalan Durumlar

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

1. Ürünün yetkisiz onarım, yanlış kullanım, çarpışma, ihmal, ıslatma, kaza ve
yetkisiz parça değişikliklere maruz kalması.
2. Hatalı kullanıma maruz kalan veya etiketleri veya güvenlik etiketleri yırtılmış
veya değiştirilmiş ürünler.
3. Garanti süresi dolmuş ürünler.
4. Mücbir sebeplerden dolayı hasar gören, örneğin yangın, taşkın, aydınlatma
vb. ürünler.
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This product is confirmed to meet quality standards and  
permitted for sale after strict inspection.

CertificateofQuality

QC Inspector:

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/turkey adresinden indirebilirsiniz.
Bu belge önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
ZHIYUN , ZHISHEN'in tescilli malıdır.
Burada belirtilen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Telif Hakkı © 2020 ZHISHEN. Tüm hakları saklıdır.
Bu kullanım kılavuzu, Volkan Yetilmezer tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.

Certificate of Quality

İletişim
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