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

Paket İçeriği

CRANE 3 LAB Stabitleyici  
× 1

Tripod × 1 Hızlı Çıkarma Plakası × 1

HDMI Mini to HDMI Micro 
HD HDMI Kablosu × 1

HDMI Mini to HDMI Mini 
HD HDMI Kablosu × 1

USB 3.0 to USB Mini 
Kamera Kontrol Kablosu ×1

USB 3.0 to USB Micro 
Kamera Kontrol Kablosu × 1

USB 3.0 to Multi Kamera 
Kontrol Kablosu × 1

USB 3.0 to Type-C Kamera 
Kontrol Kablosu × 1

USB 3.0 to USB Mini 8P + 
φ2.5mm giriş Kamera 
Kontrol Kablosu × 1

Micro USB Kablosu × 1 18650 Li-Ion Pil × 3

18650 Li-Ion Pil Şarj 
Aleti × 1

Kullanım Kılavuzu × 1 USB Kablo Çantası  
× 1

Taşıma Çantası × 1
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Crane 3 LAB Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Crane 3 LAB Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1. Hızlı Çıkarma Plakası

2. Hızlı Çıkarma Plakası Mandalı

3. Hızlı Çıkarma Plakası Vidası

4. Kamera Görüntü Aktarımı ve 
Kontrol Modülü (daha fazlası 
sayfa 3 )

5. Pan Açısı Mandalı

6. 1/4" Dişli Yuvası

7. Açma / Kapama Tuşu

8. Follow Focus Tekerleği

9. Joystick

10. Tripod

11. Vida

12. Roll Açısı Motoru

13. Roll Açısı Mandalı

14. Kontrol  Kolu  (daha 
faz las ı  sayfa 12 )

15. Tilt Açısı Motoru

16. Vida

17. Tilt Açısı Mandalı

18. Vida

19. Pan Açısı Motoru

20. Pil Kompenenti

21. USB Güç Çıkışı

22. Mod Tuşu  (daha faz las ı 
sayfa  12 ) 

18

16

17

15

19
20
21

22

1

2
3

4

5

11
12

13

14

7

8
9

10

6
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Kamera Görüntü Aktarımı ve Kontrol Modülü

No. Arabirim Fonksiyon

1 WiFi Switchi
Sabitleyicide WiFi açıp/

kapatma
/ /

2
Servo Follow Focus 
& Servo Zoom/Focus 
Kontrolcü Arabirimi

Servo follow focus veya servo 
zoom / focus kontrolcüsünü 

bağlayın ve kontrol edin.
11V/2A Yasak

3
Servo Follow Focus 
& Servo Zoom/Focus 
Kontrolcü Arabirimi 

Servo follow focus veya servo 
zoom / focus kontrolcüsünü 

bağlayın ve kontrol edin.
11V/2A Yasak

4 DC 8.0V Güç Çıkışı

Canon 5D serisi gibi 
kameraları şarj etmek 
için kullanılabilir (daha 
fazlası sayfa 19)

8V/2A Yasak

5 Mini HDMI Arabirimi
Kameradan HDMI 

video sinyalleri alır.
/ /

6
Kamera Kontrol  

Arabirimi

1.Kamerayı kontrol 
kablosuyla bağlayın ve 
kontrol edin. Daha fazla 
bilgi için lütfen ZHIYUN 
Kamera Kontrol Kablosu 
Talimatına bakınız. 
(sayfa 8)

2.Sony aynasız kameralar 
gibi aynasız kameraları 
şarj etmek için 
kullanılabilir.

5V/1A Yasak

7 USB Şarj Çıkışı
Cep telefonları gibi 
harici cihazları şarj 

etmek için kullanılabilir.
5V/1A Yasak

Sabitleyici, USB arabiriminden veya yukarıdaki diğer arabirimlerden 
doğrudan şarjı desteklemez.

3

2

1

6

5
74

Arabirimi Kullanımı

Çıkış          Giriş
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Sarj Aleti ve Pil Açıklamaları

CRANE 3 LAB'i ilk kez kullanırken, lütfen ürünü normal şekilde 
kullandığınızdan emin olmak için pili pakette bulunan özel şarj cihazı ile 
tamamen şarj edin ve etkinleştirin.

Durum Gösterge Işığı

Micro USB Şarj Girişi

1. Daha uzun çalışma süresi için orijinal ZHIYUN 2600mAh Li-ion pilin 
CRANE 3 LAB ile kullanılması önerilir.

2. ZC-18650-3 pil şarj cihazı sadece 18650 Li-ion pil için tasarlanmıştır. 
Lütfen başka modellerin veya markaların pillerini şarj etmek için 
kullanmayın. Aksi takdirde kazalar meydana gelebilir.

Sarj Aleti Özellikleri
İsim: 18650 Li-Ion Pil Şarj Aleti 
Model: ZC-18650-3
Giriş: 5V ⎓ 2400mA
Çıkış: 4.2V ⎓ 800mA*3

KIRMIZI ışık yandığında şarj olur.
MAVİ ışık yandığında tam şarj 
olmuştur.

Pil Özellikleri  
İsim: 18650 Li-Ion Pil 
Model: 18650
Kapasite: 2600mAh   
Voltaj: 3.6V

Şarj Prodedürü

1. Stabitleyici, uygun şekilde kullanılmadığında ve depolanmadığında 

yangına, ekonomik kayba veya kişisel yaralanmaya neden olabilecek 

yüksek enerjili yoğunluklu pillerle donatılmıştır. Pilleri kullanmadan önce 

lütfen buradaki uyarıyı ve uyarı etiketini okuyunuz.

2. Lütfen sadece ZHIYUN tarafından sağlanan veya onaylanan pilleri 

kullanın. ZHIYUN, ZHIYUN olmayan pillerden kaynaklanan patlama, 

yangın ve / veya kazalardan sorumlu değildir.

Piller kullanılmadığında, lütfen paketin pil yuvasına ya da kendinize ait 

olan plastik saklama kutularına yerleştirdiğinizden emin olun.

,
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Sarj Prosedürü

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

Micro USB Kablosu 

Micro USB Kablosu 

Adaptör

Adaptör

Güç Çıkışı

Güç Çıkışı

1. Mikro USB 5V şarj girişi, şarj cihazının her iki tarafında bulunur. 
Kullanıcılar pili şarj cihazının bir tarafından veya her ikisinden de şarj 
edebilirler. Her iki girişi de kullandığınızda piller kısa sürede şarj olur.

2. Güç kaynağı yetersiz olduğunda (örneğin, adaptörün akımı 
1000mA'den düşük olduğunda) pillerin şarj edilmesi başarısız olabilir. 
Koşullar, kullanılan özel şarj cihazlarına bağlı olarak değişebilir. Daha 
yüksek akım kapasitesine sahip bir adaptör tekrar deneyin.

3. Pil, sabitleyicideki USB portu üzerinden şarj edilemez.

1. Pil şarjı için lütfen kaliteli standart 5V / ≥2000mA adaptörü kullanın. 
Şarj süresi, adaptörün maksimum giriş akımına bağlıdır.

2. Bu sabitleyici, özel yüksek deşarj oranlı piller ile standart olarak gelir. 
Lütfen sadece ZHIYUN tarafından sağlanan veya onaylanan pilleri 
kullanın.

3. Pillerin tamamen şarj edildiğinden emin olun. Düşük şarjlı pil veya 
piller, dengeleyicinin arızalanmasına yol açabilir.

Şarj Prosedürü

,
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Kurulum

• Tripodu sabitleyicinin altına monte edin, ardından tripodu düz bir yüzeyde 
açın.

• Pillerin kolayca kaldırılması için 
lütfen kaldırma kayışını pil 
bölmesinin altına yerleştirin.

• Pil bölmesinin kilidini açın ve pil 
kapağını çıkarın Ardından 3 
18650 pili doğru yönde takın 
(pozitif / negatif uç).

Maksimum stabilite elde etmek için bir tripod ayağını sabitleyicinin 
kontrol koluna paralel olarak yerleştirin (yukarıda gösterildiği gibi).

Tripod Kurulumu

Pil Kurulumu
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Kurulum

a. Hızlı çıkarma plakasını çıkarın. Kamerayı hızlı çıkarma plakasına monte edin 
ve daha sonra 1/4 "vidayı aşağıya doğru sıkınız.

b. Lensin stabilitesinden emin olmak için hızlı çıkarma plakasındaki mercek 
desteğini ayarlayın.

c. Hızlı çıkarma plakasını sabitlenmiş üç eksenle sabitleyiciye kaydırın, 
ardından hızlı çıkarma plakası mandalını kilitleyin.

Kamerayı monte etmeden önce, önceden hazırlandığından emin olun. Lens 
kapağını çıkarın ve kameranın pilinin ve bellek
kartının önceden takılı olduğundan
emin olun.
Takılırsa, hızlı serbest bırakma
plakasını mandal yukarı kaldırın.
Fotoğraf makinesinin çok sıkı
veya çok gevşek olmadığından
emin olmak için hızlı çıkarma
plakası mandalının konumunu
ayarlayın.

Kamera Kurulumu

• Sabitleyicinin her ekseni bir mandalla donatılmıştır. Bu mandalları uygun 
kurulum ve depolama için eksenleri kilitlemek için kullanabilirsiniz.

Kurulum için kilitli Saklama için kilitli
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Kamera Kontrol Kablosu 
İşareti: ①/②/③/④/⑤

HD HDMI kablo
İşareti:   /    /

ZHIYUN Kablo Yerlesimi İllüstrasyon

İşaret ① ② ③ ④ ⑤
Bağlantı 

Tipi
USB 3.0 to USB 

Mini USB 3.0 to USB Micro USB 3.0 to Multi USB 3.0 to USB Mini 
8P + Φ2.5mm giriş

USB 3.0 to 
Type-C

İşaret

Bağlantı
Tipi

HDMI Mini to HDMI Mini HDMI Mini to HDMI Micro
HDMI Mini to 

HDMI

Kamera
Modeli

Canon Nikon Sony Panasonic

5D3 5D4 1DX2 D850 A7M3 A7RM3 GH4 GH5

Foto √ √ √ √ √ √ √ √

Video √ √ √ √ √ √ √ √

Canlı İzleme √ √ √ √ × × × √

AV √ √ √ √ √ √ × √

TV √ √ √ √ √ √ × √

ISO √ √ √ √ √ √ × √

EV √ √ √ √ √ √ × ×

Zoom × × × × √ √ × ×

AF √ √ √ √ √ √ √ √

Manuel
Elektronik

Follow Focus
√ √ √ √ × × × ×

Görüntü
Aktarımı √ √ √ √ √ √ √ √

1. Tam uyumlu liste için lütfen web sitesini kontrol edin.
2. Görüntü aktarımı sadece HDMI çıkışı 720P veya 1080P olan kameralarda kullanılabilir.
3. Kameranız HD HDMI kablosu kullanıyorsa      , lütfen mevcut satıcılar için ZHIYUN satış 

noktalarına danışın.
4. Sabitleyicinin görüntü aktarma işlevini uygularken veya harici kameraları Sony kameralarla 

kullanırken, HDMI bağlantı noktasından çıkış olmayacağı için video modunu kullanmanız 
önerilmez.

5. Video modunda Sony, Panasonic kameralar ve bazı Canon kameraları için parametre 
ayarları kullanılamaz.

Kurulum

Fotoğraf makinesini ve sabitleyiciyi, standart olarak sabitleyici ile birlikte 
gelen kamera kontrol kablosu ve HD HDMI kablosuyla bağlayın.

Data Kablosu Bağlantısı

,
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Kurulum

Sabitleyicinin kablolar tarafından engellenmesini önlemek için, kabloları 
standart olarak verilen CRANE 3 LAB ile aşağıda gösterildiği gibi 
bağlayabilirsiniz.
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Kurulum

Ayarlama prosedürünü kolaylaştırmak için, ayarlamadan önce üç ekseni 
kilitlemenizi ve kilidini açmanızı ve bunları tek tek ayarlamanızı öneririz.

• Objektifi yukarı bakacak şekilde eğin. 
Eksenin vidasını hafifçe gevşetin, fotoğraf 
makinesini objektifi yukarı bakacak 
şekilde ileri veya geri hareket ettirmek 
için fotoğraf makinesini itin (fotoğraf 
makinesi resimde gösterildiği gibi durma 
noktasına ve düşey olarak yere kadar 
durur). Vidayı sıkarak bu adımı 
tamamlayın.

• Tilt ekseni hızlı çıkarma plakası 
mandalının kilidini açın, fotoğraf 
makinesini, objektifin önüne bakacak 
şekilde (ve sağda gösterildiği gibi) 
neredeyse sabit ve neredeyse aynı 
seviyeye gelene kadar ileri veya geri 
hareket ettirmek için fotoğraf makinesini 
itin veya çekin. Sonra hızlı çıkarma plakası 
mandalını kilitleyin.

• Hızlı çıkarma plakası vidasını gevşetin ve 
kamera kavramasını mümkün olduğu 
kadar Tilt ekseni motoruna yakın tutun.

Denge Ayarı
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Kurulum

• Roll eksenini açın, vidayı hafifçe gevşetin, 
kamerayı sabit ve zemine (sağda 
gösterildiği gibi) yatay durabilene kadar 
sola veya sağa hareket ettirin. Vidayı 
sıkarak bu adımı tamamlayın.

• Pan ekseninin kilidini açın, vidayı hafifçe 
gevşetin, sonra yatay ve zemine paralel 
(sağda gösterildiği gibi) duruncaya kadar 
Pan eksenini ayarlayın. Vidayı sıkarak bu 
adımı tamamlayın.
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Nasıl Kullanılır?

1. Aç/Kapa Tusu[  ]
• Sabitleyiciyi açmak / kapatmak için 3 saniye uzun basın.
• Bekleme moduna girmek veya çıkmak için iki kez basın.

2. Pan Following Modu
Pan Following Modu için bir kere basın.

3. Locking Mode
Locking Modu için bir kere basın.

4. Follow Focus Kontrolcüsü
5. Servo Takip Odaklama (Lite) sabitleyiciye bağlandığında, aşağıdaki odak 
kontrolörü onu kontrol edebilir.
6. Aşağıdaki odak kontrolörü ile bazı Canon ve Nikon kameralarda elektronik 
takip odak kontrolü mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen CRANE 3 LAB 
Uyumluluk Listesi'ne bakınız.

5. Joystick
Sabitleyicideki kamera veya lensi direkt olarak dört yönlü kontrol edebilirsiniz.

6. Zoom Tusu
7. Servo Zoom / Focus Kontrolcüsü (Max) (ayrı olarak satılır) sabitleyiciye 
bağlandığında, Zoom Tuşu bunu kontrol edebilir.
8. Sabitleyiciyi, motorlu objektifli Sony fotoğraf makinelerine bağlamak, zoom 
kontrolörü, optik yakınlaştırmayı çalıştırabilecektir. Sabitleyiciyi motorsuz 
objektife sahip Sony fotoğraf makinelerine bağlamak için zoom kontrol cihazı 
ile, dijital yakınlaştırmayı çalıştırabilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen CRANE 
3 LAB Uyumlu Listesi'ne bakınız.

7. Parametre Çarkı
Kamera parametrelerini hızlı bir şekilde ayarlamak için düğmeyi döndürün.

2
3

4
5

1

6

7

14

15

16

17

18

19

20

10
9
8

13
21

12
11

Tus Açıklamaları,

,

,
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Nasıl Kullanılır?

1. Sabitleyiciyi açarken, lütfen arızalı rotasyon durumuna karşı kamerayı 
bir elinizle tutun.
2. Çalışırken, başlatma arızasına yol açabilecek sabitleyici el tutamağının 
sallanmasını önleyin.
3. ISO düğmesine bir defa tıklayın ve ISO değerini seçmek için Sağ tuşa 
tıklayın.

8. Following Modu [ F ]
Following Modu için bir kere basın. Önceki moda dönmek için bir kere basın.

9. POV Modu/Vortex Modu [ POV ]
. Point of View Modu için bir kere basın. Önceki moda dönmek için bir kere 
basın.
. Vortex Modu için bir kere basın. Önceki moda dönmek için bir kere basın.

10. Reset [ RE ]
Motoru geçerli modun başlangıç noktasına sıfırlamak için bir kere basın.

11. TV [ TV ]
Enstantane hızını ayarlamak için bir kere basın.

12. AV [ AV ]
Diyaframı ayarlamak için bir kere basın.

13. ISO [ ISO ]
ISO'yu ayarlamak için bir kere basın.

14. PhoneGo Modu [ GO ]
Sabitleyici üzerindeki üç eksenin hızlı takip hızını sağlayan PhoneGo Moduna 
geçmek için basılı tutun.

15. Video [ ]
Kaydı başlatıp durdurmak için bir kere basın.

16. Canlı İzleme[ LV ]
Canlı izleme moduna girmek için makine aynasını çevirmek üzere kamerayı 
kontrol etmek için bir kere basın.

17. Foto
• Yarım basarak netlik yapabilirsiniz.
• Tam basarak fotoğraf çekebilirsiniz.

18. Sağ [ ► ]
• Ana ekranda, bir sonraki seçeneğe geçmek için bir kez basın.
• Menü ekranında, seçimi onaylamak için bir kez basın.

19. Çark
Menü ekranında, ayarlar arasında gezmek için çevirin.

20. Menü [ ●●● ]
Menüye girmek veya çıkmak için bir kere basın.

21. Sol [ ◄ ]
• Ana ekranda, önceki seçeneğe geçmek için bir kez basın.
• Menü ekranında, önceki ekrana dönmek için bir kez basın.



14

OLED Ekran Açıklamaları

Kamera ayarlarının 
mevcut olduğu arayüz

Kamera ayarlarının 
mevcut olmadığı arayüz

Menü arayüzü

Simge Açıklamaları:

Kamera, sabitleyiciye başarılı bir şekilde bağlandı

Video Modu

Foto Modu

Pil Seviyesi (Sabitleyici)

PF Pan Following Modu

L Locking Modu

POV Point Of View Modu

F Following Modu

GO PhoneGo Modu

V Vortex Modu

AV Diyafram Ayarı

TV Enstantane Ayarı

ISO ISO Ayarı

Pozlama Telafisi

Nasıl Kullanılır?
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Menü Seçenekleri Açıklamaları

motor
(Motor Güç

Ayarı)

low Düşük güç

medium Orta güç

high Yüksek güç

wheel
(Follow Focus

Tekerlek Ayarı) 

sensi 
(Follow Focus

Tekerlek Hassasiyeti)

low Düşük hassasiyet

medium Orta hassasiyet

high Yüksek hassasiyet

ABpoint1

A
Geçerli tekerlek pozisyonunu A 

noktası olarak ayarlayın

B
Geçerli tekerlek pozisyonunu B 

noktası olarak ayarlayın

clear AB Seçimi Temizle

priority
(Tekerlekli
Öncelik)

handle El kontrolüne öncelik ver

external Harici kontrole öncelik ver2

off Follow focus tekerini devre dışı bırak

reverse Kontrol tekerleğinin yönünü değiştir

joystick 
(Joystick Ayarı)

reverse
vertical Dikey yönde Joystick ayarı

horizontal Yatay yönde Joystick ayarı

zoom tuşu (Zoom 
Tuşu Ayarı)

sensi
(Zoom Tuşu 
Hassasiyeti)

low Düşük hassasiyet

medium Orta hassasiyet

high Yüksek hassasiyet

ABpoint1

A
Zoom tuşu mevcut konumunu A 

noktası olarak ayarlayın

B
Zoom tuşu mevcut konumunu B 

noktası olarak ayarlayın

clear AB Seçimi Temizle

reverse Zoom kontrol tuşu yönünü değiştir

calibration
(Kalibrasyon Ayarı)

yes Altı yönlü kalibrasyona giriş

no Kalibrasyon ayarından çıkış

angle
(Fine-tuning on 
motor angle)

pitch Tilt açısı motor ince ayarı

roll Roll açısı motor ince ayarı

focus
(Follow Focus ve 

Zoom/Focus
Kontrolcüsü Ayarı

Lite upgrade
Servo Follow Focus Yazılım 

Güncelleme (Lite)3

Max upgrade
Servo Zoom/Focus Kontrolcüsü 

Yazılım Güncelleme (Max)3

about
Sabitleyici yazılım sürümü bilgisi, WiFi ve Bluetooth isimleri. 
Görüntü aktarımı ürün yazılımı sürümü için Sağ tuşa basın.

�1� AB nokta ayarları sadece ZHIYUN Servo Follow Focus doğru bağlandığında 
kullanılabilir.
�2� Harici kontrol, Bluetooth üzerinden uzaktan kumanda veya sabitleyici aracılığıyla 
lokal kontroller dışındaki kablo kontrolleri anlamına gelir. (uzaktan kumandalar ayrıca 
satın alınmalıdır).
�3� Servo Follow Focus (Lite) ve Servo Zoom / Focus Kontrolcüsü (Max) ayrı ayrı takip 
edilmelidir.

Nasıl Kullanılır?



16

Motor Güç Ayarı

Sabitleyicinin motor gücünün ideal kullanımı için farklı ağırlıktaki kameralara 
ve lenslere adapte edilmesi için ayarlanması gerekir (3 seviye).

Nasıl ayarlanır:

Çok yüksek veya çok düşük motor güç seviyeleri, dengeleyicinin 
titremesine neden olabilir ve performansını etkileyebilir.

Seçenek Ağırlık Uyumlu Kamera ve Lens Örnekleri

low 
(varsayılan)

Düşük Sony A7 serisi+Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA

medium Orta Canon 5D serisi+EF 50mm f/1.4 USM

high Yüksek Canon 5D serisi+EF 24-70mm f/2.8L II USM

1. Tek tek Menü düğmesine basın ve kadranı "motor" a 
döndürün, ardından motor güç ayarına girmek için Sağ 
tuşa basın.

2. Uygun motor güç seviyesini seçmek için kadranı çevirin 
ve onaylamak için Sağ tuşa basın.

Nasıl Kullanılır?
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Kontrol Modu Açıklamaları

Pan Following Modu (PF): Bu 
mod için PF modu tusuna bir kere 
basın
Tilt ve Roll eksenleri kilitlenirken 
kamera dengeleyicinin hareketini 
izleyerek sola / sağa hareket eder. 
Tilt eksenini kontrol etmek için 
kumanda çubuğunu yukarı / aşağı 
itin.

Locking Modu (L): Bu mod için L 
modu tusuna bir kere basın
Bu mod, kamerayı bir çekim 
yönünde sabit tutmak için her üç 
eksenin hareketini kilitler. Kumanda 
çubuğunu yukarı / aşağı ve sola / 
sağa itmek, Tilt ekseninin ve Pan 
ekseninin manuel olarak kontrol 
edilmesini sağlar.

Point of View Modu (POV): Bu mod 
için POV modu tusuna bir kere basın 
Bu mod, kameranın 45 ° maksimum 
açıyla sağa / sola ve dengeleyicinin 
hareketini izleyerek sınırsız 360 ° 
dönebilen üç motora dönüşmesini 
sağlar.

Following Modu (F) : Bu mod için F 
modu tusuna bir kere basın
Kamera, dengeleyicinin hareketini 
izleyerek Pan ve Tilt hareketi yapar. 
Kumanda çubuğunun sola / sağa 
basılması, Roll ekseninin manuel 
olarak kontrol edilmesini sağlar.

Kırmızı daire içine alınmış motorlar, sabitleyici kolun hareketi ile aynı 
hizada hareket ederken, gri renkli daire içine alınmış motorlar kilitlenir.

Roll Açısı Roll Açısı

Roll AçısıRoll Açısı45°

Tilt Açısı Tilt 
Açısı

Tilt AçısıTilt Açısı

Pan Açısı Pan Açısı

Pan AçısıPan Açısı

Nasıl Kullanılır?
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PhoneGo Modu (GO): Bu mod için 
PhoneGo modu tusuna bir kere basın 
Kamera, Roll ekseni kilitlenirken 
sabitleyicinin hızlı hızlı hareket 
etmesini takiben sola / sağa döndürür 
ve yukarı / aşağı eğilir.

Vortex Modu (V): Bu mod için POV 
modu tusuna iki kere basın
Kamera, Roll ekseni kilitlenirken, 
kolun hareketini 90 derecelik bir 
açıyla yatırır. Lütfen bu modu bir 
dümen hareketi ile kullanın ve Pan 
eksenini döndürmek için joystick'i 
sağa / sola itin.

Nasıl Kullanılır?

Roll Açısı Roll Açısı

Tilt Açısı Tilt Açısı

Pan Açısı Pan Açısı

Manuel Açı Kilidi

PanFollowing (PF) ve Locking modu (L) altında, kamerayı belirli bir açıyla 
manuel olarak döndürebilir, sonra tutamağı gevşetebilir. Böylece kamera 
pozisyonu sabitlenecektir. PanFollowing (PF) altında, Tilt ekseninin açısını 
manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Locking modu (L) altında, Pan ekseni ve Tilt 
ekseninin açısını manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
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Nasıl Kullanılır?

DC 8.0 V Güç Çıkısı Kullanımı

Sabitleyicinin yan tarafındaki DC 8.0 V güç çıkışı, Canon 5D kameranın DR-E6 
DC konektörü (ayrıca satılır) üzerinden şarj edilmesi için kullanılabilir.

5D3/5D4 Kamera Sarj Etme:
Gücü Açma:

1. Önce, konektörün güç girişi 
ucunu DC 8.0V güç çıkışına 
bağlayın, ardından 
konektörün diğer ucunu 
kameraya bağlayın.

2. Kamerayı sabitleyiciye takın 
ve sabitleyiciyi açın, ardından 
kamerayı başlatın.

Gücü Kapatma:
Önce kamerayı kapatın, 
ardından konektörü 
sabitleyiciden çıkarın.

5D2 Kamera Sarj Etme:
Gücü Açma:
1. Sabitleyiciyi başlatın, bekleme moduna girmek için mod düğmesine uzun 

basın.
2. Konektörün güç girişi ucunu DC 8.0V elektrik prizine, ardından konektörün 

diğer ucunu kameraya bağlayın.
3. Kamerayı sabitleyiciye takın ve dengeleyiciyi dengeleyin.
4. Fotoğraf makinesini açın ve dengeleyiciyi etkinleştirmek için güç düğmesine 

uzun basın.

Gücü Kapatma:
Önce kamerayı kapatın, ardından konektörü sabitleyiciden çıkarın.

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

2. Lütfen kamerayı prosedüre göre açın / kapatın, aksi takdirde kamera 
çalışmayabilir.

,

,

,
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Uygulamanın İndirilmesi

Görüntü Aktarım Sistemi Kullanımı ve ZY Play

Uygulama Kullanımı

1. CRANE 3 LAB görüntü aktarım sistemi sadece ZY Play ile kombine 
edildiğinde uygulanabilir.

2. Görüntü aktarma fonksiyonunu uygulamadan önce, kamera kontrol kablosu 
ve HDMI kablosunun düzgün bağlandığını kontrol edin.

3. Sony kameralar için, USB Bağlantısı Uzaktan Kontrol olarak seçilmelidir. USB 
LUN Ayarı Çoklu olarak seçilmelidir. Ayrıca kamera, fotoğraf modunda 
olmalıdır. LUMIX kameralar için, lütfen USB modunda PC (Tether) seçeneğini 
seçin.

4. Crown Gear ile TransMount Telefon Tutucusu ile (ayrı olarak satılmaktadır), 
telefonu sabitleyiciye monte etmek ve telefon ekranının görüş açısını 
ayarlamak daha kolaydır.

Soldaki QR kodunu okutunuz (Android 5.0 ve 
sonrası, iOS 9.0 ve sonraki gerekir) veya App Store 
veya Google Play'den "ZY Play" olarak arayın.

1. CRANE 3 LAB için tasarlanmış ZY Play ile 
eşleştirin, bu da çeşitli işlevleri daha iyi 
kullanmanıza olanak tanır.

2. ZY Play önceden haber verilmeksizin 
değiştirilebilir. Lütfen daima en son sürüme 
bakın.
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ZY Play Temel Fonksiyonları

Kamera Parametre
Ayarları

Focus/Zoom Kontrol

Sabitleyici Parametre
Ayarları

Sabitleyici Kalibrasyonu

Görüntü Transferi

Video veya Foto
Çekme

Hareket Sensörlü
Kontrol

Panorama

Yazılım GüncellemeZY Play

Telefonu veya Tableti Sabitleyiciye Bağlama

1. Sabitleyiciyi kamerayla, ilgili kamera kontrol kablosu ve HDMI kablosu ile 
bağlayın. Denge ayarından sonra, dengeleyiciyi açın. Mobil cihazda 
Bluetooth ve WiFi'yi açın.

2. ZY Play'i açın ve CRANE 3 LAB ürün sayfasını seçin. "connect device" a 
tıklayın ve karşılık gelen Bluetooth ismiyle dengeleyiciyi seçin (Hakkında 
kısmında Bluetooth'unuzun adını kontrol edin, adlandırma biçimi: CRANE 3 
LAB_XXXX).

3. WiFi simgesine    [        ] dokunun ve istemcilere göre sabitleyicinin WiFi'sine 
bağlayın (İlk şifre: 12345678).

Uygulama Kullanımı
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Kalibrasyona Ne Zaman İhtiyacınız Var?

Baslatma Yönetimi

1. Pilleri doğru şekilde takın.
2. Hızlı çıkarma plakasını bir elinizle tutun. Dengeleyiciyi açmak için güç 

düğmesine uzun basın. Dengeleyiciye güç verdikten sonra motorlar güç 
üretecek. Lütfen hızlı çıkarma plakasını sıkı tutun ve sabitleyicinin bekleme 
moduna girmesini sağlamak için güç düğmesine çift tıklayın.

3. Sabitleyiciyi düz bir masa yüzeyine koyun ve yaklaşık 30 saniye bekleyin ve 
dengeleyici otomatik olarak başlatmayı tamamlayacaktır.

Ne Zaman Nasıl
1. Açıldıktan sonra seviye kameranın Tilt açısında hafif bir 

sapma varsa.
2. Açıldıktan sonra seviye kameranın Roll açısında hafif bir 

sapma varsa.
3. Sabitleyici sabit kalırken, kamera düz pozisyondayken sık 

küçük açı düzeltmesi yapıyorsa.

Sabitleyiciden
başlatın 

1. Sabitleyicinin başlatılmasından sonra seviye konumunda 
hafif sapma bulunuyorsa.

2. Sabitleyici uzun süre kullanılmamışsa
3. Sabitleyici çalışma ortamlarında önemli sıcaklık farkına 

maruz kaldıysa.

Altı Taraflı
Kalibrasyon

Kameranın Tilt veya Roll açısında, başlatmadan sonra seviye 
konumunda ve dengeleyicinin altı taraflı kalibrasyonunda 
hafif sapma bulunuyorsa.

Motor İnce
Ayarı

Gerektiğinde dengeleyiciyi kalibre edin.

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

,
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Altı Taraflı Kalibrasyon

A. OLED ekran rehberi ile altı taraflı kalibrasyon:
1. Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna girin, ardından Menü'ye basın ve 

kadranı "Calibration" seçeneğine getirin. Onaylamak için sağa basın.
2. Aşağıda görüldüğü gibi, grafiklerde gösterilen 6 adımı izleyerek altı taraflı 

kalibrasyon yapın, menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basarak bitirin.

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

ADIM 1

ADIM 2

ADIM 3
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Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

ADIM 4

ADIM 5

ADIM 6

B. ZY Play ile altı taraflı kalibrasyon
Sabitleyiciyi ZY Play'e bağlayın, "Calibration" girin ve uygulama talimatını 
izleyerek altı taraflı kalibrasyonu tamamlayın.

Basit olarak, altı taraflı kalibrasyon, Kamera Görüntü Aktarımı ve Kontrol 
Modülünün altı kenarının tümünü sırasıyla bir düz yüzeye yerleştirmektir.
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Motor İnce Ayar

Sabitleyici Yazılım Güncelleme

Servo Follow Focus ve Servo Zoom/Focus  
Kontrolcüsü Yazılım Güncelleme

Motora dengeleyici ile ince ayar yapın:
1. Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna girin, ardından kadranı çevirin ve 

"angle" seçeneğini girmek için sağa basın;
2. Tilt ve Roll ekseni açısının değerini gerçek ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Motora uygulama ile ince ayar yapın:
Sabitleyiciyi ZY Play'e bağlayın. "Gimbal Settings" e girin ve gerçek 
ihtiyaçlarınız için Tilt ve Roll ekseni açısının değerini ayarlayın.

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

ZY Play, sabitleyici bağlandıktan sonra en son ürün yazılımını otomatik olarak 
arayacaktır. Otomatik olarak yükseltmek için dokunun.

Ürün yazılımını yükseltmeden önce, lütfen hem dengeleyicinin hem de 
telefonun güç düzeylerinin% 70'in üzerinde olduğundan emin olun. 
Yükseltme sırasında dengeleyiciyi kapatmayın.

1. Sabitleyici ürün yazılımı, servo follow focus ve servo zoom / focus 
kontrolcüsünü içeriyorsa, kullanıcılar, sabitleyicinin ürün yazılımı 
yükseltildikten sonra servo follow focus ve servo zoom / focus 
kontrolcüsünün ürün yazılımını yükseltebilirler.

2. Servo Follow Focus (Lite) ve Servo Zoom / Focus Kontrolcüsü (Max) 
sabitleyiciye düzgün bir şekilde bağlayın, odağı seçmek için Menü (Menu) 
düğmesine basın -> Lite / Max -> upgrade. Yükseltme sırasında, iki motorun 
durum göstergeleri hızla yanıp söner. Yükseltme işleminden sonra 
sabitleyiciyi yeniden başlatın.

Lütfen yükseltmek için servo follow focus veya servo zoom / focus 
kontrolcüsünü doğru adını seçin, aksi takdirde performanslarını 
etkileyebilir veya arızaya neden olabilir.

Servo Follow Focus (Lite) ve Servo Zoom / Focus Kontrolcüsü (Max) 
standart pakete dahil değildir. Lütfen bunları ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı 
satın alın.
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Ürün Özellikleri

Min. Standart Maks. Açıklama

Çalısma Voltajı 9.8V 11.1V 12.6V

Çalısma Akımı 360mA 5400mA

Sarj Voltajı - - -

Sarj Akımı - - -

Telefon USB 
Çıkıs Voltajı

- 5V -

Telefon USB 
Çıkıs Akımı

- - 1A

Kamera USB Çıkıs 
Voltajı

- 5V -

Kamera USB Çıkıs 
Akımı

- - 1A

Kamera Sarj Portu 
Çıkıs Voltajı

- 8V -

Kamera Sarj Portu 
Çıkıs Akımı

- - 2A

Tilt MekanikAçısı -93° 273°

Roll Mekanik Açısı - 360°

Pan Mekanik Açısı - 360°

+180°

- Sınırsız Dönüs

- Sınırsız Dönüs

Çalısma Sıcaklığı -10°C 25°C 45°C

Çalısma Süresi - Lab Verisi1

Sarj Süresi - 4s

7.5s

   -
Sarj Akımı
2400mA

Valid Payload 650g - 4500g

Bluetooth Bluetooth 5.0

WIFI WIFI 2.4G'de maksimum görüntü aktarım aralığı: 
50m (tıkanıklık yok, parazit yok)

Ürün Modeli: CR103

Çalışma zamanı verileri, 7.5 saat, sabitleyicinin Sony A7 ve 16-35mm F2.8 lens 
takılı olduğu iyi bir test seansı ile toplanır. Ortam sıcaklığı 25 derece 
santigrattır ve açılan kombinasyon test oturumu boyunca dinlenir.

Not: Bu kullanıcı kılavuzundaki veriler ZHIYUN tarafından gerçekleştirilen 
laboratuvar testleri ile toplanır.
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Feragatname ve Uyarılar

ZHIYUN CRANE 3 LAB'ı 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 Bilgi Teknolojileri Ltd bu 
talimat ve CRANE 3 LAB ile ilgili diğer belgeler üzerinde son açıklama için tüm 
hakları saklıdır. Bilgiler haber verilmeksizin güncellenebilir. Lütfen en son 
ürün bilgilerini almak için www.zhiyun-tech.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 başına 
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 �, 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.

Yazılan:    İpuçları   Önemli

Okuma İpuçlar�

Uyarılar

Çalıştırmadan önce bu ürünün özelliklerini öğrenmek için BU Kullanıcı 
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 dışında ya da 
belirtilen şekilin başka bir şeklinde KULLANMAYIN. Buradaki güvenlik 
yönergeleri, güvenlik, çalıştırma ve bakım için yönergeler içerir. Ürünü doğru 
bir şekilde çalıştırmak ve hasar veya ciddi yaralanmaları önlemek için, montaj, 
kurulum veya kullanımdan önce Kullanıcı Kılavuzu'ndaki tüm talimatları ve 
uyarıları okumak ve bunlara uymak önemlidir.
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Feragatname ve Uyarılar

Güvenli Kullanım Kuralları

DİKKAT:
1. CRANE 3 LAB, yüksek hassasiyetli bir kontrol cihazıdır. Hasar bırakılırsa 
veya harici kuvvete maruz kalırsa CRANE 3 LAB hasar görebilir ve bu da 
arızaya neden olabilir.
2. CRANE 3 LAB açıkken, gimbal eksenlerinin dönüşünün harici kuvvet 
tarafından engellenmediğinden emin olun.
3. CRANE 3 LAB su geçirmez değildir. CRANE 3 LAB ile herhangi bir sıvı veya 
temizleyicinin temas etmesini önleyin. Temizlik için kuru bez kullanılması 
tavsiye edilir.
4. CRANE 3 LAB'ı kullanım sırasında tozdan ve kumdan koruyun.
UYARI
Yangını, ciddi yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için, pilleri 
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. 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 
ve açık bir alana koyunuz. Tamamen kuruyana kadar pilden 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. Pilin 
neden olduğu yangınlar patlamaya neden olabilir. Lütfen fiili duruma göre 
yukarıda önerilen yöntemleri uygulayarak yangını söndürün.

4. Asla ZHIYUN olmayan piller kullanmayın. Yedek gerekirse, lütfen yeni pilleri 
ZHIYUN'un resmi web sitesinden veya yetkili kanallarından satın alın. 
ZHIYUN, ZHIYUN olmayan pillerden 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 geçiyorsa) asla 
kullanmayın veya şarj etmeyin. Pilleriniz anormal ise, daha fazla yardım için 
ZHIYUN veya bir ZHIYUN yetkili satıcısına başvurun.

6. Pil, -10 ° C ila 45 ° C arasındaki sıcaklık aralığında kullanılmalıdır. Pilin 45 ° 
C'nin üzerindeki ortamlarda kullanılması yangına veya patlamaya neden 
olabilir. Pilin -10 ° C'nin altında kullanılması ciddi pil hasarına 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. Pili mekanik olarak çarpmayın, ezmeyin veya atmayın. Pile veya şarj cihazının 
üzerine ağır nesneler koymayın.

10. Pilin içindeki 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.
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11. Bir çarpışma veya ağır darbeye maruz kalmışsa pili kullanmayın.
12. Pili ısıtmayın ve pili asla mikrodalga fırına veya basınçlı kaplara koymayın.
13. Pili iletken bir yüzeye (metal masa yüzeyi, gözlük, saat, mücevher vb.) 

koymayın.
14. Pillere pozitif ve negatif kısa devre oluşturabilecek tellerin veya diğer metal 

nesnelerin deymesini 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.

Pilin Şarj Olması
1. Pil dolduğunda otomatik olarak şarj işlemini durduracaktır. Lütfen tamamen 

şarj olduğunda pili ve şarj cihazını ayırın.
2. Pilleri doğrudan bir duvar prizine veya araç şarj soketine bağlamayın. Her 

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

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

4. Kullanımdan hemen sonra pili şarj etmeyin, çünkü pil sıcaklığı çok yüksek 
olabilir. Pili, normal oda sıcaklığına kadar soğuyana kadar şarj etmeyin. Pili 
45 ° C'nin üzerinde veya 0 ° C'nin altında bir sıcaklıkta şarj etmek sızıntıya, 
aşırı ısınmaya veya hasara neden olabilir.

5. 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 zaman 60 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz 
bırakmayın. İdeal depolama sıcaklığı 22 °C - 28 ° C'dir.

3. Pilleri kuru bir ortamda saklayın.
4. Pilin aşırı deşarj olmasını önlemek için tamamen boşaldıktan sonra aküyü 

çok uzun süre kullanmadan bırakmayın; bu durum batarya hasarı ve kalıcı 
arızaya neden olabilir.

Pil Bakımı
1. Pillere zarar verecek şekilde aşırı şarj etmeyin veya aşırı deşarj etmeyin;
2. Pil performansı uzun süre kullanılmadığı için etkilenecektir;
3. Sıcaklık çok yüksek veya çok düşük olduğunda asla pili kullanmayın;
4. Pili 60 ° C'nin üzerinde bir sıcaklıkta herhangi bir ortamda saklamayın. 

Pillerin Yok Edilmesi

1. Lütfen belirtilen geri dönüşüm kutusuna koymadan önce pili tamamen 
boşaltın. Piller, tehlikeli bileşenler içerir ve pili genel çöp kutusuna atmak 
yasaktır. İlgili bilgiler için lütfen pil geri dönüşümü ve bertarafı hakkındaki 
yerel yasa ve yönetmeliklere uyun.

2. Pil tamamen boşalmazsa, asla pil geri dönüşüm kutusuna koymayın. Uygun 
bir çözüm için lütfen pil geri dönüşüm şirketleriyle iletişim kurun.



30

Garanti

Garanti Süresi

Garanti Dışında Kalan Durumlar

Ürününüz Arızalandığında Yapılması Gerekenler

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

1. Ürünün yetkisiz onarım, yanlış kullanım, çarpışma, ihmal, yanlış kullanım, 
ıslatma, kaza ve yetkisiz parça değişikliklere maruz kalması.

2. Hatalı kullanıma maruz kalan veya etiketleri veya güvenlik etiketleri 
yırtılmış veya değiştirilmiş ürünler.

3. Garanti süresi dolmuş ürünler.
4. Mücbir sebeplerden dolayı hasar gören, örneğin yangın, taşkın, aydınlatma 

vb. ürünler. 

Ürünün resmi distribütörü Zoom İthalat tarafından Türkiye�ye getirilen 
Zhiyun-Tech ürünlerinin servis hizmeti, Zoom İthalat tarafından 
yetkilendirilen Tolga Aras Fotoğrafçılık ile sağlanmaktadır. Servis hizmeti, 
sadece Zoom İthalat�tan ve yetkili Zoom İthalat bayilerinden alınan ve kutu 
üzerindeki seri numarası açık bir şekilde okunan ürünler için geçerlidir. 
Yurtdışından veya farklı kanallardan satın alınan ayrıca kutu üzerindeki seri 
numarası okunamayan veya hasar görmüş Zhiyun-Tech ürünleri Zoom 
İthalat ve Tolga Aras Fotoğrafçılık servis hizmetlerinden yararlanamaz. 
Arıza durumunda fatura bilgisi, ürün dış kutusu ve ürün paket içeriği tam 
olarak Zoom İthalat�a, Zoom İthalat yetkili satış bayilerine veya Tolga Aras 
Fotoğrafçılık servis hizmetine başvurulması gerekmektedir. 
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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

Tel: +86-773-2320856
USA Hotline: +1 808-319-6137, 9:00-18:00 GMT-7, Mon-Fri
Europe Hotline: 0031-297303057, 10:00-17:00 GMT+1, Mon-Fri
Web: www.zhiyun-tech.com
E-mail: service@zhiyun-tech.com
Address: 6th floor Building No.13 Creative Industrial Park, GuiMo Road, 
Qixing District, Guilin

This product is confirmed to meet quality standards and  
permitted for sale after strict inspection.

Certificate of Quality

QC Inspector:

Please download the latest version from www.zhiyun-tech.com 
This document is subject to change without notice.
ZHIYUN� is a trademark of ZHISHEN.
Copyright © 2018 ZHISHEN. All rights reserved.

Bu kullanım kılavuzu Volkan Yetilmezer tarafından Türkçe'ye 
çevrilmiştir.

Bizimle bağlantı kurmak için Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve 
Vimeo'da �Zhiyun Tech� i takip edin ve takip edin.
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