
SMOOTH 5
Kullanım Kılavuzu

Z
H

I
Y

U
N

-
E

N
-

v
1

.
0

0



İçindekiler
■ Ürün Listesi

Ürün Listesi ·································································· 1

■ SMOOTH 5 Hakkında
SMOOTH 5 Hakkında ······················································ 3 

■ Pil ve Şarj Etme
Pil ve Şarj Etme ······························································ 4 

■ Montaj ve Denge Ayarı

Telefon Montajı ······························································· 5 

Dolgu Işığının Montajı ······················································· 7 

Denge Ayarı ··································································· 8

■ Gimbal Nasıl Kullanılır? 

Tuşlar/Uyarı Işıkları/Port Bilgileri ········································· 9 

Gimbal Modları ······························································ 12 

Manuel Konumlandırma ·················································· 15 

Bekleme Modu ···························································· 15 

Paketleme ·································································· 15

■ Uygulamanın Kullanılması

Uygulamayı İndirme ······················································· 16 

Bağlantı ······································································· 16 

Uygulama Özellikleri ······················································· 17

■ Yazılım Güncelleme ve Kalibrasyon

Yazılım Güncelleme ······················································· 18 

Kalibrasyon ·································································· 20  



■ Ürün Özellikleri

■ Sorumluluk Reddi ve Uyarılar

Okuma İpuçları ······························································· 24 

Uyarılar ········································································· 24 

Güvenli Kullanım Rehberi ················································· 25 

■ Garanti

Garanti Süresi ······························································ 27 

Garantiye Girmeyen Hususlar ········································· 27 

Garanti Prosedürü ······················································· 27

■ İletişim 



1

Ürün Listesi

Ürün Listesi

Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen aşağıdaki tüm öğelerin ürün paketine dahil 
olduğunu dikkatlice kontrol edin. Herhangi bir öğenin eksik bulunması durumunda 
lütfen ZHIYUN veya yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.

SMOOTH 5 x1 Tripod x1

USB Type-C Kablo x1 Çanta x 1*

Dolgu Işığı* x1 Dolgu Işığı Filtresi* x4

Bilek Kayışı* x1 Üyelik Kartı* x1
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“**” ile işaretlenen öğeler SMOOTH 5 COMBO pakete dahildir.

Ürün Listesi

Kullanım Kılavuzu x1
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SMOOTH 5 Hakkında

SMOOTH 5 Hakkında

1.Manyetik Dolgu Işığı Slotu
2.Focus/Zoom Kontrol Tekeri
3.Focus/Zoom Sürgüsü
4.Tutucu
5.Tripod
6.Telefon Şarj Portu
7.Telefon Tutucu
8.Roll Açısı Kolu
9.Roll Açı Mandalı
10.  Roll Açı Motoru
11.  Uyarı Işıkları/Kontrol 

Paneli
12.  Tilt Açı Motoru
13.  Tilt Açısı Kilit Pini
14.  Roll Açısı Kilit Pini 

15. 1/4" Vida Yuvası
16. Açma/Kapama Tuşu
17. FN Tuşu
18. Telefon Tutucu Dönüş Açısı
19. Pan Açı Kolu
20. Pan Açı Motoru
21. Pan Açı Mandalı
22. Type-C Şarj/Güncelleme Portu
23. Tetik Tuşu
24. Bilek Kayışı Yuvası
25. TransMount SMOOTH 5 

Manyetik Dolgu Işığı (SMOOTH 
5 Combo Pakete Dahildir) 
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Pil ve Şarj Etme

SMOOTH 5, dahili pil ile donatılmıştır. SMOOTH 5'i ilk kez kullanırken, pilleri 
etkinleştirmek ve gimbalın düzgün çalışmasını sağlamak için lütfen pili tamamen 
şarj edin.
Şarj yöntemi: USB şarj cihazını (birlikte verilmez, USB Güç Dağıtım 
Spesifikasyonunu karşılayan şarj cihazlarını kullanın, en fazla 18W'ı destekler) 
SMOOTH 5'in şarj bağlantı noktasına bağlamak için paketteki USB Type-C 
kablosunu kullanın. Gösterge ışığı sabit kaldığında, şarj tamamlanmış demektir.

Pil ve Şarj Etme
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Montaj ve Denge Ayarı

1. Tilt, Roll ve Pan açı kilitlerini açın, SMOOTH 5'i kuruluma hazırlayın.

Telefon Montajı

Kullanırken, kilit piminin zarar görmesini önlemek için lütfen resimde 
gösterildiği gibi doğru yönde döndürün.
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2. Cep telefonunu, telefon tutucusuna monte edin. Telefonu, gerçek çekim 
senaryosuna göre dikey veya yatay modda monte edebilirsiniz.

 Portre Modu Kurulumu Yatay Çekim Modu Kurulumu

1. Dikey/yatay mod arasında geçiş yapmak için telefon tutucusunu çevirin. 
Kullanırken lütfen doğru yönde döndürün.
2. Cep telefonunu monte ederken resimdeki gibi kameranın konumlanacağı 
yöne dikkat edin.
3. Cep telefonunu monte ederken, lütfen cep telefonunun tamamının telefon 
tutucuya sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
4. SMOOTH 5'i açmadan önce, lütfen cep telefonunu monte edin ve gimbalı 
dengeleyin.

Montaj ve Denge Ayarı
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Montaj ve Denge Ayarı

Dolgu Işığı Montajı

SMOOTH 5 Combo paketi satın alırsanız, paket manyetik dolgu ışığı ile birlikte 
gelir. Çekim senaryosuna göre ön veya arka kamera için manyetik dolgu ışığını 
takın ve sağlam bir kurulum olduğundan emin olun.

Ön Kamera İçin Dolgu Işığı Arka Kamera İçin Dolgu Işığı

Çekim senaryosuna göre dolgu ışığı filtresini değiştirebilirsiniz. Dolgu ışığını 
kullanırken lütfen doğrudan ışığa bakmaktan kaçının.
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Montaj ve Denge Ayarı

Portre modunda montaj
1. Roll açı kolunun ① kilidini açın, 
telefon sabit olana ve neredeyse 
zeminle ③ aynı hizaya gelene 
kadar sola veya sağa ② hareket 
etmek için kolu itin. Denge 
tamamlandığında mandalı ④ sıkın.

①
②

④

③

Denge Ayarı

2. Cep telefonunu, telefon sabit ve 
zeminle neredeyse aynı hizada olana 
kadar ① sola veya sağa hareket ettirin 
②.

②

①

Yatay modda montaj
1. Roll açı kolunun ① kilidini açın, 
telefon sabit olana ve neredeyse 
zeminle ③ aynı hizaya gelene kadar 
sola veya sağa ② hareket etmek için 
kolu itin. Denge tamamlandığında 
mandalı ④ sıkın.

2. Telefon sabitlenene ve neredeyse 
zeminle ② aynı hizaya gelene kadar 
telefon tutucuyu ① ileri veya geri 
hareket ettirin.

②
④ ①

③

②

①

Cep telefonunun denge durumu, gimbal çalışma süresini etkileyecektir. 
Gimbal dengesizken normal şekilde çalışabilir, ancak daha fazla pil gücü 
tüketecek ve motor gücünü zayıflatacaktır. Bu nedenle titreme veya motorların 
kapanması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Doğru denge ayarı yapıldığında 
sorun yaşanmayacaktır.
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Gimbal Nasıl Kullanılır?

Tuşlar/Uyarı Işıkları/Port Bilgileri











Focus/Zoom Kontrol Tekerleği 
ZY Cami uygulamasında focus/zoom kontrol etmek için kontrol 
tekerini çevirin.

Focus/Zoom Sürgüsü
Tek basış: ZY Cami'de focus/zoom arasında geçiş.

MENÜ Tuşu
Tek basış: ZY Cami'de menü kısayoluna giriş.
Çift Basış: ZY Cami'de önceki menüye dönme.

Joystick
Gimbalın dönmesini kontrol etmek için joystick'i yukarı/aşağı/sola/
sağa itin. 

Gimbal Modu/Pil Seviyesi/Durum Işığı
Gimbal Modu: Mevcut modu belirtmek için her modun gösterge 
ışığı açık kalır. (Git modunu gösteren F ışığı yanıp söner)
Pil Seviyesi (güç açıldığında gimbal güç düğmesine bir kez 
basın): yanıp sönen kırmızı PF ışığı, pilin zayıf olduğunu 
gösterir.
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Gimbal Nasıl Kullanılır?

ZY Cami'de Fotoğraf Albümü modunda, fotoğrafların 
ayrıntılı parametrelerini görüntülemek için basın.

Bir kez yanıp sönen beyaz gösterge ışığı: %0-20 pil seviyesi.
İki kez yanıp sönen beyaz gösterge ışığı: 20%-40%
Üç kez yanıp sönen beyaz gösterge ışığı: %40-60
Dört kez yanıp sönen beyaz gösterge ışığı: %60-80
Beş kez yanıp sönen beyaz gösterge ışığı: %80-100
Yavaş yanıp sönen beş ışık bekleme durumunu gösterir.
Beş hızlı yanıp sönen ışık, güncelleme başarısızlığını gösterir.
Soldan sağa doğru tek tek yanıp sönen beş ışık, güncellemenin 
devam ettiğini gösterir.

Çözünürlük/Kare Hızı Seçim Düğmesi
Tek basış: ZY Cami'de menüde yukarı hareket.
Çift basış: ZY Cami'de çözünürlüğü/kare hızını ayarlar.

Ayar Tekeri
ZY Cami'de, çekim modunu seçmek için tekerleği döndürün. 

Dolgu Işığı Tuşu
Tek basış: ZY Cami'de parametre/fonksiyon ayarındayken 
onaylamak için.
Çift basış: ZY Cami'de fotoğraf/video çekin.
Basılı tutma: Manyetik dolgu ışığı açma/kapama . (Açıldığında 
parlaklığı kontrol etmek için ayar çarkını döndürün)

ISO/Pozlama Ayar Tuşu
Tek basış: ZY Cami'de sağdaki menüyü seçme.
Çift basış: ISO veya diğer pozlama parametrelerini ayarlayın 
(Uygulamadaki pozlama parametresini özelleştirme)

DISP Tuşu
Tek basış: ZY Cami'de soldaki menüyü seçme. 
Çift basış: ZY Cami'de çekim parametrelerini göster/gizle. 


Fotoğraf Albümü Tuşu 
Tek basış: ZY Cami'de menüde aşağı kaydırır.
Çift basış: Fotoğrafları veya videoları ZY Cami'de görüntülemek 
için fotoğraf albümüne girin.
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Gimbal Nasıl Kullanılır?

① Bluetooth ile bağlandığında, SMOOTH 5, telefon kamerasını ZY Cami 
olmadan kontrol edebilir. Bu özellik, ses düğmesi kullanılarak kamera 
kontrolünü destekleyen cep telefonlarında mevcuttur. SMOOTH 5 ile Bluetooth 
bağlantısı şifre gerektirmez.
② Bazı tuşlar, yukarıdaki bazı işlevler yalnızca telefon gimbala bağlıyken ve 
“ZY Cami” uygulaması kullanıldığında kullanılabilir. “ZY Cami” uygulamasını 
indirip SMOOTH 5 ile birlikte kullanmanız önerilir.
③ Tuşlar için yukarıdaki bazı işlevler, “ZY Cami” uygulamasının sonraki 
sürümünde mevcut olacaktır.

Mod Geçişi
Tek basış: Gimbal modları arasında geçiş (PF-L-F-POV-V）
Çift basış: Önceki moda dönüş.

Foto/Video Tuşu
Tek basış: ZY Cami'de foto/video çekimine başlama.
Çift basış: ZY Cami'de ön/arka kamera arası geçiş.

Güç Tuşu
Tek basış: Pil seviyesini gösterir.
Basılı tutma: Gima açma/kapama

FN Tuşu
Tek basış: Özelleştirilmiş ayar (Uygulamada özelleştirebilirsiniz) 
Bet kez basış: Bluetooth'u resetleme.

Type-C Şarj/Güncelleme Portu
Bu bağlantı noktası üzerinden bilgisayara bağlantı yaparak 
aygıt yazılımı güncellemesi yapabilir ve gimbalı şarj edebilirsiniz

Tetik Tuşu
Tek basış: ZY Cami'de akıllı takip açma/kapama
Çift basış: Yeniden konumlandırma
Üç kez basış: Pan açısı döndürme 180° 
Basılı tutma: Go moduna geçiş.
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Gimbal Nasıl Kullanılır?

Gimbal Modları

Modları değiştirmek için MODE tuşuna bir veya iki kez basın.

Kırmızı daire içine alınmış motorlar gimbalın hareketini takip edecek, gri 
daire içine alınmış motorlar ise kilitlenecektir.

Pan Follow Modu (PF):
Tilt ve Roll açı motorları kilitlenir ve pan 
açısı, gimbal kolunun hareketini takip 
eder. Tilt ve pan açısını kontrol etmek 
için joystick'i yukarı/aşağı ve sola/sağa 
itin.

Kilit Modu
L

Takip Modu
F

POV Modu
POV

Vortex Modu
V

Kaydırmalı
Takip Modu

PF

Çift Basış

  Ç
ift B

asış
Tek B

asış

Varsayılan
Ayarlar

Çift Basış
Tek Basış

Ç
ift Basış

Tek BasışÇ
ift

 B
as

ış

Te
k 

Ba
sı

ş

Tek Basış

Tilt açısı

Pan açısıRoll açısı
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Gimbal Nasıl Kullanılır?

Lock Modu (L):
Üç motorun tümü kilitlidir ve gimbal 
kolunun hareketini takip etmez. Tilt 
ve pan açısını kontrol etmek için 
joystick'i yukarı/aşağı ve sola/sağa 
itin.

Follow Modu (F): 
Roll açısı kilitlenir. Tilt ve pan açı 
motoru, gimbal kolunun hareketini 
takip eder. Tilt ve pan açısını kontrol 
etmek için joystick'i yukarı/aşağı ve 
sola/sağa itin.

Tilt açısı

Pan açısıRoll açısı

Tilt açısı

Pan açısıRoll açısı
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Vortex Modu (V):
Tilt açı  motoru 90° yukarı döner ve tilt, 
roll ve pan açı motorları, tutamağın 
dönüşünü takip eder. Pan açısının 
dönüşünü kontrol etmek için joystick'i 
sola/sağa itin.

Gimbal Nasıl Kullanılır?

Point of View Modu (POV):
Üç motorun tümü, gimbal 
kolunun hareketini takip eder.

Tilt açısı

Pan açısıRoll açısı

Tilt açısı

Pan açısı

Roll açısı
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Go Modu (GO):
Roll açısı kilitliyken kamera, gimbalın 
yüksek hızda hareketini takiben döner ve 
eğilir.

Gimbal Nasıl Kullanılır?

Manuel Konumlandırma

Pan Follow modunda (PF) ve Kilit 
modunda (L), kamera elle belirli bir 
açıyla döndürülebilir. 2 saniye o 
konumda tuttuğunuzda, kamerayı 
bıraktıktan sonra kamera açısı o 
açıda sabitlenecektir.

Tilt açısı

Pan açısıRoll açısı
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Gimbal Nasıl Kullanılır?

Bekleme Modu

SMOOTH 5 açıldığında, açıdaki yerleşik kilidi kilitleyene kadar roll veya pan 
açısını manuel olarak çevirin. Ardından SMOOTH 5 otomatik olarak bekleme 
moduna girer. Gimbalı uyandırmak için roll ve pan kilidini açın.

Paketleme

Gimbalı, resimde gösterildiği gibi saklama durumuna döndürün.

②

① ③

⑨

⑧

④

⑦

⑥

⑤
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Uygulamanın Kullanılması

Uygulamayı İndirme

Soldaki QR kodunu tarayın (Android 7.0 ve üstü, 
iOS 10.0 ve üstü gereklidir) veya indirmek için App 
Store veya Google Play'de "ZY Cami" yi arayın.

① Kullanıcılar, özel uygulama “ZY Cami” ile 
SMOOTH 5'in çeşitli işlevlerini daha iyi 
kullanabilir.
② ZY Cami güncellemeye tabidir. Lütfen her 
zaman en son sürümü kullanın.

Bağlantı

1. SMOOTH 5'i ve cep telefonunda Bluetooth'u açın.
2. "ZY Cami" uygulamasını başlatın. Cihaz listesini açmak için ana ekranın sol üst 
köşesindeki kamera simgesine dokunun ve bağlamak istediğiniz SMOOTH 5 
cihazını seçin (SMOOTH 5 Bluetooth adı tilt açı kolundan kontrol edilebilir 
KULLANICI Kimliği: XXXX).
3. SMOOTH 5 ilk kez kullanılıyorsa ZY Cami uygulamasında aktivasyon gereklidir. 
Bunun için internet bağlantısı gerekir. Aktivasyon başarılı olduktan sonra ZY Cami 
kamera arayüzüne girebilirsiniz.

① ② ③

SMOOTH _XXXX
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Uygulama Özellikleri

Akıllı Takip

Akıllı Mod

Hareket Kontrolü

Timelapse

Editor

Yazılım Güncelleme
ZY Cami

“ZY Cami” uygulamasının özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı için 
lütfen ZHIYUN'un (www.zhiyun-tech.com) resmi web sitesini ziyaret 
edin ve SMOOTH 5 video eğitimlerini izleyin.

Uygulamanın Kullanılması
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Yazılım Güncelleme ve Kalibrasyon

Yöntem 1
1. SMOOTH 5 dikey kolunun yan tarafındaki Type-C şarj/yazılım güncelleme 
bağlantı noktasını USB Type-C - USB kablosuyla bilgisayara bağlayın, SMOOTH 
5'i açın ve bekleme moduna girin.
2. ZHIYUN'un (www.zhiyun-tech.com) resmi web sitesini ziyaret edin, SMOOTH 5 
ürün sayfasına gidin, "İndir"e tıklayın, USB sürücüsünü, ZHIYUN kalibrasyon 
yükseltme aracını ve yazılımı bulun ve indirin. (Mac OS sistemleri için USB 
sürücüleri gerekli değildir)
3. Sürücüyü ve yazılımı yükleyin, ".ptz" dosya uzantısına sahip belgeler için 
uygulamayı açın.
4. "Zhiyun Gimbal Tools"u açın, ilgili portu seçin, "Aç"a tıklayın, "Firmware 
Upgrade"e tıklayın. İndirilen en son yazılımı (".ptz" dosya uzantısıyla) seçmek için 
"Yol" altındaki "Gözat"a tıklayın ve yazılımı güncellemek için alttaki "Güncelle"ye 
tıklayın. Yazılım güncellemesi tamamlandığında, SMOOTH 5 otomatik olarak 
kapatılacaktır.

Yazılım Güncelleme

Open

Firmware Upgrade

Path: Browse

Upgrade
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Yöntem 2:
SMOOTH 5'i “ZY Cami” uygulamasına bağlayın. “ZY Cami” uygulaması üretici 
yazılımının güncellenmesini isterse güncelleme için talimatları izleyin. İnternet 
bağlantısı gereklidir.

Yazılım güncellemesinden önce, lütfen SMOOTH 5'in %75'den fazla şarjının 
olduğuna emin olun. Güncelleme işlemi sırasında uygulama arayüzünden 
çıkmayın veya arka planda erişmeyin. Uygulamadaki istemlere dikkat edin.

Yazılım Güncelleme ve Kalibrasyon

Searching Files

Open Cancel

File Name:

Firmware Upgrade

Path: Browse

Upgrade

Uploading, please wait

Cancel
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Yazılım Güncelleme ve Kalibrasyon

Altı yönlü kalibrasyon:

1. SMOOTH 5'i dengeli biçimde kurun ve ZY Cami Uygulamasına bağlanın.
2. Uygulamanın ayarlarına gidin ve "otomatik kalibrasyon"u seçin. SMOOTH 5, 
kalibrasyona otomatik olarak girecektir. Uygulama üzerinden ilerlemeyi kontrol 
edebilirsiniz.

Kalibrasyon

Kalibrasyon Nedeni Nasıl Kalibre 
Edilir

1. Güç açıldıktan sonra cep telefonunu düz konumdayken tilt 
açısında hafif bir sapma varsa.
2. Güç açıldıktan sonra cep telefonunu düz konumdayken roll 
açısında hafif bir sapma varsa.
3. Gimbal hareketsizken ve cep telefonu düz bir konumdayken 
sık sık küçük açı düzeltmesi yapıyorsa.

Gimbal 
otomatik 

kalibrasyon

1. Gimbalın otomatik kalibrasyonundan sonra seviye 
konumunda hafif bir sapma varsa.
2. Gimbal uzun süredir kullanılmamışsa.
3. Gimbal, önemli bir sıcaklık farkına maruz kalmışsa.

Altı yönlü 
kalibrasyon
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Yazılım Güncelleme ve Kalibrasyon

Altı yönlü kalibrasyon:
SMOOTH 5'de altı yönlü kalibrasyon yapmak için “Zhiyun Gimbal Tools”u 
kullanabilirsiniz.
1. Gimbalın şarj/güncelleme portunu Type-C USB kablosuyla bilgisayara 
bağlayın. Gimbalı açın ve bekleme moduna girin.
2. "Zhiyun Gimbal Tools"u açın, üst kısımdaki "aç"a ve alttaki "kalibrasyon"a 
tıklayın. Lütfen işlemi aşağıdaki adımlara göre gerçekleştirin. Kalibrasyon 
tamamlandıktan sonra bir " √ " işareti görünecektir.

ADIM 1

ADIM 2

ADIM 3

ADIM 4

ADIM 5
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ADIM 6

Lütfen yukarıdaki altı yönlü kalibrasyon adımlarına bakın. Basit bir ifadeyle, 
altı yönlü kalibrasyon, til açısının altı tarafının tümünü sırasıyla dikey olarak 
düz bir yüzeye yerleştirmektir.

Yazılım Güncelleme ve Kalibrasyon
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Model Numarası：SM115

Ürün Özellikleri

Min. Standart Maks. Açıklama

Çalışma Voltajı 6.5V 7.4V 8.4V

Çalışma Akımı 70mA -                  3000mA

Şarj Voltajı 5V

Şarj Akımı -

9V 

1600mA

Çıkış Voltajı -                      5V -

Çıkış Akımı - - 1A

Dahili Pil
Kapasitesi -                 2600mAh -

Statik Durumda
Sapma Takibi ± 0.01° ± 0.04°

Dinamik Durumda
Sapma Takibi ± 0.05° ± 0.1° ± 0.3°

Tilt Mekanik
Menzili 349° 209° Depolama 

durumu dahil

Roll Mekanik
Menzili 300° 210° Depolama 

durumu dahil

Pan Mekanik
Menzili 360° 180°

Kontrol Edilebilir
Tilt Açısı

Kontrol Edilebilir
Roll Açısı

Kontrol Edilebilir
Pan Açısı

- +170°

-  +50°

- +180° 

Çalışma
Sıcaklığı 25℃ 45℃

Çalışma Süresi -                      25s Lab Data 1

Şarj Süresi - Lab Data 2

Ortam Şarj
Sıcaklığı

-140°

-90°

-180°

-90°

-50°

-180°

-10℃

4.5s 

2s 

0℃ 25℃ 

4s 

45℃

Taşıma Kapasitesi      150g        300g
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"Lab Data 1": Veriler aşağıdaki koşullar altında toplanır: 25℃ sıcaklık; iPhone XR 
ile dengelendi. Dolgu ışığı en yüksek parlaklık seviyesine ayarlandığında, 
gimbalın çalışma süresi 4.5 saattir. Dolgu ışığı kapalıyken ve gimbal bekleme 
durumundayken, çalışma süresi 25 saattir.
"Lab Data 2": Belirli bir hızda 15W Hızlı Şarj ile şarj ederken 25 ℃ sıcaklık, şarj 
süresi 2 saattir. 25 ℃ belirli bir sıcaklıkta 5V/2A dereceli bir güç adaptörüyle şarj 
ederken, şarj süresi 4 saattir. Gerçek şarj süresi çevresel faktörlere göre değişir. 
Ek olarak, sıcaklık ne kadar düşük olursa, şarj süresi o kadar uzun olur.
Bu kılavuzdaki tüm veriler, ZHIYUN laboratuvarlarının dahili deneylerinden 
toplanmıştır. Farklı senaryolar altında, yukarıdaki veriler bir hata payına tabidir. 
Lütfen bu ürünün gerçek kullanımını dikkate alın.

Ürün Özellikleri

Min. Standart Maks. Açıklama

Yatay Kol                    
Ayar Aralığı 47mm 35mm

Montaj Kelepçesi
Destek Aralığı 50mm -                   90mm

Uyumlu Modeller Tutucunun Genişliğine Eşdeğer Olduğu Akıllı 
Telefonlar

Akıllı Telefon
Kalınlığı ＜ 10mm

Bluetooth Bluetooth 4.2

EIRP <3dBm

Çalışma
Frekansı 2.402GHz~2.480GHz

-12mm
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Sorumluluk Reddi ve Uyarılar

Okuma İpuçları

Uyarılar

ZHIYUN SMOOTH 5'i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Buradaki bilgiler,
güvenliğinizi, yasal haklarınızı ve yükümlülüğünüzü etkiler. Kullanmadan önce
uygun yapılandırmayı sağlamak için lütfen bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu
talimatı ve uyarıları burada okuma ve takip etmeme, sizin veya yakınlarınızın ciddi
şekilde yaralanmasına veya cihazınızın veya malınızın hasar görmesine neden
olabilir. Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. bu talimat ve SMOOTH 5
ile ilgili diğer belgeler üzerinde son açıklama için tüm hakları saklıdır. Bilgiler haber
verilmeksizin güncellenebilir. Lütfen en son ürün bilgilerini almak için
www.zhiyuntech.com/turkey adresini ziyaret edin.
Bu ürünü kullanarak, bu belgeyi dikkatli bir şekilde okuduğunuzu ve işbu şart ve
koşullara uymayı anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Bu ürünü
kullanırken kendi davranışlarınızdan ve bunların sonuçlarından tek başınıza
sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.
Bu ürünü yalnızca, ZHIYUN'un yapmış olduğu ve kullanıma sunabileceği tüm
şartlara, önlemlere, uygulamalara, politikalara ve yönergelere uygun amaçlar için
kullanmayı kabul edersiniz. ZHIYUN, bu ürünün kullanımından doğrudan veya
dolaylı olarak oluşan hasar, yaralanma veya yasal sorumluluktan sorumlu değildir.
Kullanıcılar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, güvenli ve yasal uygulamalara
riayet edecektir.
ZHIYUN TM, Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.'nin (bundan böyle
ZHIYUN veya ZHIYUN TECH ) ve bağlı kuruluşlarının ticari markasıdır. Burada
belirtilen tüm ürün adları veya işaretleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya
tescilli ticari markalarıdır.

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.

Semboller İpuçları ve Püf Noktaları Önemli
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Sorumluluk Reddi ve Uyarılar

Güvenli Kullanım Rehberi

DİKKAT:

1. Ürünün herhangi bir sıvı ile temas etmesine asla izin vermeyin. Ürünü asla suya 
sokmayın veya ıslatmayın. Ürünü asla yağmurda veya nemli bir ortamda 
kullanmayın. Ürünün iç kısmı suya maruz kaldığında, pilin kendiliğinden 
tutuşmasına ve hatta patlamaya neden olabilecek şekilde korozyon reaksiyonu 
meydana gelebilir.

2. Ürün alev alırsa, yangını hemen söndürmek için lütfen su veya su sisi, kum, 
yangın battaniyesi, kuru toz, karbondioksitli yangın söndürücü kullanın. Lütfen fiili 
duruma göre yöntemi seçin.

3. Lütfen ürünü -10°C ile 45°C arasında bir sıcaklıkta kullanın.

4. Ürünün asla sökmeyin. Sökme sırasında pilin delinmesi pilin içindeki elektrolitin 
sızmasına hatta yangına veya patlamaya neden olur.

5. Ürünü çarpmayın, yuvarlamayın veya fırlatmayın. Ürünün üzerine ağır nesneler 
koymayın.

6. Ürünü ısıtmayın. Ürünü mikrodalga fırına veya düdüklü tencereye koymayın.

7. Sıcak havalarda ürünü bir ısı kaynağının (soba veya ısıtıcı vb.) yanına veya 
arabanın içine yerleştirmeyin. Ürünü 45°C'nin üzerindeki bir ortamda saklamayın. 
İdeal saklama sıcaklığı 22°C ila 28°C'dir.

8. Pilin aşırı deşarj durumuna girmesini ve pil hücresine zarar vermesini önlemek 
için pili tamamen boşaldıktan sonra kullanmadan uzun süre saklamayın.

DİKKATLİ OLUN
1. SMOOTH 5 yüksek hassasiyetli bir kontrol cihazıdır. SMOOTH 5 düştüğünde 
veya dış kuvvete maruz kaldığında hasar meydana gelebilir ve bu durum arızaya 
neden olabilir.
2. SMOOTH 5 açıldığında gimbal eksenlerinin dönüşünün harici kuvvet tarafından 
engellenmediğinden emin olun.
3. SMOOTH 5 su geçirmez değildir. SMOOTH 5 ile her türlü sıvı veya 
temizleyicinin temas etmesini önleyin. Temizlik için kuru yumuşak bir bez 
kullanılması tavsiye edilir.
4. SMOOTH 5 kullanım sırasında toz ve kumdan koruyun.

DİKKAT: 

1. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra ürünü şarj cihazından ayırın.
2. Ürünü 10 günden fazla kullanmazsanız, pil ömrünü uzatmak için lütfen pili %40 
- 65 oranında şarj edin/deşarj ettikten sonra saklayın.
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3. Pili aktif tutmak için her 3 ayda bir şarj edin ve boşaltın.
4. SMOOTH 5'i açarken kolu sabit tutun. Açılış sırasındaki titreme cihazın 
başlamamasına neden olabilir.

Sorumluluk Reddi ve Uyarılar
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Garanti Şartları

Garanti Süresi

Garanti Dışında Kalan Durumlar

Ürün Arızalandığında Yapılması Gerekenler

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

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, elektrik hasarı
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 üzerinde cihazın seri numarasının yer aldığı
fatura, ürün dış kutusu ve ürün paket içeriği tam olarak Zoom İthalat'a, Zoom
İİhalat yetkili satış bayilerine veya Tolga Aras Fotoğrafçılık servis hizmetine
başvurulması gerekmektedir.
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İletişim

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 © 2021 ZHISHEN. Tüm hakları saklıdır.
Bu kullanım kılavuzu, Volkan Yetilmezer tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.

Zoom İthalat Fotoğraf Ticaret Limited Şirketi
Tel: 0 (212) 269 76 76
Web: www.zoomithalat.com
Web: www.zhiyun-tech.com/turkey
E-mail: info@zhiyuntechturkiye.com
Adres: Hobyar Mahallesi, Mimar Kemalettin Caddesi, Ersoy Han, No:4 Kat:1
Sirkeci / İSTANBUL

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: info@zhiyun-tech.com
Address: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District,
Guilin, 541004, Guangxi, China

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

CertificateofQuality

QC Inspector:

Certificate of Quality
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