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Paket İçeriği

Paket İçeriği

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

kılavuz

SMOOTH-Q2 x1 Telefon Tutucu x 1 Kullanım Kılavuzu

USB Tip-C Kablosu Bileklik Kayışı
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SMOOTH-Q2 Hakkında Bilinmesi Gerekenler

SMOOTH-Q2 Hakkında

1. Telefon Tutucu

2. Roll Açısı Motoru

3. Tilt Açısı Motoru

4. Telefon Tutucu Kilidi

5. Pan Açısı Motoru

6. Gösterge Işıkları

7. Joystick

8. Fotoğraf/Video Çekim Tuşu

9. Açma/Kapama Tuşu

10. Pil Kapağı

11. Micro USB Güç Girişi

12. USB Tip-C Şarj/Yazılım 
Güncelleme Girişi
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Pil Şarj Talimatları

SMOOTH-Q2, standart bir pakette bir tane 21700 Li-ion pil ile donatılmıştır. 
SMOOTH-Q2'yi ilk defa kullanırken, pili etkinleştirmek ve dengeleyicinin düzgün 
çalışmasını sağlamak için lütfen pili tam olarak şarj edin.
Şarj yöntemi: Lütfen, güç adaptörünü (pakete dahil değildir, önerilen 5V2A 
dereceli güç adaptörü önerilir) USB Tip-C kablosu ile sabitletici üzerinde yer 
alan Tip-C girişine takarak şarj edin. Gengeleyici üzerindeki dört gösterge ışığı, 
şarj işlemi tamamlandığında yanar (kapanma durumunda).

Pil Şarj Talimatları
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Telefon Takılması ve Dengeleme

Telefon tutucuyu kutudan çıkarın ve aşağıdaki adımlara göre sabitleyiciye takın:

Telefon Tutucunun Takılması

Telefonun Takılması

1 2 3 4

Telefon tutucuyu çekerek uzatın ve telefonu, telefon tutucusuna yerleştirin.

1 2

Cep telefonu monte edilmeden önce sabitleyiciyi açmayın.

❶ Kilidi gevşetin;
❷ Telefon tutucuyu 
taban plakasına 
yakın bir yere 
yerleştirin;

❸ Telefon tutucuyu 
yuvaya yerleştirin ve 
orta kısma ayarlayın;

❹ Kilidi sıkın.

Telefonu Dengeleme

①  Dengelemeden sonra, telefonu 
başka bir kullanım için çıkarmanız 
gerekirse, lütfen telefon tutucuyla 
birlikte çıkarın. Kullanmaya devam 
etmek için telefon tutucuyu yuvaya 
yerleştirin.
② Kapattıktan sonra sabitleyiciyi 
katlamak için yatay kolu aşağı bastırın. 
Cep telefonunun dengelenmesi, 
sabitleyicinin kullanım süresi üzerinde 
büyük bir etkiye sahiptir. Sabitleyici 
dengesiz durumda bile çalışabilir ancak 
pilden daha fazla enerji tüketir ve 
sabitleyicinin motor gücünü azaltır.

Telefon lensini yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Ardından telefon sabitlenene 
ve neredeyse zemine paralel olana kadar sola veya sağa hareket ettirin.
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❶

❷

❸
❹

❶ Gösterge Işıkları
- Çalışma durumunda, sabitleyicinin geçerli 
modunu göstermek için tek beyaz gösterge 
ışığı yanık kalır; POV modu ve Vortex (V) 
modundaykey ışık yanıp söner.
- Bekleme modunda, dört beyaz gösterge 
ışığı yavaşça yanıp söner.
- Düşük güç durumunda, kırmızı PF ışığı 
yavaşça yanıp söner ve sabitleyici bir 
dakika sonra otomatik olarak kapanır.
- Sabitleyiciyi kapalı durumda şarj ederken, 
dört beyaz gösterge ışığı mevcut pil 
seviyesini göstermek için birer birer yanıp 
sönecektir.
- Sabitleyiciyi içinde pil yokken şarja 
takıldığında, kırmızı PF gösterge ışığı hızlı 
bir şekilde yanıp söner.
- Pil seviyesini kontrol etmek için güç 
düğmesine bir kez basın.
Bir yanıp sönen gösterge ışığı: 0-25% pil 
seviyesi.
İki yanıp sönen gösterge ışığı: 25%-50% pil 
seviyesi.
Üç yanıp sönen gösterge ışığı: 50%-75% pil 
seviyesi.
Dört yanıp sönen gösterge ışığı 75%-100% 
pil seviyesi.

❷ Joystick

• - Modu değiştirmek için bir kez basın.
• - Önceki moda dönmek için iki kez basın.
• - Bekleme moduna girmek veya çıkmak 
için 2 saniye boyunca basılı tutun

❸ Foto/Video Tuşu
- ZY Play'de fotoğraf modunda fotoğraf 
çekmek için bir kez basın.
- ZY Play'de video modunda video kaydını 
başlatmak / durdurmak için tek bir basın.
- ZY Play'de ön kamera ile arka kamera 
arasında geçiş yapmak için iki kez basın.
- Ultra geniş telefon kameralarını 
kullanırken ekranda dengeleyici kolun 
görünmesini önlemek için tilt eksenini 
kaldırmak için üç kez basın (Pan Following 
ve Locking modunda geçersiz).
- Bluetooth bağlandıktan sonra, sabitleyici, 
fotoğraf veya video çekmek için uyumlu 
telefonların kendi kameralarını kontrol 
edebilir.

❹ Açma/Kapama Tuşu
• - Sabitleyiciyi açmak / kapatmak için uzun 
basın (PF gösterge ışığı yanıp söndüğünde 
düğmeyi bırakın).
• - Pil seviyesini kontrol etmek için bir kez 
basın.
• - Motorları sıfırlamak için çift basın (POV 
ve Vortex modunda geçersiz).
• - Selfie moduna girmek için üç kez basın 
(Locking ve Vortex modunda geçersiz)• Kameranın dört yönlü yön kontrolü

Bluetooth bağlandıktan sonra, SMOOTH-Q2 bazı cep telefonlarının kendi kameralarını 
ZY Play olmadan kontrol edebilir (yalnızca ses düğmesini deklanşör düğmesi olarak 
kullanabilen cep telefonları için geçerlidir. Cep telefonunu sabitleyiciye bağlarken şifre 
gerekmez)

Nasıl Kullanılır?

Gösterge Işıkları ve Tuşların Açıklamaları
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Nasıl Kullanılır?

Kırmızı daire içine alınmış motorlar, sabitleyici ile otomatik olarak hareket 
ederken gri daire içine alınmış motorlar kilitlenir.

Modlar arasında geçiş yapmak için joystick'e bir kez veya çift basın.

Locking Mod
L

Following 
Mod

F

POV Mod
POV

Vortex Mod
V

Pan Following 
Mod
PF

İki Kez

Bir Kez

İki 
Kez

Bir K
ez

Pan Following Mod (PF): 
Tilt ve Roll ekseni motorları kilitliyken, telefon sabitleyici kolun hareketini 
takiben sola / sağa döner. Tilt eksenini kontrol etmek için joystick'i yukarı / 
aşağı itin.

Mod Açıklamaları

Varsayılan

İki Kez
Bir Kez

İki Kez

Bir Kezİk
i K

ez

Bi
r K

ez
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Nasıl Kullanılır?

Locking Mod (L): 
Üç motorun tümü kilitlenir ve telefon belirli bir açıyla sabitlenir. Tilt eksenini 
ve Pan eksenini kontrol etmek için joystick'i yukarı / aşağı ve sola / sağa 
doğru itin.

Following Mod (F): 
Kamera, sabitleyicinin hareketini takiben yatay olarak kalkar ve eğilir. 
Dönme eksenini kontrol etmek için joystick'i sola / sağa itin.

Point of View Mod (POV): 
Üç motorun tümü dengeleyici kolun hareketini izler.
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Bekleme Moduna Hızlı Geçiş

Nasıl Kullanılır?

Vortex Mod (V): 
Tilt ekseni 90 ° döner ve dengeleyici tutamacın hareketini takiben döner. 
Pan eksenini kontrol etmek için joystick'i sola / sağa itin.

• Açık durumunda, yatay kolu manuel olarak aşağı indirdiğinizde, yatay kol 
otomatik olarak yerleşik sabitleme tokasına kilitlenir. Ardından sabitleyici 
bekleme moduna girer. Lütfen bekleme durumunu yeniden başlatmak veya 
çıkmak için yatay kolu yerleşik sabitleme tokasından manuel olarak çekin.

• Yatay kolu ittirerek bekleme modundan çıkın.



9

Manuel Açı Kilidi

Pan Following ve Locking modunda, cep telefonunu elle belirli bir açıda döndürün 
ve bırakın. Telefon bu açıda sabitlenir. Tilt ekseni açısının manuel olarak 
ayarlanması, Pan Following modunda kullanılabilir. Tilt ekseni açısı ve Pan 
ekseni açısının manuel olarak ayarlanması Locking modunda mümkündür.

Nasıl Kullanılır?

Telefonun Şarj Edilmesi

Telefonunuzu ve sabitleyiciyi şarj kablosuyla (pakete dahil değildir) bağlayın (bir 
uçtaki Mikro USB girişi). Şarj, sabitleyiciyi açtıktan hemen sonra başlar.

Tilt eksenindeki Mikro USB güç çıkışı yalnızca cep telefonunu sabitleyiciden 
şarj etmek içindir. Sabitleyiciyi bu bağlantıdan ASLA ŞARJ ETMEYİN. Aksi 
takdirde, devre kartı yanabilir.
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ZY Play'i İndirme

Uygulama Yönetimi

Sol taraftaki QR kodunu tarayın (Android 5.0 ve üzeri, 
IOS 9.0 ve üzeri) veya ZY Play'i indirmek için doğrudan 
uygulama mağazasında "ZY Play" ifadesini arayın.
① SMOOTH-Q2 için özelleştirilmiş ZY Play ile, 
SMOOTH-Q2'nin çeşitli işlevlerini daha iyi 
kullanabileceksiniz.
② ZY Play önceden haber verilmeksizin düzenli 
güncellemeye tabidir.

Telefonu Sabitleyiciye Bağlama

ZY Play Temel Fonksiyonlarına Genel Bakış

1. Sabitleyiciyi açın. Ardından telefonun bluetooth özelliğini açın.
2. ZY Play'i açın ve ilgili ürün sayfasını seçin. "Connect now" seçeneğini tıklayın 
ve sabitleyici bluetooth adını seçin (telefon tutucunun yan tarafındaki "sabitleyici 
bluetooth adını kontrol edin).

Cihaz bilgilerini
Kontrol Etme

Sabitleyici Ayarları

Sahne Modları

Sabitleyici Kalibre

Video / Foto Çekimi

Lightollector

Yazılım GüncellemeZY Play
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Kalibrasyon Yöntemi
1. Pilleri doğru şekilde takın.
2.  Telefon tutucusunu bir elinizle tutun, dengeleyiciyi açmak için güç düğmesine uzun süre 
basın; başlatma arızası durumunda telefon tutucusunu tüm işlem boyunca tutarken bekleme 
moduna girmek için joystick’e uzun basın.
3.  Sabitleyiciyi bir masa yüzeyine koyun ve yaklaşık 30 saniye bekleyin. Sabitleyici otomatik 
olarak başlatmayı tamamlayacaktır.

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

Sabitletici Ne Zaman Kalibre Edilir?

Lütfen gerekli olduğunda dengeleyiciyi kalibre edin.

Kalibrasyon Nedeni Nasıl Kalibre?

1. Cep telefonunun Tilt açısında, açıldıktan sonra düz konumda hafif bir 
sapma varsa.
2. Cep telefonunun açılma açısında, açıldıktan sonra düz konumda hafif bir 
sapma varsa.
3. Sabitleyici sabit kaldığında, cep telefonu düz bir pozisyondayken, sık 
sık küçük açı düzeltmesi bulunursa.

Sabitleyiciyi 
Yeniden Başlatın

1. Sabitleyicinin başlatılmasından sonra seviye konumunda hafif bir 
sapma bulunuyorsa.

2. Dengeleyici uzun süredir kullanılmamışsa.
3. Sabitleyici önemli bir sıcaklık farkına uğramışsa.

Altı Yönlü 
Kalibrasyon

Sabitleyicinin başlatılmasından ve altı yönlü kalibrasyondan sonra 
telefonunun Tilt veya Roll açısında düz bir konumda hafif bir sapma varsa.

Hassas Motor Ayarı

Altı Yönlü Kalibrasyon

1. ZY Play ile altı taraflı kalibrasyon:
2. Lütfen "Uygulama Yöntemi" bölümünde listelenen adımları uygulayarak sabitleyici ve ZY Play'i 
bağlayın. "Calibration" a girin ve uygulamanın verdiği istemlere göre kalibrasyonu tamamlayın.
3. Zhiyun Gimbal Tools'u kullanarak altı taraflı kalibrasyon gerçekleştirin. Sabitleyiciyi açın ve 
bekleme moduna girmek için mod düğmesine uzun basın. Sabitleyicideki ve bilgisayardaki USB 
bağlantı noktasını bir USB Tip C kabloyla bağlayın. Kalibrasyon yükseltme aracını çalıştırın ve 
"Calibration" için "Open" a dokunun. Talimatları takip ederek kalibrasyona devam edin. 
Kalibrasyon tamamlandıktan sonra, ekranda bir "v" işareti belirecektir. 

① Lütfen altı taraf kalibrasyonu için aşağıdaki adımlara bakın.
② Basit bir ifadeyle, altı yönlü kalibrasyon, telefon tutucunun altı yüzünün hepsini dikey 

yüzeye yerleştirmektir.
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Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

ADIM 1

ADIM 2

ADIM 3

ADIM 4

ADIM 5

ADIM 6
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Yazılım Güncelleme

Yöntem 1:: Sabitleyici ve bilgisayardaki USB bağlantı noktasını bir USB Tip C 
kabloyla bağlayın.
1. ZHIYUN’un resmi web sitesinde SMOOTH-Q2 ürün sayfasına girin (https:// // 

www.Zhiyun-tech.com) ve "Download" a tıklayın. ZHIYUN USB sürücüsünü 
ve en son üretici yazılımını indirin (Mac OS, WINDOWS 10 sistemleri için 
USB sürücüsünü indirmenize gerek yoktur).

2. USB sürücüsünü yükleyin.
3. Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna girmek için joystick'e uzun basın.
4. “Zhiyun gimbal Tools' u açın ve ürün bilgisini talimatlara göre güncelleyin.

Yöntem 2: ZY Play ile üretici yazılımını güncelleyin. "Uygulama Yönetimi" 
bölümünde listelenen adımları uygulayarak sabitleyici ve ZY Play'i bağlayın. ZY 
Play, yeni bir ürün yazılımı yayınlandığında kullanıcılardan kendi aygıt 
yazılımlarını güncellemelerini ister.

USB

Hassas Motor Ayarı

"Uygulama yönetiminde" listelenen adımları uygulayarak sabitleyici ve ZY Play'i 
bağlayın. "Stabilizer Settings" de "Fine-Tune" a girin. Tilt ve Roll ekseni açısının 
değerini gerçek ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Kalibrasyon ve Yazılım güncelleme

Yazılımı güncellemeden önce, hem sabitleyicinin hem de telefonun güç 
seviyelerinin %70'in üzerinde kaldığından emin olun. İşlem sırasında 
sabitleyiciyi kapatmayın veya ZY Play'den çıkmayın. Bu arada, ZY Play'in 
direktiflerine dikkat edin.
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Min. Standart Maks.. Açıklama

Çalışma Voltajı 3.4V 3.6V 4.2V

Çalışma Akımı 270mA -

Şarj Voltajı 4.7V 5V

9000mA 

5.5V

Şarj Akımı 500mA -

Çıkış Voltajı
(Micro USB Portu)

2000mA 

-

Çıkış Akımı
(Micro USB Portu) -

Tilt Mekanik Açı
Sınırı -

Roll Mekanik Açı
Sınırı -

Pan Mekanik Açı
Sınırı

- 5V

- 500mA

- 305°

- 265°

- -

Çalışma
Sıcaklığı

360°

225℃ 45℃

Pil Kapasitesi -

Çalışma Süresi 17s LAB DATA1

Şarj Süresi

Net Ağırlık

- 4500mAh

--10℃

- 1 313s

- 3s - LAB DATA 2

- Pil Dahil

Taşıma Kapasitesi

Telefon Tutucu
Ayar Aralığı 65mm

- 380g 7

75g - 260g

- 86mm

Bluetooth Bluetooth 5.0

Ürün Modeli:SM106

Ürün Özellikeri

Lab Data 1: Yukarıdaki veriler aşağıdaki koşullar altında toplanır; 25 derece 
belirtilen sıcaklık, sabitleyici bir iPhone 8 Plus ile dengelenmiş ve monte edilmiştir. 
Aktif durumdaki test süresi 13 saattir. Bekleme durumunda test süresi 17 saattir.

Lab Data 2: Bu test, 25 derece belirtilen sıcaklıkta 5V/2A dereceli güç adaptörü ile 
yapılır. Gerçek şarj süresi çevresel faktörlere göre değişir. Ayrıca, sıcaklık ne 
kadar düşük olursa, şarj süresi o kadar uzun olur.

Bu kılavuzdaki tüm veriler ZHIYUN laboratuvarlarının dahili deneylerinden 
toplanmıştır. Farklı senaryolar altında, veriler bir dereceye kadar farklıdır. Lütfen 
SMOOTH-Q2 kullanımına bakınız.
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Feragatname ve Uyarılar

ZHIYUN SMOOTH-Q2'yi 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-Q2 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 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: Çalıştırma ve Kullanım İpuçları Önemli Notlar

Çevrimiçi elektronik kullanım kılavuzunu okumak veya indirmek için QR kodunu 
tararken veri ücretleri oluşabilir. Bu nedenle WIFI ile işlem yapabilirsiniz.

Okuma İpuçları

Uyarılar



16

Yangını, ciddi yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için, pilleri kullanırken, şarj 
ederken veya saklarken aşağıdaki güvenlik kurallarına uyun.

Pil Uyarıları:
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 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.

Feragatname ve Uyarılar

     DİKKAT: 
1. SMOOTH-Q2, yüksek hassasiyetli bir kontrol cihazıdır. Hasar bırakılırsa

veya harici kuvvete maruz kalırsa SMOOTH-Q2 hasar görebilir ve bu da arızaya 
neden olabilir.

2. SMOOTH-Q2 açıkken, gimbal eksenlerinin dönüşünün harici kuvvet tarafından 
engellenmediğinden emin olun.

3. SMOOTH-Q2su geçirmez değildir. SMOOTH-Q2ile herhangi bir sıvı veya 
temizleyicinin temas etmesini önleyin. Temizlik için kuru bez kullanılması tavsiye 
edilir.

4. SMOOTH-Q2'yi kullanım sırasında tozdan ve kumdan koruyun.
Uyarı:

Güvenli Kullanım Rehberi



17

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 Edilmesi:
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. 

Pilin 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 222°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. 
Pilin İmha 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.

Feragatname ve Uyarılar
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Garanti Şartları

Garanti süresi, fatura hazırlanma tarihinden 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, 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 İİhalat yetkili satış bayilerine veya Tolga Aras 
Fotoğrafçılık servis hizmetine başvurulması gerekmektedir.

Garanti Süresi

Garanti Dışında Kalan Durumlar

Ürününüz Arızalandığında Yapılması Gerekenler
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Website Weibo

Facebook 

(Zhiyun Support)

Youtube

Google+

Youku

� �

�

Vimeo

Facebook 

(Zhiyun Tech)

Wechat

Instagram

İletişim
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İletişim

Zoom İthalat Fotoğraf Ticaret Limited Şirketi
Tel: 0-212-2697676
Web: www.zoomithalat.com
Web: www.zhiyun-tech.com/turkey
E-mail: info@zhiyuntechturkiye.com
Adres: Yeşilce Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Doğruer İş Merkezi No:4 Kat 3
4.Levent / İSTANBUL

Tel: +86（0）773-3561275
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
Address: 6th floor Building No.13 Creative Industrial Park, GuiMo
Road, Qixing District, Guilin

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 © 2019 ZHISHEN. Tüm hakları saklıdır.

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

Certificate of Quality
This product is confirmed to meet quality standards and  

permitted for sale after strict inspection.

QC Inspector:
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