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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.

WEEBILL-S Sabitleyici * 1  Hızlı Çıkartma Plakası * 1 Tripod * 1

18650 Li-ion Pil * 2 18650 Şarj Aleti * 1 Kamera Yükseltme Aparatı * 1

1/4-20 Vida * 3 ZW-Micro-002 Kamera 
Kontrol Kablosu * 1

ZW-Mini-002 Kamera 
Kontrol Kablosu * 1

LN-MBUC-B01 Kamera 
Kontrol Kablosu *1

ZW-Multi-002 Kamera 
Kontrol Kablosu *1

Type-C USB Yazılım 
Güncelleme Kablosu * 1

Hızlı Başlangıç Kılavuzu * 1 Saklama Kutusu * 1
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WEEBILL-S Hakkında Bilinmesi Gerekenler

WEEBILL-S Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1. Tilt Açısı Motoru

2.  Tilt Açısı Kilit Sürgüsü

3.  Kamera Kontrol Arayüzü

4.  Hızlı Çıkartma Plakası Kilidi

5.  Güvenlik Kilidi

6.  Roll Açısı Kilidi

7.  Roll Açısı Motoru

8.  Roll Açısı Kilit Sürgüsü

9.  Netlik/Zoom Kontrol Tekeri

10. 1/4" Vida Girişi

11. 1/4" Vida Girişi

12. Yan Düğmeler ("Düğmelerin 
Açıklaması" konusuna bakın)

13. Kontrol Paneli ("Düğmelerin 
Açıklaması" konusuna bakın)

14.  Tripod

15.  Tripod Kilit Sürgüsü

16.  Netlik Takibi Kontrol Arayüzü

17.  Lens Desteği

18.  Hızlı Çıkartma Kilit Vidası

19.  Lens Desteği Kilit Vidası

20.  Hızlı Çıkartma Plakası Serbest 
Bırakma Birimi

21.  Tilt Açısı Kilidi

22.  Pan Açısı Kilidi

23.  Pan Açısı Motoru

24.  Pan Açısı Kilit Sürgüsü

25.  Tetik Tuşu

26.  Yazılım Güncelleme Portu
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Hazırlık ve Pillerin Şarj Edilmesi

WEEBILL-S'i ilk defa kullanırken, lütfen ürünün normal kullanımını sağlamak için, 
pilleri pakette bulunan özel şarj cihazıyla tamamen şarj edin ve etkinleştirin.

Şarj Aleti ve Pil Açıklamaları

Şarj Aleti Özellikleri
İsim: 18650*2 Li-ion Pil
Şarj Aleti Modeli: CH18650-2B
Giriş: 5V   2000mA
Çıkış: 4.2V   800mA*2
    LED göstergeleri şarj olurken 
sabit kırmızı renkte yanar.
    LED göstergeleri tamamen şarj 
olduğunda sabit mavi renkte yanar.

Pil Özellikleri
İsim: 18650 Li-ion Pil 
Model: IMR 18650 MP 
Kapasite: 2600mAh 
Voltaj: 3.6V

LED Göstergeleri

· Sabitleyici, uygun şekilde kullanılmadığında ve saklanmadığında yangına, 
ekonomik kayba veya kişisel yaralanmaya neden olabilecek yüksek enerji 
yoğunluklu pillerle donatılmıştır. Lütfen pilleri kullanmadan önce buradaki 
yasal uyarıyı ve pil etiketindeki açıklamayı dikkatlice okuyun.

· Lütfen yalnızca ZHIYUN tarafından sağlanan veya onaylanan pilleri 
kullanın. ZHIYUN dışı bataryaların neden olduğu patlama, yangın ve / veya 
kaza ile ilgili sorumluluk kabul etmeyecektir.

Piller kullanılmadığında, lütfen bunları paketin pil yuvasına veya plastik saklama 
kutularına koymayı unutmayın (saklama kutusunun ayrıca satın alınması gerekir).
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Hazırlık ve Pillerin Şarj Edilmesi

① Kullanılan adaptörün farklılığından dolayı, güç kaynağı yetersiz olduğunda 
(örneğin adaptörün akımı 500mA'den düşük olduğunda) pilleri şarj etmek 
başarısız olabilir. Koşullar, kullanılan belirli şarj cihazlarına bağlı olarak 
değişebilir. Daha yüksek akım kapasitesine sahip bir adaptör kullanılması 
önerilir. Adaptör, kutu içerinden çıkmaz.
② Piller, sabitleyicideki USB portundan şarj edilemez.

① Lütfen pil şarjı için nitelikli bir standart 5V / ≥ 2000mA adaptör kullanın. Şarj 
süresi, adaptörün maksimum giriş akımına bağlıdır.

② Bu sabitleyici, yüksek deşarj oranına sahip iki özel batarya ile standart 
olarak gelir. Lütfen yalnızca ZHIYUN tarafından sağlanan veya onaylanan 
pilleri kullanın ve şarj edin.

③ Lütfen pillerin tamamen dolu olduğundan emin olun. Her iki pil de şarj 
edilmediğinde, dengeleyicinin arızalanmasına neden olabilir.

USB Kablo  Adaptör Priz

Şarj Prosedürü

1. Pilleri şarj cihazına, doğru yönde (pozitif / negatif uç) yerleştirin.
2. Şarj cihazını C Tipi USB kablosuyla adaptöre bağlayın.
3. Şarj işlemini başlatmak için adaptörü bir elektrik prizine takın.
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Tripodu hazırlayın ve dengeleyicinin altındaki 1/4 "-3/8" vida girşine takın. 
Ardından tripodu düz bir yüzeyde açın.

Tripod Kurulumu

Sling moduna girmek için tripodu, pil bölmesinin tabanına da monte edebilirsiniz.

Lütfen Sling moduna geçmeden önce tripod kilitleme anahtarını, kilitleme 
konumuna getirdiğinizden emin olun.

Kurulum ve Denge Ayarı
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Kamera Kurulumu

Sabitleyicinin her ekseni bir kilit mekanizması ile donatılmıştır. Bu kilitleri uygun 
kurulum, depolama ve eksenleri kilitlemek için kullanabilirsiniz.

1. Hızlı çıkarma plakasını çıkarın ve Arca hızlı çıkarma plakasını çıkarmak için Hızlı 
Çıkarma Serbest Bırakma Düğmesine basın.
2. Kamerayı aşağıdaki gibi destek tabanına monte edin. Ardından hızlı çıkarma 
plakasına monte edin ve altındaki 1/4 " vidayı sıkın.
3. Lensi desteklemek ve sabit durmasını sağlamak için hızlı çıkarma plakasındaki 
lens desteğini ayarlayın.
4. Takılan hızlı çıkarma plakasını hızlı çıkarma modülüne takın ve ardından tüm 
modülü üç eksenli sabitleyiciye takın ve kilitleyin.

• Kamerayı monte etmeden önce, önceden hazırlanmış olduğundan emin 
olun. Lens kapağını çıkarın ve kameranın pilinin ve hafıza kartının takılı 
olduğundan emin olun.

• Kamera lensi, büyük boyutlarından dolayı hızlı çıkarma plakasına çok 
yaklaşıyorsa bir destek tabanı gerekir. Duruma göre destek tabanının 
kurulup kurulmayacağına karar verebilirsiniz.

Pillerin Takılması
Pil bölmesinin kapağını dışarı kaydırın ve iki ZHIYUN 18650 lityum pili yerleştirin 
(pozitif ve negatif yönlere dikkat edin).

Kurulum ve Denge Ayarı

Kurulum İçin Kilitleme Saklama İçin Kilitleme



7

Kurulum ve Denge Ayarı

Kamera Kontrol Kablosu Bağlantısı 

Kamera kontrol kablosunu, kamera ve sabitleyicinin kontrol arayüzüne takın.

Kontrol Kablosu Adı ZW-Micro-002 ZW-Mini-002 LN-MBUC-B01 ZW-MULTI-002

Kamera Port 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 √ √ √ √ √ √ √

Video √ √ √ √ √ √ √

Gerçek Zamanlı
Ön İzlemeye Geçiş √ √ √ × × × ×

AV √ √ √ √ √ √ ×

TV √ √ √ √ √ √ ×

ISO √ √ √ √ √ √ ×

EV √ √ √ √ √ √ ×

Elektronik Netleme √ √ √ √ √ √ ×

Elektronik Zoom × × × × × × √

1. Formda belirtilen kamera modelleri sadece referans içindir.
2. Bir Sony kamerayı kontrol kablosu ile kontrol ederken, lütfen kamerayı 

açmadan önce dengeleyiciyi açın. Kameranın tamamen şarj olduğundan 
emin olun. Motorlu bir lens kullanılıyorsa optik yakınlaştırma, motorsuz bir 
lens kullanılıyorsa dijital yakınlaştırma kullanılabilir. Kamera menüsünde 
ayarlayabilirsiniz.

3. WEEBILL-S kamera uyumluluk listesinin tamamına,
www.zhiyun-tech.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Denge Ayarı
Ayar işlemini kolaylaştırmak için, WEEBILL-S'nin üç eksenini kameranın 
monte edildiği şekilde kilitlemenizi öneririz. Ardından eksenleri tek tek açıp 
dengeyi ayarlayın.
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Kurulum ve Denge Ayarı

• Lensi yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Tilt ekseninin baş vidasını hafifçe 
gevşetin ve kamera lensi yukarı bakarak hareketsiz şekilde yukarı durana kadar 
kamerayı itin (kamera aşağıda gösterildiği gibi hareketsiz ve yere paralel 
şekilde durmalı). Vidayı sıkarak bu adımı tamamlayın.

• Roll ekseninin kilidini açın ve roll ekseni hızlı bırakma plakasının altındaki 
mandalla, kamera hareketsiz ve yere paralel kalana kadar (aşağıda gösterildiği 
gibi) sola veya sağa hareket ettirin. Roll eksen kilit mandalını sıkarak bu adımı 
tamamlayın.

• Tilt ekseninin ve hızlı çıkarma plakası mandalının kilidini açı. Kamera lensi öne 
bakacak şekilde hareketsiz ve yere paralel seviyede kalana kadar ileri veya geri 
gitmek için kamerayı itin (aşağıda gösterildiği gibi). Hızlı çıkarma plakası 
mandalını sıkarak bu adımı tamamlayın.

• Pan ekseninin kilidini açın, üzerindeki vidayı hafifçe gevşetin, ardından pan 
eksenini hareketsiz ve yere yatay konumda kalana kadar ayarlayın (aşağıda 
gösterildiği gibi). Vidayı sıkarak bu adımı tamamlayın.
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Tuş Açıklamaları

❶ Netlik/Zoom Kontrol Tekeri*
Kontrol tekerleği, TransMount servo zoom / 
netlik kontrolünü varsayılan olarak kontrol 
eder. Gerekirse lütfen menüdeki elektronik 
netliği seçin.
❷ Tetik Tuşu

• Varsayılan olarak Following moduna 
girmek için tetik düğmesine basılı tutun. 
Önceki moda geri dönmek için tetik 
düğmesini bırakın.

• Motor pozisyonunu sıfırlamak için tetik 
düşmesine iki defa basın (POV ve Vortex 
modunda bu özellik çalışmaz).

• Selfie modu için tetik düşmesine üç defa 
basın. (Locking ve Vortex modunda bu 
özellik çalışmaz).

❸ Fn Tuşu [Fn]

Varsayılan olarak Fn tuşuna basıldığında Go 
moduna geçiş yapar Geri dönmek için bu tuşa 
yeniden basın.
❹ Mod Sürgüsü

• Sürgüyü yukarı ittirerek PF (Pan 
Following) moduna geçiş yapın.

• Sürgüyü aşağı ittirerek L (Locking) 
moduna geçiş yapın.

❺ POV Modu (POV) 
• POV (Point of View) modu için bir kere 

basın.
• Vortex (V) modu için iki kere basın.
• Basılı tutarak bekleme moduna geçin

❻ Güç Tuşu   [      ]
3 saniye basılı tutarak sabitleyiciyi açın veya 
kapatın.
❼ OLED Ekran
Sabitleyici durumu ve kamera 
parametrelerini görebilirsiniz (Detaylı bilgi 
için "Ekran Açıklamaları" bölümüne bakın).

❽ Joystick
Kamerayı dört yönde hareket ettirmek için 
kullanın.
❾ Video[     ]
Kaydı başlatmak/durdurmak için bir kez basın.
❿ LV Tuşu [LV]

• LV tuşuna bir kez basarak kamera 
canlı ön izlemeyi açın veya kapatın.

• LV tuşuna iki kez basarak ön 
taraftaki tüm tuşları kilitleyin veya 
açın.

• Üç kez basarak joysticki kilitleyin, iki kez 
basarak kilidi açın.

⓫ Sağ [      ]
• Ana ekrandayken, bir kez basarak sonraki 

ayara geçiş yapın.
• Bir Sony kamera taşırken kameranın 

elektronik yakınlaştırmasını kontrol edin.
• Ana ekrandayken, menü ekranında bu 

tuşa basarak onaylayın.

⓬ Çark
• Ana ekrandayken, çarkı çevirerek 

kamera ayarlarını değiştirin.
• Menü ekranındayken, çarkı çevirerek 

ayarlar arasında geçiş yapın.
⓭ Menü[•••]
Menü ekranına girmek için bir kez basın.
⓮ Fotoğraf Tuşu

• Yarım basarak netleme yapın.
• Tam basarak fotoğrafı çekin.

⓯ Sol [      ]
• Ana ekrandayken, bir kez basarak önceki 

ayara geçiş yapın.
• Bir Sony kamera taşırken kameranın 

elektronik yakınlaştırmasını kontrol edin.
• Ana ekrandayken, menü ekranında bu 

tuşa basarak geri gelin.

❶

❸

❹

❺
❻

❼

❽

❾

❷

❿

⓫

⓬
⓭

⓮

⓯

Nasıl Kullanılır?
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Nasıl Kullanılır? 

* TransMount Servo Zoom / Netlik Kontrol cihazı kurulum yöntemi için, lütfen 
kontrol ünitesinin talimatlarını kontrol edin.

· Kameranın hasar görmesine neden olabilecek düzensiz dönüşü önlemek 
için sabitleyiciyi açarken lütfen kamerayı hafifçe tutun.

· Sabitleyiciyi açarken lütfen sabitleyiciyi alt kısmını sabit tutun. Açma 
sırasında sallanmalar, dengeleyici açılma arızasına neden olabilir.

Ekran Açıklamaları

motor
camera
advance

axislock

keylock

PF

PF

Kamera paremetre
ayar değiştirme pasif

Kamera paremetre
ayar değiştirme aktif

Sony kamera ile
bağlı

Açılar Kilitli

Tuşlar Kilitli

Menü ekranı

Bekleme Modu

motor
camera
advance

axislock

keylock

PF

PF

axis lock

motor
camera
advance

axislock

keylock

PF

PF

key lock
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Simge Açıklamaları

axislock

kry lock

PF

L
POV

V

F

GO

AV

TV

ISO

Nasıl Kullanılır?

key lock

Kamera sabitleyici ile bağlı

Video modu

Fotoğraf Modu

Sabitleyici Sony kamerayı şarj ediyor. ("Camera" menüsünden 
"Sony" seçilmeli)

Pil Seviyesi (Sabitleyici)

Bu simge eksen kilitlendiğinde dengeleyicinin bir bip sesi 
çıkarmasını ister. (Çalışmaya devam etmek için lütfen eksenin 
kilidini açın ve POV tuşuna uzun basın)

Sabitleyici bekleme modunda

Kamera parametre ayarları kullanılamadığında düğmeler kilitlenir

Kamera parametre ayarları uygun olduğunda düğmeler kilitlenir

Pan Following modu

Locking modu

Point of View modu

Vortex modu

Following modu

Go modu

Diyafram Ayarı

Enstantane Ayarı

ISO

EV 

axis lock
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motor

oto

seviye
Düşük-güç
Orta-güç

Yüksek-güç

özelleştir
Tilt Açısı
Roll Açısı
Pan Açısı

kamera

kapalı (Arayüzü kapat)
canon
nikon

sony
kapalı (Şarj olma kapalı)

açık (Şarj olma açık)
panaso (Panasonic)

ccs

ayarlar

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

ölü nokta
Tilt Açısı
Roll Açısı
Pan Açısı

varsayılan
(varsayılan ayarlar)

evet
hayır

Nasıl Kullanılır?

Menü Açıklamaları



13

AB nokta ayarları yalnızca ZHIYUN Servo Follow Focus'a doğru 
bağlandığınızda kullanılabilir.

tekerlek (kontrol
tekerleği ayarı)

Hassasiyet
(Kontrol Tekerleği) 

düşük
orta

yüksek

AB noktası*

Maks

Tekerleğin A noktasını
ayarla

Tekerleğin B noktasını
ayarla

AB noktasını sıfırla

Lite

fonksiyon
(tekerlek fonksiyonu)

M-Focus (TransMount Servo Zoom
            Netlik Kontrol)

E-Focus (Elektronik Zoom / Netlik)
kapaı (kontrol tekerleği kapalı)

ters (tekerleğin
kontrol yönünü

değiştirme)

kapalı

açık

Joystick
(Joystick ayarı)

ters (joystickin 
yönünü 
değiştirme)

Joystick 
(dikey 
yönde)

kapalı

açık

kapalı

açık

kalibrasyon 
(kalibrasyon ayarı)

evet (Altı yönlü kalibrasyona başlama)
no (Kalibrasyondan çıkış)

açı (motor açıları 
hassas ayarı)

pitch (Tilt açısı hassas ayarı)
roll (Roll açısı hassas ayarı)

tuş
(Kişileştirme)

tetik

basılı (Modu girmek için 
basılı tutun) 
klik (Moda girmek için 

bir kez basın)

Fn

hakkında Yazılım versiyonu, sabitleyici modeli ve 
Bluetooth hakkında bilgi

Nasıl Kullanılır?

Tekerleğin A noktasını
ayarla

Tekerleğin B noktasını
ayarla

AB noktasını sıfırla

Joystick 
(yatay 
yönde)

basılı (Modu girmek için 
basılı tutun) 

klik (Moda girmek için 
bir kez basın)
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Motor Güç Ayarı

Sabitleyicinin motor günü, ideal performans için uygulanan spesifik kamera ve 
lensi uyarlamak için 3 seviyeden biri ile ayarlanmalıdır.

Otomatik Güç Ayarı: Otomatik güç ayarı altında, dengeleyici motor gücünü 
taşınan kameranın ve lensin ağırlığına göre ayarlayacaktır.

Çalıştırma Yöntemi: Menü düğmesine bir kez basın ve kadranı "motor" 
konumuna getirin. Daha sonra kadranı "auto" konumuna çevirin ve onaylamak için 
kadranın sağ tarafına basın. Sabitleyici otomatik güç ayar durumuna girecektir. 
Lütfen sabitleyiciyi kısa bir süre sarsmayın ve dokunmayın. Ekranda “√” işareti 
belirecektir. Bu da otomatik güç ayarının tamamlandığını gösterir.

Özelleştirilmiş Motor Gücü: Lütfen gerçek kamera kurulumuna göre uygun bir 
motor gücü ayarlayın. Aşırı yüksek motor gücü, sabitleyicinin titreşimine neden 
olur. Bunun tersi, aşırı düşük motor gücü, sabitleyicinin dengesini etkinler.

Çalıştırma Yöntemi: Menü düğmesine bir kez basın ve kadranı "motor" 
konumuna getirin. Daha sonra kadranı "custom" olarak çevirin ve onaylamak için 
kadranın sağ tarafına basın. İlgili ekseni seçmek için tekrar sağa basın ve 
parametreleri kadran üzerinden ayarlayın. Çıkmak için sola bir kez basıldığında, 
sabitleyici parametreyi kaydedecek ve ekranda “√” işareti görünecektir. Yani 
otomatik parametre ayarlaması tamamlanmıştır.

Nasıl Kullanılır?

Sabitleyici Mod Açıklamaları
Kırmızı renkte daire içine alınmış motorlar, sabitleyici ile otomatik olarak 
hareket ederken gri renkte daire içine alınmış motorlar, sabitleyici ile hareket 
etmek yerine kilitlenir.

Tilt Açısı

Roll Axis

Pan Açısı

Pan Following Mod (PF): PF / L 
modu sürgüsünü ittirin.
Tilt ve Roll eksenleri kilitliyken kamera 
sabitleyicinin hareketini takiben sola / 
sağa döner. Joystick'i yukarı / aşağı 
itmek, Tilt ekseninin manuel kontrolünü 
sağlar.

PF
L

1.Otomatik güç ayarını yaparken, lütfen üç eksenin kilidinin açıldığından ve 
sabitleyicinin düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
2.Kamera denge ayarları değişirse sabitleyiciyi yeniden dengeleyin ve 
yukarıdaki yöntemi izleyerek motor güç ayarlarını yapın.
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Nasıl Kullanılır?

Tilt Açısı

Roll Açısı

Pan Açısı

Locking Mod (L): PF / L modu 
sürgüsünü aşağıya doğru ittirin.
Bu mod, kamerayı çekim yönünde sabit 
tutmak için üç eksenin hareketini kilitler. 
Joystick'i yukarı / aşağı ve sol / sağ 
ittirmek, Tilt ekseninin ve Pan ekseninin 
manuel kontrolünü sağlar.

Point of View Mod (POV): POV modu 
düğmesine bir kez basın.
Bu mod, sabitleyicinin hareketi ile üç 
motorun da 360 ° hareket etmesine izin 
verir.

Vortex Mod: POV modu düğmesine 
iki kez basın.
Kamera 90 ° açıyla yatırılabilir ve Roll 
ekseni kilitliyken sabitleyicinin 
hareketini sınırsız 360 ° döndürme ile 
takip edebilecek şekilde Pan yapar. 
Pan ekseninin dönüşünü kontrol etmek 
için joystick'i sağa / sola itin.

PF
L

Tilt Açısı

Roll Açısı

Pan Açısı

Tilt Açısı

Roll Açısı

Pan Açısı
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Nasıl Kullanılır?

Follow Mod: Arkadaki tetik düğmesine 
basın.
Kamera, dengeleyicinin hareketini 
takiben yatay olarak kalkar ve eğilir. 
Roll ekseninin dönüşünü kontrol etmek 
için joystick'i sola / sağa itin.

Go Mode: Fn Düğmesine basın.
Kamera sola / sağa yaslanır ve Roll 
ekseni kilitliyken sabitleyicinin daha 
hızlı hareket etmesini takiben, yukarı / 
aşağı eğilir.

Sling Mod  Upright Mod

Lütfen Sling Moduna geçmeden önce tripod kilitleme anahtarını kilitleme 
konumuna getirdiğinizden emin olun.

PF
L

Tilt Açısı

Roll Açısı

Pan Açısı

Tilt Açısı

Roll Açısı

Pan Açısı
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Manuel Açı Kilidi

Following modu ve Locking modu altında, kamerayı manuel olarak belirli bir açıda 
döndürebilir, daha sonra bırakırsanız, kamera konumu sabitlenir. Pan Following 
modunda, Tilt ekseninin açısını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Locking 
modunda, Pan ekseni ve Tilt ekseninin açısını manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Nasıl Kullanılır?
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Uygulamanın İndirilmesi

Uygulama Kullanımı

Soldaki QR kodu tarayın (Android 5.0 ve üzeri, IOS 9.0 
ve üzeri) veya "ZY Play" uygulamasını indirmek için 
doğrudan uygulama mağazasında "ZY Play"i arayın.
1.WEEBILL-S için tasarlanmış olan “ZY Play” ile 
eşleştirildiğinde, çeşitli işlevlerin daha iyi kullanılmasını 
sağlayabilirsiniz.

2.ZHIYUN uygulaması, önceden haber vermeksizin 
düzenli güncellemeye tabidir.

Sabitleyici Telefona Nasıl Bağlanır?

Sabitleyici Modları

Sabitleyici Ayarları

Ayarlanabilir Sahne
Modları

Kalibrasyon

Video / Foto Çekimi

Timelapse

PanoramaZY Play

1. Sabitleyiciyi açın ve sabitleyiciyi kameranıza bir kamera kontrol kablosu ile 
bağlayın. Telefonunuzun Bluetooth özelliğini açın.
2. “ZY Play” i açın ve WEEBILL-S için ilgili ürün sayfasını seçin. İlgili Bluetooth 
adıyla sabitleyiciye bağlanmak için “connect” düğmesine basın. (Sabitleyici 
Bluetooth adını bulmak için hızlı çıkarma plakasının altındaki KULLANICI 
KİMLİĞİ: XXXX'i kontrol edin veya "Menü" - "about" menüsünde kontrol edin.)

Temel Fonksiyonlara Genel Bakış
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Sabitleyici Ne Zaman Kalibre Edilmeli?

Lütfen gerekli olduğunda sabitleyiciyi kalibre edin.

Kalibrasyon Nedeni Nasıl Yapılır?

1. Kameranın Tilt açısında, başlatmadan sonra düz konumda 
hafif bir sapma varsa.

2. Başlamadan sonra kameranın Roll açısında düz konumda 
hafif bir sapma varsa.

3. Sabitleyici sabit dururken, fotoğraf makinesi düz konumda 
iken, sık sık küçük açı düzeltmesi yapıyorsa.

Sabitleyici
Sıfırlanarak
Başlatılmalı

1. Sabitleyicinin başlatılmasından sonra seviye konumunda 
hafif bir sapma varsa.
2. Sabitleyici uzun süredir kullanılmamışsa.
3. Sabitleyici çalışma ortamlarında önemli sıcaklık 
farklılıklarına maruz kaldıysa.

Altı Taraflı 
Kalibrasyon

Kameranın roll ve tilt açısında, başlatmadan ve sabitleyici altı 
taraflı kalibrasyonundan sonra seviye pozisyonunda hafif bir 
sapma varsa.

Motor Hassas
Ayarı

Sıfırlayarak Başlatma

1. Pilleri doğru şekilde takın.
2. Kamera montaj plakasını bir elinizle tutun. Sabitleyiciyi başlatmak için güç 
düğmesine uzun basın. Başlatma arızası durumundan kaçınmak için kamera 
montaj plakasını tutarken bekleme moduna geçmek için POV modu düğmesine 
uzun basın.
3. Sabitleyiciyi bir masa yüzeyine koyun ve yaklaşık 30 saniye bekleyin; sabitleyici 
otomatik olarak başlatmayı tamamlayacaktır.

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme



20

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

Altı Taraflı Kalibrasyon

1. Uygulama Üzerinden Altı Taraf Kalibrasyon:
"APP Operations" bölümünde verilen yönteme göre, lütfen sabitleyiciyi 
uygulama ile bağlayın ve "calibration"a girin, sonra altı-taraflı kalibrasyonu 
sıraya göre yapın.
2. "Zhiyun Gimbal Tools" ile Altı Taraflı Kalibrasyon:
Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna alın. Sabitleyicideki USB bağlantı 
noktasını bir C Tipi USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Zhiyun Gimbal 
Tools'u başlatın. Üst kısımdaki "open" ı ve alt kısımdaki "calibration"ı tıklayın. 
Lütfen işlemi aşağıdaki adımlara göre yapın. Kalibrasyon tamamlandıktan 
sonra “√” işareti görünecektir.
3. OLED Ekran Kılavuzu ile Altı Taraflı Kalibrasyon:
Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna girin. Ardından menüye basın ve 
kadranı "calibration" seçeneğine çevirin. Seçimi onaylamak için sağ tuşa bir 
kez basın ve başlatmak için "yes" düğmesine bir kez basın. Sabitleyici 
ekranında görünen adımları uygulayın. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra, 
ekranda "√" işareti belirecektir.

1. Lütfen aşağıdaki altı taraflı kalibrasyon adımlarına bakın. Kalibrasyon 
tamamlandıktan sonra, lütfen sabitleyiciyi yeniden başlatın.

2. Basit bir ifadeyle, altı taraflı kalibrasyon, telefon tutucunun altı tarafının 
tümünü dikey olarak düz bir yüzeye yerleştirmek içindir.

ADIM 1

ADIM 2
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Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

ADIM 3

ADIM 4

ADIM 5

ADIM 6
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Sabitleyici Yazılımını Güncelleme

Yöntem 1: Sabitleyici yazılım güncellemesine ve çevrimiçi kalibrasyona geçmek 
için sabitleyici üzerindeki USB bağlantı noktasını bir C Tipi USB kablosuyla 
bilgisayara bağlayın. 

1.ZHIYUN resmi web sitesini www.zhiyun-tech.com açın. Ana sayfada "İndir" - 
"Firmware" tıklayın. Sabitleyici modeliniz için USB sürücüsünü ve en son üretici 
yazılımını bulun ve indirin. (Mac ve WIN10 için, USB sürücüsünü indirmenize 
gerek yoktur.)

2.İndirilen sürücüyü yükleyin.
3.Sabitleyiciyi açın ve bekleme moduna girin.

4."Zhiyun Gimbal Tools" uygulamasını başlatın, ardından üretici yazılımı 
güncelleme kılavuzundaki işlemlere göre üretici yazılımı güncellemesi yapın.

Yöntem 2: Uygualama ile güncelleme. "Uygulama İşlemleri" bölümünde verilen 
yönteme göre, sabitleyiciyi uygulamaya bağlayın. Uygulamada bir ürün yazılımı 
güncelleme istemi açılırsa, güncellemek için lütfen üzerine dokunun.

      Yazılım güncellemesinden önce, lütfen hem dengeleyicinin hem de telefonun 
güç seviyesinin %70'nin üzerinde olduğuna emin olun. Uygulamadan çıkmayın 
veya uygulamayı arka plana aktarmayın. Lütfen uygulama yönergelerine dikkat 
edin.

Motor Hassas Ayarı

"Uygulama İşlemleri" bölümünde verilen yönteme göre, sabitleyiciyi uygulama ile 
bağlayın. "settings" ve "motor calibration" seçeneğini seçin. Ardından Tilt 
ekseninin ve Roll ekseninin hassas ayar değerini gerçek gereksinimlere göre 
ayarlayın.

Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

USB
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Min. Standart Maks. Açıklama

Şarj Voltajı 6.8V - 8.4V

Şarj Akımı 250m -

Çıkış Voltajı
(Micro USB port)

3000mA

Çıkış Akımı
(Micro USB port)

- 5V

- 1000mA -

Tilt Açısı
Sınırı 314°

Roll Açısı
Sınırı

-132°

-67° 314°

+182°

+247°

Pan Açısı
Sınırı - 360° -

Çalışma
Sıcaklığı -10℃ 25℃ 45℃

Pil Kapasitesi 2600mAh İki 18650 Li-ion
Pil 

Çalışma Süresi 14s Lab Data 1

Şarj Süresi - Lab Data 2

Sabitleyici Ağırlığı -

Hızlı Çıkartma Plakası
Ağırlığı -

Pil Ağırlığı -

Tripod Ağırlığı -

Bluetooth

- 12s

- 2.5s

- ≈ 895g

- ≈ 120g

- ≈ 95g

- ≈ 180g 

Bluetooth 5.0

Ürün Modeli: CR110

Ürün Özellikleri

"Lab Data 1": 12 saatlik çalışma süresi, Vario-Tessar T * FE 24-70mm F4 ZA OSS 
yüklü ILCE-7RM3 kamera ile sabitleyicinin iyi dengelendiği tam bir test oturumu ile 
sonlandırılır. Ortam sıcaklığı 25 derece ve test oturumu boyunca sabittir.

"Lab Data 2": Bu test, 25 derece belirtilen bir sıcaklıkta 5V / 2A dereceli güç 
adaptörü ile yapılır. Gerçek şarj süresi çevresel faktörlere göre değişir.

Bu kılavuzdaki tüm veriler ZHIYUN laboratuvarlarının dahili deneylerinden 
toplanmıştır. Farklı senaryolar altında, veriler bir dereceye kadar farklıdır. Lütfen 
WEEBILL-S'nin gerçek kullanımına bakın.
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Feragatname ve Uyarılar

ZHIYUN WEEBILL-S' 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 WEEBILL-S 
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.

Kullanmadan önce bu ürünün özelliklerine aşina olmak için Kullanım Kılavuzunu 
okuyun. Ürünün doğru kullanılmaması ürüne veya kişisel eşyalara zarar verebilir 
ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu sofistike bir üründür. Dikkatli ve 
sağduyulu kullanılmalıdır ve bazı temel mekanik yetenekler gerektirir. Bu ürünün 
güvenli ve sorumlu bir şekilde çalıştırılmaması üründe veya diğer mallarda 
yaralanmalara veya hasara neden olabilir. Bu ürün doğrudan yetişkin gözetimi 
olmadan çocuklar tarafından kullanılması için tasarlanmamıştır. Uyumlu olmayan 
bileşenlerle veya ZHIYUN tarafından sağlanan ürün belgelerinde belirtildiği veya 
talimatlarda belirtilenin dışında hiçbir şekilde KULLANMAYIN. Buradaki güvenlik 
kuralları, güvenlik, işletme ve bakım için talimatlar içerir. Ürünü doğru şekilde 
çalıştırmak ve hasarı veya ciddi yaralanmaları önlemek için, montajdan, 
kurulumdan veya kullanımdan önce Kullanım Kılavuzundaki tüm talimatları ve 
uyarıları okumak ve uygulamak önemlidir.

Semboller: İpuçları ve Püf Noktaları Önemli Notlar

   DİKKAT:
1. WEEBILL-S yüksek hassasiyetli bir kontrol cihazıdır. Düşürülürse veya harici bir 

kuvvete maruz kalırsa WEEBILL-S'de hasara neden olabilir ve bu, arızaya 
neden olabilir.

2. WEEBILL-S açıldığında dış mil eksenlerinin dönmesinin dış kuvvet tarafından 
engellenmediğinden emin olun.

3. WEEBILL-S su geçirmez değildir. WEEBILL-S ile her türlü sıvı veya 
temizleyicinin temas etmesini önleyin. Temizlik için kuru bez kullanılması 
önerilir.

4. Kullanım sırasında WEEBILL-S'yi toz ve kumdan koruyun.

Okuma İpuçları

Uyarılar

Güvenli Kullanım Rehberi
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 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. 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.
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.

Feragatname ve Uyarılar
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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.

Pilin 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.
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, 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, 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

Ürün Arızalandığında Yapılması Gerekenler
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İletişim

Website Weibo

Facebook 
(Zhiyun Support)

Youtube

Google+

Youku

� �

�

Vimeo

Facebook 
(Zhiyun Tech)

Wechat

Instagram
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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

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

CertificateofQuality

QC Inspector:

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.
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