Yardımcı Kitapçık

Akıllı Telefonlar için 3 Eksenli Stabilize El Gimbali
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Ürüne Genel Bakış
1. Yapısal
Resimlerde gösterilen akıllı telefon sadece referans içindir.

Mikro USB yuvası

( Telefon Şarj Yuvası）

Tilt ekseni

Yatay Kol
Roll Ekseni
Monopod
（0-183mm）

Akıllı Telefon Tutucu
Dikey Kol
Pan ekseni

Tetik

Fonksiyon Tuşu

Mikro USB yuvası

Bluetooth Deklanşör

Durum göstergesi
Joystick
Odaklama Tuşu

Yerleşik Batarya
Tutacak
Bileklik yuvası

1/4-20 Tripod Bağlantı Yuvası

2. Dahil Ürünler

Mikro USB Kablo

Bileklik

Tripod
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Kullanımı
1. Gimbal Şarjı
Lütfen ilk kez gimbal'ı açmadan önce pili tamamen şarj edin.

Mikro USB kablosuyla şarj etme Gösterge şarj durumunda kırmızı renktedir ve
pil dolduğunda yeşil renkte yanar.

Mikro USB Kablo

!

5V/2A USB Şarj cihazı
(dahil değildir)

(1) Lütfen akıllı telefonu açmadan önce akıllı telefonu takın.
(2) Kullanılmadığında, ayar düğmesini kapatın ve sonra akıllı telefonu çıkarın.

2. Akıllı Telefon Şarjı
Telefonu kabloyla şarj edin ve karşılık gelen kabloyu şarj bağlantı noktasına göre seçin.
Mikro USB Yuvası

3. Akıllı Telefonun Bağlanması
Akıllı telefonunuzun koruyucu kılıfını çıkarmanız önerilir.
Akıllı telefon tutucu genişlik aralığı: 57-84mm.

Akıllı telefonu tutucunun içine yerleştirin, böylece telefon tutucunun arkasına dayanır.
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Akıllı telefon monte edildikten sonra dengesizse, ayar yapmak için aşağıdaki
adımlara bakın.

Sola yatık

Yatay Kol
En iyi Denge

Sağa yatık

（1）Akıllı telefon sola doğru eğilirse, telefon yatay duruma gelene kadar
çapraz kolu sağa doğru çekin.

（2）Akıllı telefon sağa doğru eğilirse, telefon yatay duruma gelene kadar
çapraz kolu sola doğru itin.

4. Telefon Pozisyonu
90°

90°
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90°

2

3

90°
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Dikey Çekim
Sadece Pitch ekseninden ayarlandığı zaman etkilidir,
lütfen grafiğe bakınız

Dikey Çekim

Tek klik
Basın & Basılı Tutun
Çift Klik
Gimbali Yatay Pozisyonda tutun
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Resetler

ipucu：
Yük Ağırlığı
100~200g

Yük Ağırlığı
≤130g

5. Açma Kapama
Gimbal'ı açmadan önce akıllı telefonun sağlam olduğundan emin olun.
Pil zayıf olduğunda, durum göstergesi her 5 saniyede bir üç kez kırmızı renkte yanıp söner.
Gimbalinin şarj edin.
Güç açma status durum göstergesi yeşile dönene ve yalpalama sinyalleri verene kadar işlev düğmesini basılı tutun.
Güç kapalı status durum göstergesi yanıp sönen kırmızıdan kırmızıya değişinceye kadar işlev düğmesini basılı tutun.
sabit bir kırmızı ışık ve yalpalama bip sesleri.

Fonksiyon Modları
Çalışma Modları
Durum Göstergesi
Gimbalın geçerli modu olabilir
gösterge durumu ile tanımlanır.
Gösterge

Mod / Durum

Mavi ışık bir kez yanıp sönüyor

Pan mod

Mavi ışık iki kez yanıp sönüyor

Follow mod

Fonksiyon tuşu

Sabit mavi ışık

Lock mode / gimbal initializing
/ motion control mode

Bluetooth deklanşör

Durum Göstergesi
Joystick

Mavi ışık yanıp sönmeye devam ediyor Başlatma hatası / arıza

joystick Kontrolü

Kırmızı ışık üç kez yanıp sönüyor Düşük Batarya

Yukarı

Kırmızı ışık yanıp sönmeye devam ediyor Gimbal kapanıyor

Bluetooth deklanşör düğmesi
Bluetooth veya Feiyu ON App bağlanarak,
aşağıdaki işlemleri yapabilir
Tuş

Mod / Gösterge Drumu

Tek tık

Fotoğraf / Durum göstergesi
bir kez yeşil yanıp sönüyor

Basılı tut

Video / Durum göstergesi kaldı
kayıt sırasında sabit yeşil

Sola

Sağa

Aşağı

Sorun Giderme: Eğer gimbal Feiyu ON App'a bağlanamazsa, gimbal'ı kapatın. basın ve basılı tutun Bluetooth bağlantısını
sıfırlamak için hem bluetooth deklanşör düğmesini hem de işlev düğmesini kullanın.
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Modlar

Kaydırma modu (varsayılan mod)
Yuvarlanma ve eğilme yönü sabittir ve akıllı telefon kullanıcının
el hareket yönüne göre hareket eder.
Takip modu
Yuvarlanma yönü sabittir ve akıllı telefon kullanıcının
el hareket yönüne göre hareket eder.
Kilit modu
Akıllı telefonun yönü sabittir.
Reset
Pan moduna geri dönün, tümü varsayılan değere geri döner.

Manual Lock

Akıllı telefon, kilit modundayken, takip modunda veya kaydırma modunda manuel olarak
konumlandırılabilir. Hem kaydırma hem de yatırma manuel olarak ayarlanabilir.

Akıllı telefonu manuel olarak istenen konuma taşıyın ve
yarım saniye bekleyin. Yeni yatırma ve / veya çevirme konumları
otomatik olarak kaydedildi.

Hareket Kontrol Modu

Gimbal, hareket kontrol modunu kullanarak kolayca sabit hızda hareketler oluşturabilir. Bu mod hem
normal video hem de timelapse fotoğraf çekimi için kullanılabilir. En iyi sonuçlar için, tamamen
hareketsiz kalması için FeiyuTech tripoduna veya diğer tripodlara gimbal bağlayın.
Feiyu ON App'ta hareket hızını ayarlayın
Hareket hızını ayarlamak için Feiyu ON App cihazına bağlanın ve ayarlar menüsündeki
hareket kontrolü seçeneğinden istediğiniz hızı seçin.
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