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Genel Bakış

Bölümler

1.5” LCD Ekran

Kamera

Kayıt Tuşu

Menü Tuşu

LED Kamera Durumu
Joystick

LED batarya durumu

3.5mm Mik Girişi

Mikro SD kart Yuvası

Fotoğraf Tuşu

LED sistem durumu

Batarya Çıkartma Tuşu

REMOVU K1, entegre 3 eksenli gimbal ile bir 4K Kameradır.
Ha�f, taşınabilir, kullanıcı dostu ve uygun maliyetlidir.
Her şeyin çekimde olduğundan emin olmak için K1'in özel bir
tasarlanmış F2.8 geniş açılı lens. Keskin 12 MP fotoğra�ar çeker ve
4K'ya kadar sabit video. Dahili 1.5” LCD ekran ile şunları yapabilirsiniz:
kayıtlı videoları ve fotoğra�arı anında önizleyin ve oynatın. bu
K1 sağlayan güçlü bir değiştirilebilir akıllı pil kullanır
Tek bir şarjla 4 saate kadar kesintisiz çekim.

 
 



Pan Eksen Kilidi

Batarya Seviyesi
Kontrolü

LED Kamera durumu
Hoparlör

Roll Motoru

Taşıma Kabı x 1K1 x 1

Tetik

Açma / Kapama

Mikrofon

Tilt Motoru

Pan Motoru

Mibro USB Girişi

Lanyard Yuvası

1/4” Vida Yuvası

Kutu İçeriği

USB Kablo x 1



REMOVU K1 App Kurulumu

Bataryanın Hazırlanması

Başlangıç
Gimbal Kilidini Açın

Açma Kapama

Uygulama dükkanında ‘REMOVU’ aratın ve indirin. 

- Şarj Süresi: 150 dakika ( 5V/2A adaptör ile)

- Tam dolduğunda LED gösterge sönecektir.

Şarj Oluyor

Tam Dolu

1. Roll motorunu çevirin. 2.  Pan ekseni  
kilidini açın.

Açma kilidini aşağıya çekerek bekleyin.
Cihaz açılacak/kapanacaktır. 

Açma kilidini cihaz açıldığında/kapandığında 
serbest bırakın.

İlk kullanımdan önce bataryayı tam şarj edin.



K1 App ile bağlantı

Kontroller

Tetik :  
-  Bir defa basarak PAn ve Takip modları arasında 

geçiş yapın.

-  İki defa basarak kamera pozisyonunu 
eski haline getirin.

- Basılı tutarak Joystick yardımı ile Zoom yapın.

- Üç defa basarak sel� moduna geçin / çıkın.

Fotoğraf Tuşu :  
Bir kere basarak fotoğraf çekin.

Kayıt Tuşu :  
Bir defa basarak kaydı başlatın, tekrar basarak kaydı durdurun ve kaydedin.

4-Yönlü Joystick :  
Kameranızı Pan ve Tilt eksenlerinde hareket ettirir.

1. K1 kameranızı açın. 

2.  ‘Menu’ tuşuna basın.

6.  K1 mobil uygulamayı başlatın ve 
‘Connect’ tıklayın.

5.  Mobil cihazınızda Wi-Fi açın ve 
K1 Kamera ile bağlantı kurun. 
(Şifre: 12345678)

3. Menüde ‘Camera Settings’ seçin.

4. Wi-Fi ‘ı açın.



Özellikleri

ISP Ambarella A12S75

Sensör 1/2.3” CMOS 12MP (Sony IMX377)

Lens F2.8 FOV 101°(D)

Odak Suitable range 50cm to ∞

Maks Imaj Ebatı 4000 x 3000 pixels

Fotoğraf 
Modları

Single Shot
Burst Photo
Timelapse Photo (Normal, Motion)
Panorama Photo (F/W Updated)

Video Modları Video (Normal, Motion)
Slow Motion Video (Normal, Motion)
Timelapse Video (Normal, Motion)

Video 
Çözünürlüğü

4K (3840x2160) @ 30fps
WQHD (2560x1440) @ 30/60fps
FHD (1920x1080) @ 30/60/120fps
HD (1280x720) @ 30/60/120/240fps

Desteklenen 
Hafıza Kartı

Micro SD (UHS-1 U3) up to 256GB (max)

Mekanizma 3-eksen BLDC motorize gimbal

Aktif Aralık Tilt : -48° / +108°
Pan : -75° / +255°
Roll : -60° / +60°

Açısal 
Titreşim aralığı

±0.03°

Bağlantı Wi-Fi Direct (2.4GHz)

Desteklenen OS Android
iOS

Fonksiyonlar Canlı Görüntü (Preview) & Playback
Uzaktan Kamera Kontrolü & Gimbal
Yazılım Güncelleme

Batarya Değiştirilebilir Li-ion 2,900mAh (10.7Wh)
Doğrudan USB kablo ile şarj
(Şarj cihazı gerektirmez)

Çalışma Süresi 4 saat sürekli kayıt

Ebatlar 5.8 x 7.0 x 21.6 (cm)

Ağırlık 340g (batarya dahil)

Kamera

Gimbal

Sistem

Mobil Uygulama / App



Başlamadan Önce

Dikkat

Not

FCC Uyum Beyanı

RF Maruz Kalma Bilgileri

AB Uyum Beyanı

Güvenlik Yönergeleri

Aşağıdaki belgeler, K1'inizi güvenle çalıştırmanıza ve tam olarak kullanmanıza yardımcı 
olmak için hazırlanmıştır.
İlk önce "Kutuda" listesinde verilen tüm parçaların olup olmadığını kontrol edin. 
K1'i kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu okuyun ve resmi 
REMOVU web sitesinin ürün sayfasındaki eğitim videolarını izleyin. 
Bu ürünün kurulumu, bakımı veya kullanımı sırasında herhangi bir sorunuz veya 
sorununuz varsa, lütfen REMOVU veya bir REMOVU distribütörü ile iletişime geçin.

1. K1'in içindeki karmaşık bileşenler, çarpma anında hasar görebilir ve 
    gimbalin arızalanmasına neden olabilir.

2. Gimbal'i kullanmadan önce, rulo motorunun kilidini açtığınızdan ve pan 
    ekseni kilidini açtığınızdan emin olun. Aksi takdirde, gimbal zarar görebilir.

3. Gimbal'i saklarken, rulo motorunu ve pan ekseni kilidini kilitlediğinizden emin olun. 
   Aksi takdirde, gimbal zarar görebilir.

4. K1 suya dayanıklı DEĞİLDİR. Herhangi bir sıvı temizleyici KULLANMAYIN. 
   K1'i temizlemek için yalnızca yumuşak kuru bir bez kullanın.

5. Kamera ve motorlardaki sensörleri korumak için K1'i kum ve tozdan uzak tutun.

6. K1'i Direk/Sel�e Çubuğu ile KULLANMAYIN.

1.  Başarıyla başladığından emin olmak için açılırken K1'i sabit tutun.

2. Çekime başlamadan önce kamera ayarlarını kontrol edin.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına 
uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve 
talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden
 olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo
 veya televizyon alımında zararlı girişime neden oluyorsa, bu ekipman kapalı ve açıkken, 
kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak paraziti düzeltmeye 
çalışması önerilir:

Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki prize takın.

Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz.

2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm 
parazitleri kabul etmelidir.
Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik veya modi�kasyonlar, 
kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncon
trolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio 
frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 
20cm during normal operation.

Essel-T Co., Ltd (d.b.a REMOVU) işbu belgeyle, bu cihazın R&TTE Yönergesinin temel 
gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.



Not

Uyarı

Batarya Kullanımı

Batarya Şarjı

Bataryanın Depolanması

Akıllı Pil Güvenlik Yönergeleri

Tüm talimatlar ve diğer ek belgeler, tamamen Essel-T Co., Ltd'nin (d.b.a 
REMOVU) takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. Güncel ürün bilgileri için 
http://www.removu.com adresini ziyaret edin.

Yangın, ciddi yaralanma ve mal hasarını önlemek için pillerinizi kullanırken, şarj 
ederken veya saklarken aşağıdaki güvenlik yönergelerine uyun.

1. Pillerin herhangi bir sıvıyla temas etmesine İZİN VERMEYİN. Pilleri yağmurda 

veya bir nem kaynağının yakınında BIRAKMAYIN. Pili suya DÜŞÜRMEYİN. Pilin içi 

suyla temas ederse, kimyasal ayrışma meydana gelebilir, bu da potansiyel olarak 

pilin yanmasına ve hatta patlamaya neden olabilir.

2. Pil yanlışlıkla suya düşerse, hemen güvenli ve açık bir alana koyun. Pil tamamen 

kuruyana kadar güvenli bir mesafe bırakın. Pili bir daha asla kullanmayın ve pili 

aşağıdaki Pilin İmhası bölümünde açıklandığı gibi uygun şekilde atın.

3. Batarya yangınını su, kum, yangın battaniyesi veya kuru toz yangın söndürücü 

kullanarak söndürün.

4. Asla REMOVU olmayan pilleri kullanmayın. REMOVU, REMOVU olmayan pillerin 

neden olduğu herhangi bir hasardan sorumlu DEĞİLDİR.

5. Şişmiş, sızdıran veya hasarlı pilleri asla kullanmayın veya şarj etmeyin. Pilleriniz 

anormal ise, daha fazla yardım için REMOVU veya bir REMOVU distribütörü ile 

iletişime geçin.

6. Pil, 0°C ila 40°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılmalıdır. Pilin 40�'nin üzerindeki 

ortamlarda kullanılması yangına veya patlamaya neden olabilir. 0°C'nin altında 

pil kullanımı kalıcı hasara neden olabilir.

7. Pili güçlü elektrostatik veya elektromanyetik ortamlarda KULLANMAYIN. Aksi 

takdirde pil kontrol kartı arızalanabilir.

8. Pili hiçbir şekilde parçalarına ayırmayın veya delmeyin; aksi takdirde pil akabilir, 

alev alabilir veya patlayabilir.

9. Pilleri DÜŞÜRMEYİN veya VURMAYIN. Pillerin üzerine ağır nesneler KOYMAYIN. 

Aküye herhangi bir fiziksel darbe BASMAYIN.

10. Bataryadaki elektrolitler oldukça aşındırıcıdır. Pilin sızması durumunda cildinizi 

veya gözünüzü elektrolitlere MARUZ BIRAKMAYIN. Maruz kalınırsa, etkilenen 

bölgeyi en az 15 dakika temiz akan su ile hemen yıkayın ve ardından hemen bir 

doktora görünün.

11. Düşme veya başka kazalardan etkilenmişse pili KULLANMAYIN.

12. Pilleri ISITMAYIN. Pili mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici bir ısı 

kaynağıyla KURUTMAYIN.

13. Pili manuel olarak kısa devre YAPMAYIN.

14. Akü terminallerini temiz, kuru bir bezle temizleyin.

1. Pili 5V/2A adaptör ile şarj edin.

2. Şarj sırasında pili asla gözetimsiz bırakmayın. Pili yanıcı malzemelerin yakınında 

veya halı veya ahşap gibi yanıcı yüzeylerde şarj ETMEYİN.

3. Pil uzun süre kullanılmayacaksa pili aşırı şarj ETMEYİN.

1. Pilleri çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

2. Pili fırın veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarının yakınında BIRAKMAYIN.

Pilleri sıcak günlerde aracın içinde BIRAKMAYIN. İdeal saklama sıcaklığı 22C-28C'dir.



Batarya Bakımı

Seyahat Bildirimi

Pil İmhası

Not

 

Facebook.com/removuglobal

Instagram.com/removu

Twitter.com/removuglobal

Youtube.com/removu

3. Pili daima kuru bir yerde saklayın.

4. Pili uzun süre tamamen boşalmış halde saklamayın, aksi takdirde aşırı deşarj olur 

ve kalıcı hasara yol açar.

5. İçinde başka metal malzemeler veya madeni paralar bulunan bir kutu veya 

çekmecede SAKLAMAYIN. Kısa devreye neden olabilir.

6. Pili madeni para, anahtar, mücevher ve saç tokası gibi metal malzemelerle birlikte 

saklamayın. Pil yuvası metal malzemelerle temas ederse yangına neden olabilir.

Herhangi bir itilaf halinde ingilizce aslı esas alınır. 

REMOVU bu belge ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

http://www.removu.com/k1

1. Sıcaklık çok yüksek veya çok düşük olduğunda pili asla kullanmayın.

2. Pili asla 60C den yüksek sıcaklıktaki ortamlarda saklamayın.

1. Akıllı Pili bir uçak uçuşunda taşımadan önce tamamen deşarj olması gerekir. Pili 

yalnızca ateşe dayanıklı bir yerde boşaltın. Akıllı Pilleri havalandırılan bir yerde 

saklayın.

2. Pili gözlük, saat, mücevher ve saç tokası gibi metal nesnelerden uzak tutun.

3. Hasarlı bir pili veya güç seviyesi %50'den yüksek pili asla taşımayın.

Çoğu şarj edilebilir Li-Polimer pil, tehlikesiz atık olarak sınıflandırılır ve normal 

belediye atık akışına atılması güvenlidir. Birçok yerde pil geri dönüşümünü 

gerektiren yasalar vardır. Şarj edilebilir pilleri normal çöp kutusuna 

atabileceğinizden emin olmak için yerel yasalarınızı kontrol edin. Li-Polimer 

pilleri güvenli bir şekilde elden çıkarmak için, terminalleri ambalaj, maskeleme 

veya elektrik bandı ile diğer metallere maruz kalmaktan koruyun, böylece 

taşınırken yangına neden OLMAYIN. Pili asla ateşe atmayın çünkü patlayabilir.

1. Kullanmadan önce pillerin tamamen şarj olduğundan emin olun.

2. Akıllı Pil, dolduğunda şarjı durdurmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, şarj işleminin 

ilerlemesini izlemek ve tam şarj olduğunda pillerin bağlantısını kesmek iyi bir 

uygulamadır.

3. 10 gün veya daha uzun süre kullanılmayacaksa pili %50'ye kadar boşaltın. Bu, pil 

ömrünü büyük ölçüde uzatabilir.

4. Pil, boşalırsa veya uzun süre kullanılmadığında doğrudan kullanılamayacağı 

hazırda bekleme moduna geçer. Hazırda bekletme modundan çıkarmak için pili 

yeniden şarj edin.

5. Uzun süre saklandığında pilleri cihazdan çıkarın.

6. Pil hücresinin zarar görmesine neden olabileceğinden, Asla Aşırı deşarj etmeyin.

7. Uzun süre kullanılmadığında pil ömrü azalabilir.

8. Pili iyi durumda tutmak için her üç ayda bir boşaltın ve tamamen şarj edin.



Müşteri Hizmetleri
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info@oyuncakhobi.com
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