V tomto dokumente PDF sú k dispozícii
nasledujúce funkcie.

Rýchle vyhľadávanie
kľúčových slov

Do vyhľadávacieho poľa zadajte kľúčové
slovo a stlačte tlačidlo vyhľadávania

Rýchly skok medzi
kapitolami

Kliknutím na názov konkrétnej kapitoly
v obsahu prejdete na danú kapitolu

*Na podporu vyššie uvedených funkcií je potrebný softvér na
čítanie, napríklad Adobe Reader.
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Zoznam položiek v balení

Zoznam položiek v balení
Balenie produktu sa dodáva s nasledujúcimi položkami. V prípade, že niektorá položka
chýba, kontaktujte spoločnosť ZHIYUN alebo miestneho obchodného zástupcu.

CRANE-M2 1 ×

Statív 1 ×

Rýchloupínacia doštička
1×

Popruh na zápästie 1 ×

Kábel USB typu C 1 ×

1/4-palcová skrutka na
upevnenie fotoaparátu 1 ×

Držiak na telefón 1 x

Úložné puzdro 1 x

Manual

Stručná úvodná príručka 1 x
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Oboznámte sa so stabilizátorom CRANE-M2

Oboznámte sa so stabilizátorom CRANE-M2

1. Prítlačná skrutka osi naklonenia

13. Otvor popruhu na zápästie

2.

14. Sieťová zásuvka micro USB

Prítlačná skrutka rýchloupínacej
doštičky

3. Západka osi posunu
4. Spúšťač
5. Uzamykací kolík
6. Zámok pamäte
7. Rýchloupínacia doštička

15. Prítlačná skrutka osi otáčania
16. Motor osi otáčania
17. Motor osi posunu
18. Obrazovka displeja
19. Pákový ovládač
20. Tlačidlo fotografie/videa

8. 1/4-palcová skrutka na upevnenie
fotoaparátu

21. Motor osi naklonenia

9. Prítlačná skrutka osi posunu

22. Bezpečnostný zámok

10. 1/4-palcový závitový otvor

23. Tlačidlo napájania

11. Nabíjací port/port aktualizácie
firmvéru

24. Tlačidlo ponuky

12. Posúvač priblíženia

25. Tlačidlo režimu
26. Statív
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Postup nabíjania

Postup nabíjania
Pri prvom použití stabilizátora CRANE-M2 nabite batérie, aby ste ich aktivovali a zaistili
jeho správnu funkčnosť.
Spôsob nabíjania: stabilizátor nabíjajte pomocou napájacieho adaptéra (nie je súčasťou
balenia) a dodaného kábla USB typu C pripojením k nabíjaciemu portu na stabilizátore.

Elektrická
电源
zásuvka

Napájací
适配器
adaptér

Kábel USB typu C

USB 充电线
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Inštalácia a vyváženie

Inštalácia statívu
Stabilizátor upevnite na statív a statív rozložte na
rovnom povrchu.

Inštalácia fotoaparátu
V príklade uvádzame fotoaparát Sony DSC-RX100M5:
1. Vyberte rýchloupínaciu doštičku, fotoaparát upevnite na doštičku a potom utiahnite
1/4-palcovú skrutku na spodnej strane.
2. Uvoľnite prítlačnú skrutku rýchloupínacej doštičky a rýchloupínaciu doštičku s
upevneným fotoaparátom zasuňte do rýchloupínacieho modulu. Rýchloupínaciu
doštičku zatlačte smerom k motoru osi naklonenia, pričom motor by sa nemal odierať.
Po zapojení bezpečnostného zámku utiahnite prítlačnú skrutku rýchloupínacej doštičky.

Dlhá
štrbina
长槽
① Dlhá štrbina rýchloupínacej doštičky je určená na
inštaláciu zrkadlového fotoaparátu, zatiaľ čo krátka
štrbina je určená na kompaktný fotoaparát (zrkadlové
fotoaparáty Fuji možno nainštalovať do krátkej
štrbiny).
② Pred upevnením fotoaparátu sa uistite, že je
pripravený na prácu. Odstráňte kryt objektívu a
skontrolujte, či je už vložená batéria fotoaparátu a pamäťová karta.

Krátka
短槽 štrbina

Motor osi posunu má západku na uzamknutie a odomknutie osi posunu. Pred použitím
stabilizátora os odomknite, a ak sa stabilizátor nepoužíva, uzamknite ju.
Pri skladovaní zložte ramená (osi) tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
Os otáčania zatlačte nadol a upevnite k osi posunu pomocou uzamykacieho kolíka.
Nakoniec utiahnite prítlačnú skrutku osi otáčania.
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Inštalácia a vyváženie

收纳状态

1. Uzamknite tlačidlo
západky pod osou
posunu.

2. Zložte os naklonenia
v línii s osou otáčania,
ako je znázornené na
obrázku.

3. Os otáčania zatlačte
nadol a upevnite k
osi posunu pomocou
uzamykacieho kolíka.
Nakoniec utiahnite
prítlačnú skrutku osi
otáčania.

收纳状态

4. Stabilizátor je zložený
na uskladnenie.

Pri zatlačení a uzamknutí osi otáčania sa blokovací kolík odrazí nahor, aby
uzamkol aj os naklonenia. Pri odomknutí a zdvíhaní osi otáčania sa blokovací kolík
automaticky zasunie, aby bol stabilizátor pripravený na prácu.
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收纳状

Inštalácia

Inštalácia kamery GoPro

1. Kameru GoPro vložte do klietky
na kameru GoPro (nie je súčasťou
balenia). Postupujte podľa pokynov v
časti „Inštalácia fotoaparátu“ a pripevnite
kameru GoPro s klietkou na stabilizátor.
Vyvážte zostavu podľa krokov uvedených
v časti „Spôsob nastavenia vyváženia“.

2. Stabilizátor je pripravený na použitie,
keď je dobre vyvážený, ako je uvedené
vyššie.

Inštalácia smartfónu

1. Smartfón vložte do držiaka telefónu
a podľa pokynov v časti „Inštalácia
f o to a p a rá t u “ u p e v n i te s m a r t f ó n s
držiakom telefónu na stabilizátor. Vyvážte
zostavu podľa krokov uvedených v
časti „Spôsob nastavenia vyváženia“
(nastaviteľný rozsah držiaka telefónu je 59
– 90 mm).

2. Stabilizátor je pripravený na použitie,
keď je dobre vyvážený, ako je uvedené
vyššie.

Na držiaku telefónu sú dva 1/4-palcové otvory so závitom. Na upevnenie držiaka
telefónu na stabilizátor CRANE-M2 použite plytší otvor a na upevnenie na statív
použite hlbší otvor.
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Inštalácia

Spôsob nastavenia vyváženia
❶ U voľnite 1/4-palcovú skrutku v spodnej časti
r ýchloupínacej doštičky. Jemne uchopte
rameno osi naklonenia a zatlačte fotoaparát,
aby sa posunul dopredu alebo dozadu, až kým
fotoaparát nezostane nehybný a takmer vo
vodorovnej polohe tak, aby objektív smeroval
dopredu (ako je to znázornené na obrázku).
Tento krok dokončite utiahnutím skrutky.
❷ O bjektív nasmerujte nahor, mierne uvoľnite
prítlačnú skrutku osi naklonenia a zatlačte
fotoaparát, aby sa posunul dopredu alebo
dozadu, až kým fotoaparát nezostane nehybný s
objektívom nahor, ako je to znázornené vpravo.
Tento krok dokončite dotiahnutím prítlačnej
skrutky.

❸ Uvoľnite prítlačnú skrutku rýchloupínacej doštičky
a posuňte ju smerom doprava, aby sa fotoaparát
priblížil k motoru (t. j. posuňte rýchloupínaciu
doštičku na vzdialený pravý koniec). Tento krok
slúži na pohodlné nastavenie a vyváženie v
budúcnosti.

❹ Deaktivujte zámok pamäte a uvoľnite prítlačnú
skrutku osi otáčania. Potiahnite os otáčania tak,
aby sa pohybovala doľava alebo doprava, až
kým nebude vodorovne s terénom. Tento krok
dokončite dotiahnutím prítlačnej skrutky.

Rozsah otáčania prítlačnej skrutky osi naklonenia je asi 180° .
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Inštalácia
❺ Po nastavení vyváženia aktivujte zámok pamäte
na osi otáčania, aby ste označili vyváženú polohu
na jednoduché a rýchle nastavenie vyváženia v
budúcnosti.

❻ O domknite os, mierne uvoľnite jej prítlačnú
skrutku a potom nastavte os posunu tak, aby
zostala nehybná a vodorovne s terénom (ako
je znázornené vpravo). Tento krok dokončite
dotiahnutím prítlačnej skrutky.
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Používanie

Popis tlačidiel

7
5
1
2

3
4

1. Posúvač priblíženia
• S t l a č e n í m p o s ú v a č a p r i b l í že n i a
ovládate fotoaparát tak, aby sa po
pripojení stabilizátora k fotoaparátu
vykonalo digitálne priblíženie.
2. Tlačidlo fotografie/videa*
• Jedným kliknutím spustíte alebo
zastavíte nahrávanie
• Dvojitým kliknutím urobíte fotografiu
3. Pákový ovládač
• Štvorsmerové ovládanie fotoaparátu/
objektívu na stabilizátore.
• Na obrazovke ponuky stlačte pákový
ovládač smerom nahor alebo nadol a
vyberte možnosť, zatlačením doľava
sa vrátite na predchádzajúcu možnosť,
zatlačením doprava prejdete na ďalšiu
možnosť.
4. Tlačidlo režimu
• Jedným stlačením prepínate medzi
režimami sledovania posunu,
blokovania a uhla pohľadu.
• Dvojitým stlačením prepínate medzi
r e ž i m a m i G o a Vo r te x . J e d n ý m
stlačením sa vrátite do režimu
sledovania posunu.
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• Dlhým stlačením zapnete
pohotovostný režim alebo ho ukončíte.
5. Tlačidlo napájania
• Na zapnutie/vypnutie stabilizátora
stlačte a podržte tlačidlo napájania
dlhšie ako 2 sekundy.
6. Tlačidlo ponuky
• Jedným kliknutím zobrazíte obrazovku
ponuky alebo ju ukončíte
• Dvojitým kliknutím uzamknete alebo
odomknete pákový ovládač
7. Spúšťač
• Jedným stlačením zapnete režim
úplného sledovania. Opätovným
j e d n ý m s t l a č e n í m s a v rá t i te d o
predchádzajúceho režimu.
• Dlhým podržaním (viac ako 2 sekundy)
spúšťača prejdete do režimu úplného
sledovania. Uvoľnením sa vrátite do
predchádzajúceho režimu.
• Dvojitým stlačením vrátite motor do
počiatočného bodu aktuálneho režimu.
• Trojitým stlačením otočíte motor osi
posunu o 180°bez zmeny aktuálneho
režimu.

Jedným/dvojitým kliknutím na tlačidlo ponuky odomknete uzamknutý pákový
ovládač.

*Vyššie uvedené funkcie ovládania fotoaparátu musia byť realizované v aplikácii ZY Play
alebo keď je stabilizátor pripojený k fotoaparátu.
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Používanie

Popis obrazovky displeja

axis lock

Fotoaparát nie je
pripojený

Fotoaparát je
pripojený

Os je
uzamknutá

motor
wifi
history
Ponuka

Popis ikon:
相机与云台成功连接
Fotoaparát bol úspešne
稳定器蓝牙为连接状态
Je pripojený stabilizátor

pripojený k stabilizátoru
Bluetooth

稳定器云台摇杆锁定
Pákový ovládač stabilizátora

je uzamknutý

闪烁时正在充电，停止时完成充电
Stabilizátor sa nabíja
稳定器当前电量
Úroveň nabitia batérie
axis lock

PF
L
POV
V
F
GO

stabilizátora

Upozornenie používateľa, že os je uzamknutá, zatiaľ čo zaznie alarm (na
提示未解除锁定状态并发出警报声（解除锁定状态，
并长按模式键恢复工作）
pokračovanie odomknite os a stlačte a dlho podržte tlačidlo režimu)
稳定器当前为左右跟随模式（Pan
Following Mode）
Režim sledovania posunu
稳定器当前为全锁定模式（Locking
Mode）
Režim uzamknutia
稳定器当前为第一视角模式（Point
Of View Mode）
Režim uhla pohľadu
稳定器当前为三维梦境模式（Vortex
Mode）
Režim Vortex

Režim sledovania
稳定器当前为全跟随模式（Following
Mode）
Režim Go
稳定器当前为疯狗模式（PhoneGo
Mode）
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Používanie

Popis možností ponuky
motor (nastavenia low
krútiaceho momentu medium
motora)
high
wifi (informácia o C:
sieti WIFI)
S:
history (história siete list 1-5
WIFI)
clear
joystick (nastavenia
pákového ovládača)
informácie

Nízky krútiaci moment
Stredný krútiaci moment
Vysoký krútiaci moment
Značka fotoaparátu
Názov siete WIFI
História siete WIFI
Vymazanie histórie siete WIFI
vertikálne

reverse
horizontálne

vyp.
zap.
vyp.
zap.

Verzia firmvéru, model stabilizátora

Nastavenie krútiaceho momentu motora
Krútiaci moment stabilizátora je potrebné nastaviť (3 úrovne) tak, aby sa stabilizátor
prispôsobil fotoaparátom a objektívom s rôznou hmotnosťou na ideálne použitie.
Spôsob nastavenia:

motor
wifi
history

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo ponuky a stlačením pákového ovládača
vyberte „motor“, potom zatlačte pákový ovládač doprava, aby ste
prešli do nastavení krútiaceho momentu motora.

low
medium
high

2. Stlačením pákového ovládača vyberte vhodnú úroveň krútiaceho
momentu motora a zatlačením doprava výber potvrďte a použite.

low

Hmotnostná
kapacita
Nízky

Príklady kompatibilných fotoaparátov
a objektívov
Kamera GoPro

medium(predvolené)

Stredný

Séria Sony DSC-RX100 alebo smartfón

high

Vysoký

Sony ILCE-6000 + E PZ 16 – 50 mm
F3.5-5.6 OSS

Možnosť

Príliš vysoké alebo príliš nízke krútiace momenty motora môžu viesť k chveniu
stabilizátora a ovplyvniť jeho výkon.
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Používanie

Popis režimu ovládania
Červený kruh znamená, že rotácia motora sleduje pohyb stabilizačnej rukoväti, zatiaľ
čo sivý kruh znamená, že rotácia motora je nezávislá od pohybu rukoväti.

Os naklonenia
俯仰轴

Os 俯仰轴
naklonenia

横滚轴
Os
otáčania

横滚轴
Os
otáčania

Os posunu
航向轴

Os posunu
航向轴

Režim sledovania posunu (PF): Do
tohto režimu prepnete jedným kliknutím
na tlačidlo režimu.
Fotoaparát sa posúva doľava/doprava v
rámci pohybu stabilizačnej rukoväti, zatiaľ
čo motory osi naklonenia a otáčania
sú uzamknuté. Posunutím pákového
ovládača nahor/nadol môžete manuálne
ovládať os naklonenia.

Režim uzamknutia (L): Do tohto režimu
prepnete jedným kliknutím na tlačidlo
režimu.
Tento režim uzamyká pohyb všetkých
troch osí a orientácia fotoaparátu je
pevná. Stlačením pákového ovládača
manuálne ovládate orientáciu
fotoaparátu.

Os
naklonenia
俯仰轴

横滚轴
Os
otáčania

Os俯仰轴
naklonenia

Os横滚轴
otáčania
Os posunu
航向轴

Režim uhla pohľadu (POV): Do tohto
režimu prepnete jedným kliknutím na
tlačidlo režimu.
Všetky tri osi sa pohybujú v rámci
pohybu stabilizačnej rukoväti.

航向轴
Os posunu

Režim Go (GO): Do tohto režimu
prepnete dvojitým kliknutím na tlačidlo
režimu.
Fotoaparát sa posúva doľava/doprava a
nakláňa sa nahor/nadol v rámci pohybu
stabilizátora vysokou rýchlosťou, zatiaľ čo
motor osi otáčania je uzamknutý.
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Používanie

Os 俯仰轴
naklonenia
Os naklonenia
俯仰轴90°
Os横滚轴
otáčania
Os横滚轴
otáčania

Os 航向轴
posunu

Os posunu
航向轴

Režim Vortex (V): Do tohto režimu
prepnete dvojitým kliknutím na tlačidlo
režimu.
Os naklonenia sa automaticky otočí
nahor o 90° a sleduje pohyb rukoväti.
Os otáčania sleduje pohyb rukoväti.
Zatlačením pákového ovládača doprava/
doľava otočíte os posunu a vytvorte
špeciálny efekt typu „Vortex“.

Režim úplného sledovania (F): Na
prepnutie do tohto režimu raz stlačte
alebo dlho držte spúšťač na 2 sekundy.
Motor osi otáčania je uzamknutý, zatiaľ
čo fotoaparát sa pohybuje a nakláňa
v rámci pohybu stabilizačnej rukoväti.
Zatlačenie pákového ovládača doprava/
doľava umožňuje manuálne ovládanie osi
otáčania.
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Používanie

Manuálne uzamknutie uhla
V režime sledovania posunu (PF) a uzamknutia
(L) môžete fotoaparát manuálne otočiť do
určitého uhla a potom uvoľniť uchopenie a poloha
fotoaparátu sa zafixuje. V režime sledovania
posunu (PF) môžete manuálne nastaviť uhol
osi naklonenia. V režime uzamknutia (L) môžete
manuálne nastaviť uhol osi posunu a osi
naklonenia.

Použitie sieťovej zásuvky micro USB
Pripojte port micro USB na stabilizátore k
nabíjaciemu portu na fotoaparáte pomocou
vhodného kábla (nie je súčasťou balenia). Po
zapnutí fotoaparátu sa stabilizátor začne nabíjať.
 ENABÍJAJTE stabilizátor prostredníctvom
N
portu micro USB na ramene osi naklonenia.
V opačnom prípade sa môže doska plošných
spojov spáliť.
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Stiahnutie aplikácie
Naskenujte QR kód vľavo (Android 5.0 a novší, vyžaduje
sa iOS 9.0 a vyšší) alebo vyhľadajte aplikáciu „ZY Play“ v
obchode App Store alebo Google Play a stiahnite si ju.
1. Používatelia môžu lepšie využívať rôzne funkcie
produktu CRANE-M2 pomocou špeciálne navrhnutej
aplikácie „ZY Play“.
2. Aplikácia ZY Play sa môže aktualizovať. Vždy používajte
najnovšiu verziu.

Spôsob pripojenia stabilizátora k fotoaparátu
V príklade uvádzame pripojenie fotoaparátu Sony DSC-RX100M5A:
Prvé pripojenie:
1. Namontujte fotoaparát, vyvážte zostavu a zapnite stabilizátor. Zapnite fotoaparát a v
ponuke vyhľadajte názov a heslo siete WIFI fotoaparátu. Zapnite funkciu Bluetooth na
telefóne.
Ak chcete zistiť, ako nájsť názov a heslo siete WIFI fotoaparátu, preštudujte si
nasledujúce príklady:
① Sony DSC-RX100M5A: zapnite fotoaparát > tlačidlo MENU > sieť 1 > Ovládanie
pomocou smartfónu > Ovládanie pomocou smartfónu – zap. > Pripojenie > Pripojiť
pomocou hesla
② Sony ILCE-6400: zapnite fotoaparát > tlačidlo MENU > sieť 1 > Ovládanie pomocou
smartfónu > Ovládanie pomocou smartfónu – zap. > Pripojenie > Pripojiť pomocou
hesla
③ Panasonic DC-ZS220GK: zapnite fotoaparát > tlačidlo MENU/SET > Wi-Fi
>

{

Nastavenie Wi-Fi > Heslo Wi-Fi > Zap.
Funkcia Wi-Fi > Nové pripojenie > Vzdialené fotografovanie a zobrazenie

④ GoPro HERO6 čierny: zapnite kameru > NASTAVENIA > PRIPOJENIA > PRIPOJIŤ
NOVÉ ZARIADENIE > Aplikácia GoPro
2. Otvorte aplikáciu ZY Play a vyberte stránku produktu CRANE-M2. Ťuknite na položku
„Pripojiť teraz“ a vyberte názov Bluetooth zodpovedajúceho stabilizátora. Spárujte
kliknutím na položku „Zadať teraz“.
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3. Po spárovaní vyberte typ zariadenia – fotoaparát alebo
telefón.

4. Po výbere sa na obrazovke zobrazí príslušné ovládacie rozhranie. Ovládacie rozhranie
fotoaparátu je zobrazené vľavo a ovládacie rozhranie smartfónu je zobrazené vpravo.

Ak je pripájaným zariadením telefón, pripojenie sa dokončí v tomto kroku. Ak je
pripájaným zariadením fotoaparát, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

16

Používanie aplikácie
5. Prejdite do ovládacieho rozhrania fotoaparátu, ťuknite na sivú ikonu siete WIFI,
vyberte zodpovedajúci názov siete WIFI fotoaparátu, ktorý sa má pripojiť, a zadajte
heslo.

6. Po pripojení aplikácia ZY Play automaticky identifikuje značku fotoaparátu. Ak
automatická identifikácia zlyhá, vyberte značku fotoaparátu manuálne. Stabilizátor je
pripravený na ovládanie fotoaparátu po tom, ako sa na obrazovke stabilizátora zobrazí
ikona pripojenia ( ).
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Po prvom pripojení
• Po pripojení stabilizátora k fotoaparátu prostredníctvom siete WIFI sa stabilizátor
automaticky pripojí k fotoaparátu pomocou siete WIFI, keď sa znova zapne (zapnutá
sieť WIFI fotoaparátu).
• Ak bol váš stabilizátor prostredníctvom siete WIFI pripojený k viac ako jednému
fotoaparátu, prejdite do ponuky stabilizátora > história > a vyberte názov konkrétneho
fotoaparátu (sieť WIFI fotoaparátu je zapnutá). Následne sa vytvorí priame spojenie
medzi stabilizátorom a fotoaparátom pomocou siete WIFI.

motor
wifi
history

DIRECT-f
list 2
list 3

Stabilizátor uloží informácie o sieti WIFI 5 najnovších fotoaparátov, ku ktorým bol
predtým pripojený.

Huvudfunktioner hos ZY Play
Kontrola režimu
stabilizátora

Nahrávanie videa a
fotografovanie

Ovládanie priblíženia

Sledovanie objektov

Nastavenia parametrov
stabilizátora
Režim scény – vlastný

Časová komprimácia

Kalibrácia stabilizátora

ZY Play

Panoráma

Sledovanie objektov je k dispozícii iba na smartfónoch.
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Kedy je potrebné kalibrovať stabilizátor?
Stabilizátor kalibrujte podľa potreby.
Kedy

Ako

1. Po zapnutí sa zistí mierna odchýlka v uhle naklonenia fotoaparátu vo
vodorovnej polohe.
2. Po zapnutí sa zistí mierna odchýlka v uhle otočenia fotoaparátu vo Inicializácia
vodorovnej polohe.
stabilizátora
3. Keď je fotoaparát vo vodorovnej polohe a stabilizátor zostáva
nehybný, zistí sa častá malá korekcia uhla.
1. Po inicializácii stabilizátora sa zistí mierna odchýlka vo vodorovnej
polohe.
2. Stabilizátor sa dlho nepoužíval.
3. Stabilizátor bol vystavený výraznému teplotnému rozdielu v
prevádzkových prostrediach.
Po inicializácii a šesťstrannej kalibrácii stabilizátora sa zistí mierna
odchýlka v uhle naklonenia alebo otočenia fotoaparátu vo vodorovnej
polohe.

Šesťstranná
kalibrácia

Jemné
ladenie
motorov

Metóda inicializácie

Zapnite stabilizátor a dlhým stlačením tlačidla režimu zapnite pohotovostný režim.
Stabilizátor položte na rovnú plochu a počkajte asi 30 sekúnd. Stabilizátor automaticky
dokončí proces inicializácie.
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Šesťstranná kalibrácia
1. Šesťstranná kalibrácia pomocou aplikácie ZY Play:
Pripojte stabilizátor a aplikáciu ZY Play podľa krokov uvedených v časti „Používanie
aplikácie“. Prejdite do časti „Kalibrácia“ a dokončite kalibráciu podľa pokynov aplikácie.
2. Vykonajte šesťstrannú kalibráciu pomocou nástrojov Zhiyun Gimbal:
Zapnite stabilizátor a dlhým stlačením tlačidla režimu zapnite pohotovostný režim.
Prepojte port USB na stabilizátore a počítači pomocou kábla USB typu C. Otvorte
nástroj na inováciu kalibrácie a kliknite na „Otvoriť“ v časti „Kalibrácia“. Pokračujte v
kalibrácii podľa pokynov. Po dokončení kalibrácie sa na obrazovke objaví značka „ √“.
① Šesťstrannú kalibráciu si môžete pozrieť na nasledujúcich obrázkoch.
② Jednoducho povedané, šesťstranná kalibrácia má umiestniť všetkých šesť strán
rýchloupínacej doštičky do zvislej polohy na vodorovnej ploche.
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KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5
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KROK 6

Jemné ladenie motora
Pripojte stabilizátor a aplikáciu ZY Play podľa krokov uvedených v časti „Používanie
aplikácie“. Prejdite do časti „Jemné ladenie“ v časti „Nastavenia stabilizátora“ a upravte
hodnotu uhla osi naklonenia a otočenia podľa aktuálnych potrieb.

Inovácia firmvéru

USB

Prepojte port USB na stabilizátore a počítači pomocou kábla USB typu C.
1. Prejdite na oficiálnu webovú stránku spoločnosti ZHIYUN (https://www.zhiyuntech.com/en), zadajte príslušnú stránku produktu a kliknite na [stiahnuť]. Stiahnite si
ovládač ZHIYUN USB a najnovší firmvér (nie je potrebné sťahovať ovládač USB pre
systémy Mac OS, WIN10).
2. Pripojte stabilizátor k počítaču pomocou kábla USB a nainštalujte ovládač USB.
3. Zapnite stabilizátor a dlhým stlačením tlačidla režimu zapnite pohotovostný režim.
4. Otvorte „Zhiyun Gimbal Tools (Nástroje Zhiyun Gimbal)“ a aktualizujte firmvér podľa
pokynov.
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Špecifikácie produktu
Model produktu: CR106

Prevádzkové napätie

Min.

Štandard

Max.

9,8 V

11,1 V

12,6 V
3000 mA

Prevádzkový prúd

130 mA

-

Nabíjacie napätie

4,7 V

5V

5,5 V

500 mA

-

2000 mA

Výstupné napätie (port
micro USB)

-

5V

-

Výstupný prúd (port
micro USB)

-

500 mA

-

Mechanický rozsah
naklonenia

-

310°

-

Mechanický rozsah
otáčania

-

324°

-

Nabíjací prúd

Mechanický rozsah
posunu
Pracovná teplota

-

360°

-

-10 ℃

25 ℃

45 ℃

Kapacita batérie

Poznámka

1100 mAh

Doba prevádzky batérie

-

-

7h

Laboratórne údaje1

Doba nabíjania

-

2h

-

Laboratórne údaje2

Zaťaženie

130 g

-

720 g

Hmotnosť

-

500 g

-

Bluetooth
WIFI
Nabíjanie fotoaparátu

Statív nie je súčasťou
balenia

Bluetooth 4.2
WIFI 2,4 G
Fotoaparáty, ktoré je možné nabíjať prostredníctvom portu micro
USB

„1“ Tieto údaje sa zhromažďujú, keď je teplota 25 ℃ . Stabilizátor sa nechá nečinný
7 hodín v rovnovážnom stave a má namontovaný objektív Minolta X-700 a 45 mm
objektív F2.
„2“ Pomocou systému ochrany pred prehriatím stabilizátor CRANE-M2 zastaví nabíjanie,
keď teplota prekročí rozsah teploty nabíjacieho prostredia. Tento test sa vykonáva pri
teplote nad 25 ℃ a používa sa pri ňom nabíjačka batérií s hodnotami 5 V/1,5 A. Čas
nabíjania sa líši v závislosti od prostredia a skutočné výsledky sa môžu líšiť.
Všetky údaje v tejto príručke sú zhromaždené z interných experimentov v laboratóriách
spoločnosti ZHIYUN. V rámci rôznych scenárov sa údaje do istej miery líšia. Preštudujte
si aktuálne použitie stabilizátora CRANE-M2.
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Ďakujeme za zakúpenie produktu CRANE-M2. Informácie uvedené v tomto dokumente
ovplyvňujú vašu bezpečnosť a vaše zákonné práva a povinnosti. Pred použitím si
pozorne prečítajte tento dokument, aby ste zaistili správnu konfiguráciu. Ak si neprečítate
a nebudete dodržiavať pokyny a varovania uvedené v tomto dokumente, môže to viesť
k vážnemu zraneniu vás alebo okolostojacich osôb, prípadne k poškodeniu produktu
CRANE-M2 alebo majetku. Spoločnosť ZHIYUN si vyhradzuje právo konečného
vysvetlenia tohto dokumentu a všetkých príslušných dokumentov týkajúcich sa produktu
CRANE-M2 a právo vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšie
informácie o produktoch nájdete na lokalite www.zhiyun-tech.com.
Používaním tohto produktu potvrdzujete, že ste si pozorne prečítali tento dokument
a že ste pochopili a súhlasíte s dodržiavaním zmluvných podmienok uvedených v
tomto dokumente. Súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za svoje správanie
pri používaní tohto produktu a za všetky jeho dôsledky. Súhlasíte s používaním
tohto produktu iba na účely, ktoré sú vhodné a v súlade so všetkými podmienkami,
bezpečnostnými opatreniami, praktikami, zásadami a usmerneniami, ktoré spoločnosť
ZHIYUN poskytla a môže sprístupniť.
Ak nie je v súčasných právnych predpisoch Číny stanovené inak, spoločnosť ZHIYUN
nezodpovedá za žiadne straty ani škody spôsobené priamym alebo nepriamym
použitím produktu a používateľskej príručky. Používatelia by sa mali riadiť všetkými
bezpečnostnými usmerneniami vrátane tých, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke.
ZHIYUN ™ je ochranná známka spoločnosti Guilin Zhishen Information Technology Co.,
Ltd. (ďalej len „ZHIYUN“ alebo „ZHIYUN TECH“) a jej pridružených spoločností. Všetky
názvy alebo značky produktov uvedené v tomto dokumente sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

Tip na čítanie
Popis symbolov:

Tipy na obsluhu a používanie

Dôležitá poznámka

Pri skenovaní kódu QR na načítanie alebo stiahnutie elektronickej používateľskej príručky
online môže dôjsť k účtovaniu poplatkov za údaje, takže by ste mali radšej postupovať v
prostredí siete WIFI.

Varovanie
Pred použitím si prečítajte CELÚ používateľskú príručku, aby ste sa oboznámili s
funkciami tohto produktu. Nesprávne používanie produktu môže mať za následok
poškodenie produktu alebo osobného majetku a môže spôsobiť vážne zranenie. Ide o
sofistikovaný produkt. Musí sa používať opatrne a rozumným spôsobom, pričom jeho
používanie si vyžaduje niektoré základné mechanické schopnosti. Ak nebudete tento
produkt používať bezpečným a zodpovedným spôsobom, môže dôjsť k zraneniu alebo
poškodeniu produktu alebo iného majetku. Tento produkt nie je určený na použitie
deťmi bez priameho dozoru dospelej osoby. NEPOUŽÍVAJTE s nekompatibilnými
komponentmi alebo iným spôsobom, ako je uvedené v dokumentácii k produktu
poskytovanej spoločnosťou ZHIYUN. Bezpečnostné pokyny uvedené v tomto
dokumente obsahujú pokyny pre bezpečnosť, prevádzku a údržbu. Pred zostavením,
nastavením alebo použitím je dôležité, aby ste si prečítali a dodržiavali všetky pokyny a
varovania uvedené v používateľskej príručke, aby ste produkt mohli správne používať a
aby ste predišli poškodeniu alebo vážnemu zraneniu.
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Pokyny na bezpečnú prevádzku
UPOZORNENIE:
1. CRANE-M2 je vysoko presné ovládacie zariadenie. Produkt CRANE-M2 sa môže
poškodiť pádom alebo vonkajšou silou, čo môže mať za následok poruchu.
2. Keď je produkt CRANE-M2 zapnutý, uistite sa, že rotácia guľových osí nie je
blokovaná vonkajšou silou.
3. Produkt CRANE-M2 nie je vodotesný. Zabráňte kontaktu produktu CRANE-M2 s
akýmkoľvek druhom kvapaliny alebo čistiaceho prostriedku. Na čistenie sa odporúča
používať suchú a jemnú handričku.
4. Počas používania chráňte produkt CRANE-M2 pred prachom a pieskom.
Varovanie:
Pri používaní, nabíjaní alebo skladovaní batérií dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné
pokyny, aby ste zabránili požiaru, vážnemu zraneniu a poškodeniu majetku.
Používanie batérie:
1. Zabráňte kontaktu batérií s akoukoľvek tekutinou. Batérie nenechávajte na daždi ani
v blízkosti zdrojov vlhkosti. Batériu nenechajte spadnúť do vody. Ak sa vnútro batérie
dostane do kontaktu s vodou, môže dôjsť k chemickému rozkladu, čo môže viesť k
vznieteniu batérie a viesť dokonca aj k výbuchu.
2. Ak počas používania batéria so stabilizátorom spadnú do vody, okamžite ich vyberte
a uložte na bezpečné a otvorené miesto. Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od
batérie, kým nebude úplne suchá. Batériu nikdy znova nepoužívajte a zlikvidujte ju
podľa pokynov v časti Likvidácia batérie nižšie.
3. Ak sa batéria vznieti, na hasenie požiaru okamžite použite vodu, vodný sprej, piesok,
protipožiarnu pokrývku, suchý prášok alebo hasiaci prístroj s oxidom uhličitým.
Oheň spôsobený batériou môže viesť k výbuchu. Oheň uhaste použitím metód
odporúčaných vyššie podľa danej situácie.
4. Nikdy nepoužívajte batérie iné ako batérie spoločnosti ZHIYUN. Ak je potrebná
výmena alebo záloha, zakúpte si nové batérie na oficiálnej webovej stránke
spoločnosti ZHIYUN alebo prostredníctvom autorizovaných kanálov. Spoločnosť
ZHIYUN nezodpovedá za žiadne škody spôsobené batériami inými ako batériami
spoločnosti ZHIYUN.
5. Nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte batérie, ktoré sú vyduté, vytekajú alebo sú
poškodené. Nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte batériu, ktorá páchne alebo sa
prehrieva (prekračuje maximálnu teplotu 71 ° C/160 ° F). Ak sú vaše batérie
neobvyklé, požiadajte o ďalšiu pomoc spoločnosť ZHIYUN alebo autorizovaného
predajcu ZHIYUN.
6. Batéria by sa mala používať v teplotnom rozmedzí od -10 ° C do 45 ° C. Použitie
batérie v prostrediach s teplotou nad 45 ° C môže viesť k požiaru alebo výbuchu.
Použitie batérie v prostrediach s teplotou pod -10 ° C môže viesť k vážnemu
poškodeniu batérie.
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7. Batériu nepoužívajte v silnom elektrostatickom alebo elektromagnetickom prostredí.
V opačnom prípade môže doska na ochranu batérie zlyhať.
8. Batériu žiadnym spôsobom nerozoberajte ani nepoužívajte žiadne ostré predmety
na jej prepichnutie. V opačnom prípade môže batéria vytekať, vznietiť sa alebo
vybuchnúť.
9. Batériu mechanicky neudierajte, nedrvte ani nehádžte. Na batériu ani nabíjačku
neumiestňujte ťažké predmety.
10.Elektrolyt vo vnútri batérie je vysoko korozívny. V prípade náhodného kontaktu
elektrolytu s pokožkou alebo očami okamžite vyplachujte aspoň 15 minút vodou a
čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc.
11.Batériu nepoužívajte, ak došlo k jej pádu alebo silnému nárazu.
12.Batériu nezahrievajte a nikdy ju nevkladajte do mikrovlnnej rúry ani do tlakovej
nádoby.
13.Batériu neumiestňujte na vodivý povrch (napríklad na kovový povrch stola, okuliare,
hodinky, šperky atď.).
14.Zabráňte použitiu drôtov alebo iných kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť
kladný a záporný skrat batérie.
15.Ak je svorka batérie znečistená, utrite ju čistou suchou handričkou. V opačnom
prípade to spôsobí zlé pripojenie batérie, čo môže spôsobiť stratu energie alebo
zlyhanie nabíjania.
Nabíjanie batérie:
1. Keď je batéria úplne nabitá, jej nabíjanie sa automaticky zastaví. Po úplnom nabití
odpojte batériu a nabíjačku.
2. Batérie nepripájajte priamo do nástennej zásuvky ani do nabíjačky do auta. Na
nabíjanie vždy používajte adaptér schválený spoločnosťou ZHIYUN. Spoločnosť
ZHIYUN nezodpovedá za následky, ak batériu nabijete pomocou nabíjačky
spoločnosti ZHIYUN.
3. Batériu a nabíjačku neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov ani na horľavé
povrchy (napríklad koberec alebo drevo). Počas nabíjania nikdy nenechávajte batériu
bez dozoru, aby nedošlo k žiadnej nehode.
4. Batériu nenabíjajte ihneď po použití, pretože jej teplota môže byť príliš vysoká. Batériu
nenabíjajte až dovtedy, kým nevychladne na normálnu izbovú teplotu. Nabíjanie
batérie s teplotou nad 45 ° C alebo nižšou ako 0 ° C môže viesť k vytekaniu,
prehriatiu alebo poškodeniu.
5. Pred použitím skontrolujte nabíjačku, či nemá poškodený kryt, kábel, zástrčku alebo
iné súčasti. Poškodenú nabíjačku nikdy nepoužívajte. Nabíjačku nečistite žiadnou
tekutinou, ktorá obsahuje alkohol alebo iné horľavé rozpúšťadlá. Ak sa nabíjačka
nepoužíva, odpojte ju.
Skladovanie batérie:
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Vyhlásenie a varovanie
1. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
2. Počas horúcich dní batériu nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla, ako je napríklad
pec alebo kúrenie, ani vnútri vozidla. Batériu nikdy nevystavujte prostrediam s
teplotou nad 60 ° C. Ideálna teplota skladovania je 22 ° C – 28 ° C.
3. Batérie skladujte v suchom prostredí.
4. Po úplnom vybití batériu nenechávajte nepoužívanú príliš dlho, aby ste zabránili
nadmernému vybitiu batérie, ktoré by mohlo mať za následok jej poškodenie a trvalé
zlyhanie.
Údržba batérie:
1. Batériu nenechajte nadmerne nabiť ani vybiť. Mohlo by ju to poškodiť.
2. Výkon batérie bude ovplyvnený tým, že sa nebude dlhšiu dobu používať.
3. Nikdy nepoužívajte batériu, keď je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka.
4. Batériu neskladujte v prostredí s teplotou vyššou ako 60 ° C.
Likvidácia batérie:
1. Pred vložením do určenej recyklačnej nádoby batériu úplne vybite. Batérie obsahujú
nebezpečné zložky a je zakázané likvidovať batérie s bežným odpadom. Podrobnosti
týkajúce sa recyklácie a likvidácie batérií sa nájdete v miestnych zákonoch a
predpisoch.
2. Ak batériu nie je možné úplne vybiť, nikdy ju nedávajte do nádoby na recykláciu
batérií. Vhodné riešenie vám poskytne spoločnosť zaoberajúca sa recykláciou batérií.
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Podmienky záruky

Záručná doba
1. Zákazníci majú nárok na výmenu alebo bezplatný servis v prípade, že sa vyskytnú
nedostatky kvality produktu zistené do 15 dní od prijatia produktu.
2. Zákazníci majú nárok na bezplatný opravárenský servis od spoločnosti ZHIYUN v
prípade akéhokoľvek produktu s preukázanou chybou materiálu alebo spracovania,
ktorá má za následok zlyhanie produktu počas bežného používania zákazníkom, a
v rámci podmienok počas platnej záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov od dátumu
predaja.

Táto záruka neplatí pre nasledujúce prípady
1. Produkty vystavené neoprávneným opravám, nesprávnemu použitiu, kolízii,
zanedbaniu, nesprávnemu zaobchádzaniu, namočeniu, nehode a neoprávneným
zmenám.
2. Nesprávne používané produkty alebo produkty, ktorých štítky či bezpečnostné štítky
boli odtrhnuté alebo zmenené.
3. Produkty, ktorých záruka vypršala.
4. Produkty poškodené v dôsledku vyššej moci, napríklad požiar, povodeň, blesk atď.

Postup uplatnenia záruky
1. Ak sa po zakúpení produktu vyskytne porucha alebo problém, obráťte sa na
miestneho zástupcu so žiadosťou o pomoc, prípadne kontaktujte zákaznícky servis
spoločnosti ZHIYUN prostredníctvom e-mailu na adrese service@zhiyun-tech.com
alebo na webovej stránke www.zhiyun-tech.com.
2. Váš miestny zástupca alebo zákaznícky servis spoločnosti ZHIYUN vás prevedie
celým servisným postupom týkajúcim sa akéhokoľvek problému s produktom alebo
problému, na ktorý ste narazili. Spoločnosť ZHIYUN si vyhradzuje právo opätovne
skontrolovať poškodené alebo vrátené produkty.
Informácie o zákazníkovi
Meno zákazníka:

Kontaktné č.:

Adresa:
Informácie o predaji
Dátum predaja:

Sériové č. produktu:

Predajca:
Kontaktné č.:
Záznam o údržbe č. 1
Dátum servisu:

Podpis opravára:

Príčina problému:
Výsledok servisu:

□ Vyriešené

□ Nevyriešené

□ Vrátené (vymenené)
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Karta s kontaktnými údajmi

 yhľadajte a sledujte spoločnosť „Zhiyun Tech“ na Facebooku, Instagrame,
V
Twitteri, YouTube a Vimeo a spojte sa s nami.

Tel.: +86(0)773-3561275
Vyhradená linka v USA: +1 808-319-6137,9:00-18:00 GMT-7, pondelok – piatok
Vyhradená linka v Európe: +49(0)61018132180,10:00 – 17:00 GMT+1, pondelok –
piatok
Webová stránka: www.zhiyun-tech.com
E-mail: service@zhiyun-tech.com
Adresa: 6th floor Building No.13 Creative Industrial Park, GuiMo Road, Qixing District,
Guilin

Certifikát kvality
CertiﬁcateofQuality
Potvrdilo sa, že tento produkt spĺňa normy kvality a jeho predaj je
This product is confirmed to meet quality standards and
povolený po prísnej kontrole.

permitted for sale after strict inspection.

Inšpektor
kontroly
kvality:
QC
Inspector:

Stiahnite si najnovšiu verziu zo stránky www.zhiyun-tech.com
Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
ZHIYUN ™ je ochranná známka spoločnosti ZHISHEN.
Všetky ostatné ochranné známky uvedené v tomto dokumente sú
majetkom príslušných vlastníkov.
Autorské práva © 2019 ZHISHEN. Všetky práva vyhradené.
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