Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä
tässä PDF-asiakirjassa.

Avainsanan pikahaku
Anna avainsana hakukenttään ja
napsauta hakupainiketta

Pikasiirtyminen lukujen
välillä
Siirry tiettyyn lukuun napsauttamalla
sen otsikkoa sisällysluettelossa.

*Adobe Reader tai muu lukuohjelma tarvitaan edellä
mainittujen toimintojen käyttämiseen.

ZHIYUN-FI-v1.00

CRANE-M2
Käyttöopas

Sisältö
■■ Pakkausluettelo
Pakkausluettelo···············································································1
■■ Tutustu CRANE-M2-gimbaaliin
Tutustu CRANE-M2-gimbaaliin·························································2
■■ Latausmenettely
Latausmenettely··············································································3
■■ Asennus ja tasapainotus
Kolmijalan asennus··········································································4
Kameran asennus···········································································4
GoPro-kameran asennus·································································6
Älypuhelimen asennus·····································································6
Tasapainon säätömenetelmä····························································7
■■ Käyttö
Painikekuvaus·················································································9
Näyttöruudun kuvaus·······································································10
Valikkovaihtoehdon kuvaus·······························································11
Moottorin vääntövoiman säätö··························································11
Ohjaustilan kuvaus···········································································12
Manuaalinen kulman lukitus······························································14
Micro-USB-virtaliitännän käyttö·························································14
■■ Sovelluksen toiminnot
Sovelluksen lataaminen····································································15
Gimbaalin kytkeminen kameraan······················································15

Ensimmäisen yhteyden jälkeen·························································18
ZY Playn päätoiminnot·····································································18
■■ Kalibrointi ja laiteohjelmiston päivitys
Milloin gimbaali on kalibroitava?························································19
Alustusmenetelmä···········································································19
Kuuden sivun kalibrointi····································································20
Moottorin hienosäätö·······································································22
Laiteohjelmiston päivitys···································································22
■■ Tuotteen tekniset tiedot
■■ Vastuuvapauslauseke ja varoitus
■■ Takuuehdot
■■ Yhteystietokortti

Pakkausluettelo

Pakkausluettelo
Tuotepakkauksessa toimitetaan seuraavat osat. Mikäli jokin niistä puuttuu, ota yhteyttä
ZHIYUNiin tai paikalliseen myyntiedustajaan.

CRANE-M2 × 1

Kolmijalka x1

Pikakiinnityslevy x 1

Rannehihna x 1

USB Type-C -johto× 1

1/4" kameran kiinnitysruuvi
×1

Puhelinpidike x 1

Säilytyslaukku x1

Manual

Pika-aloitusopas x 1
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Tutustu CRANE-M2-gimbaaliin

Tutustu CRANE-M2-gimbaaliin

1. Kallistusakselin peukaloruuvi

14. Micro-USB-virtaliitäntä

2. Pikakiinnityslevyn peukaloruuvi

15. Keinumisakselin peukaloruuvi

3. Panorointiakselin salpa

16. Keinumisakselin moottori

4. Laukaisin

17. Panorointiakselin moottori

5. Lukitussokka

18. Näyttöruutu

6. Muistilukko

19. Joystick

7. Pikakiinnityslevy

20. Valokuva-/videopainike

8. 1/4" kameran kiinnitysruuvi

21. Kallistusakselin moottori

9. Panorointiakselin peukaloruuvi

22. Turvalukko

10. 1/4"-kierteinen reikä

23. Virtapainike

11. La ta u sp o r t ti / l ai teo hj el m i s to n
päivitysportti

24. Valikkopainike

12. Zoom-liukusäädin

25. Tilapainike
26. Kolmijalka

13. Rannehihnan reikä
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Latausmenettely

Latausmenettely
Kun CRANE-M2-gimbaalia käytetään ensimmäistä kertaa, lataa akut täyteen niiden
aktivoimiseksi ja gimbaalin oikean toiminnan varmistamiseksi.
Latausmenetelmä: lataa gimbaali käyttäen verkkolaitetta (ei sisälly pakkaukseen) ja
mukana toimitettua USB Type-C -johtoa kytkemällä se gimbaalin latausporttiin.

Sähköpistorasia Verkkolaite

电源

适配器

USB Type-C -johto

USB 充电线
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Asennus ja tasapainotus

Kolmijalan asennus
Kiinnitä gimbaali kolmijalkaan ja taita kolmijalka auki
tasaisella pinnalla.

Kameran asennus
Esimerkissä on käytetty Sony DSC-RX100M5 -kameraa:
1. Ota pikakiinnityslevy, kiinnitä kamera levyyn ja kiristä sitten sen alapuolella oleva 1/4”
ruuvi.
2. Avaa pikakiinnityslevyn peukaloruuvia, liu’uta kameraan kiinnitetty pikakiinnityslevy
pikakiinnitysmoduuliin. Työnnä pikakiinnityslevyä kallistusakselin moottoria kohti, mutta
varo osumasta moottoriin. Kiristä pikakiinnityslevyn peukaloruuvi, kun turvalukko on
kiinni.

① P ikakiinnityslev yn pitkä ura on tarkoitettu
peilittömän kameran asennukseen, kun taas lyhyt
ura on tarkoitettu kompaktikameraa varten (Fujin
peilittömät kamerat voidaan asentaa lyhyeen uraan).
② Ennen kameran kiinnitystä varmista, että kamera
on käyttövalmis. Irrota objektiivin suojus ja varmista,
että kameran akku ja muistikortti ovat jo kiinni
kamerassa.

Pitkä
ura
长槽

Lyhyt
短槽 ura

Panorointiakselin moottorissa on salpa panorointiakselin lukitsemista ja avaamista varten.
Avaa panorointiakseli ennen gimbaalin käyttöä ja lukitse, kun sitä ei käytetä.
Säilytystä varten varret (akselit) taitetaan alla olevassa kuvassa esitetyssä
järjestyksessä. Paina alas ja kiinnitä pyöritysakseli panorointiakseliin lukitussokalla.
Viimeistele kiinnitys kiristämällä pyöritysakselin peukaloruuvi.
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Asennus ja tasapainotus

收纳状态

1. Lukitse salpapainike
panorointiakselin alle.

2. Taita kallistusakseli
linjaan pyöritysakselin
kanssa kuvan
osoittamalla tavalla.

3. Paina alas ja
kiinnitä pyöritysakseli
panorointiakseliin
l u k i t u s s o k a n
avulla. Viimeistele
kiinnitys kiristämällä
pyöritysakselin
peukaloruuvi.

收纳状态

4. Gimbaali on
t a i te t t u n a s ä i l y t y s t ä
varten.

Kun pyöritysakselia painetaan alas ja lukitaan, lukitussokka nousee ylös lukitsemaan
myös kallistusakselin. Kun pyöritysakseli avataan ja nostetaan, lukitussokka vetäytyy
taakse automaattisesti gimbaalin valmistelemiseksi käyttöön.
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收纳状

Asennus

GoPro-kameran asennus

1. Aseta GoPro-kamera GoProkuvauskehikkoon (ei sisälly
pakkaukseen). Noudata kohdan
”Kameran asennus” vaiheita GoProkameran ja sen kuvauskehikon
kiinnittämiseksi gimbaaliin. Tasapainota
yhdistelmä kohdassa ”Tasapainon
säätömenetelmä” lueteltujen vaiheiden
mukaisesti.

2. Gimbaali on valmis käyttöön, kun se
on hyvin tasapainotettu edellä kuvatulla
tavalla.

Älypuhelimen asennus

1. Aseta älypuhelin puhelinpidikkeeseen
ja noudata kohdan ”Kameran asennus”
vaiheita älypuhelimen kiinnittämiseksi
puhelinpidikkeen avulla gimbaaliin.
Tasapainota yhdistelmä kohdassa
”Tasapainon säätömenetelmä” lueteltujen
vaiheiden mukaisesti (puhelinpidikkeen
säätövara on 59–90 mm).

2. Gimbaali on valmis käyttöön, kun se
on hyvin tasapainotettu edellä kuvatulla
tavalla.

Puhelinpidikkeessä on kaksi 1/4” kierteellä varustettua reikää. Käytä matalampaa
puhelinpidikkeen kiinnittämiseen CRANE-M2-gimbaaliin ja käytä syvempää sen
kiinnittämiseen kolmijalkaan.
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Asennus

Tasapainon säätömenetelmä
❶Avaa 1/4'' ruuvi pikakiinnityslevyn alapuolella. Pidä
kallistusakselin varresta kevyesti kiinni ja siirrä
kameraa eteen- tai taaksepäin, kunnes kamera
pysyy paikallaan ja on lähes vaakasuorassa
objektiivin ollessa eteenpäin (kuvan osoittamalla
tavalla). Viimeistele tämä vaihe kiristämällä ruuvi.

❷ S
 uuntaa objektiivi ylöspäin avaamalla hieman
kallistusakselin peukaloruuvia ja siirtämällä
kameraa eteen- tai taaksepäin, kunnes kamera
pysyy paikallaan objektiivin ollessa ylöspäin
oikealla olevan kuvan mukaisesti. Viimeistele
tämä vaihe kiristämällä peukaloruuvi.

❸Avaa pikakiinnityslevyn peukaloruuvia ja siirrä
lev yä oikealle kameran viemiseksi lähelle
moottoria (ts. siirrä pikakiinnityslevy aivan oikeaan
päähän). Tämä vaihe helpottaa asetuksia ja
tasapainotusta seuraavaa kertaa varten.

❹K y t k e m u i s t i l u k k o p o i s p ä ä l t ä j a a v a a
pyöritysakselin peukaloruuvia. Vedä
pyöritysakselia vasemmalle tai oikealle, kunnes
se pysyy vaakasuorassa maahan nähden.
Viimeistele tämä vaihe kiristämällä peukaloruuvi.

Kallistusakselin peukaloruuvin kiertoalue on noin 180° .
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Asennus
❺ Tasapainon säädön jälkeen kytke pyöritysakselin
muistilukko päälle tasapainotetun asennon
merkitsemiseksi, mikä helpottaa ja nopeuttaa
tasapainon säätöä seuraavalla kerralla.

❻ Avaa panorointiakselin lukitus, avaa hieman sen
peukaloruuvia ja säädä sitten panorointiakselia,
kunnes se pysyy paikallaan ja vaakasuorassa
maahan nähden (oikealla olevan kuvan
mukaisesti). Viimeistele tämä vaihe kiristämällä
peukaloruuvi.

8

Käyttö

Painikekuvaus

7
5
1
2

3
4

6

1. Zoom-liukusäädin

5. Virtapainike

• Työntämällä zoom-liukusäädintä voit
ohjata kameran käyttämään digitaalista
zoomia sen jälkeen, kun gimbaali on
kytketty kameraan.
2. Valokuva-/videopainike*

• Kytke gimbaali päälle/pois päältä
työntämällä virtapainiketta ylöspäin ja
pitämällä sitä tässä asennossa yli 2
sekunnin ajan.
6. Valikkopainike

• Yksi painallus aloittaa tai pysäyttää
kuvauksen
• Kaksoispainallus ottaa valokuvan
3. Joystick

• Valikkonäyttöön siirrytään tai siitä
poistutaan napsauttamalla kerran.
• Joystick lukitaan tai avataan
kaksoisnapsauttamalla.
7. Laukaisin

• Gimbaalissa olevan kameran/objektiivin
ohjaus neljään suuntaan.
• Valitse valikkonäytössä työntämällä
joystickiä ylös tai alas; palaa edelliseen
valintaan työntämällä vasemmalle,
siirry seuraavaan valintaan työntämällä
oikealle.
4. Tilapainike
• Vaihda Panoroinnin seuranta-, Lukitusja POV-tilan välillä painamalla kerran.
• Vaihda Go-tilan ja Vortex-tilan välillä
kaksoispainalluksella. Pääset takaisin
Panoroinnin seuranta -tilaan painamalla
kerran.
• Va l m i u s t i l a a n s i i r r y t ä ä n t a i s i i t ä
poistutaan painamalla pitkään.

• Tä y s i s e u ra n t a - t i l a a n s i i r r y t ä ä n
painamalla painiketta kerran. Takaisin
edelliseen tilaan palataan painamalla
painiketta uudelleen.
• Tä y s i s e u ra n t a - t i l a a n s i i r r y t ä ä n
pitämällä laukaisinta painettuna pitkään
(yli 2 sekuntia). Edelliseen tilaan
palataan vapauttamalla laukaisin.
• Moottori palautetaan nykyisen tilan
aloituskohtaan painamalla kahdesti.
• Painamalla kolme kertaa
panorointiakselin moottoria käännetään
180°vaihtamatta nykyistä tilaa.

Valikkopainikkeen painaminen kerran/kahdesti avaa lukitun joystickin.

*Edellä luetellut kameran ohjaustoiminnot on toteutettava ZY Playssä tai kun gimbaali on
kytketty kameraan.
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Käyttö

Näyttöruudun kuvaus

axis lock

Kamera ei
kytketty

Kamera
kytketty

Akseli lukittu

motor
wifi
history
Valikko

Kuvakkeen kuvaus:
相机与云台成功连接
Kameran yhdistäminen

gimbaaliin onnistui

Gimbaalin Bluetooth on
稳定器蓝牙为连接状态

käytössä

Gimbaalin joystick on
稳定器云台摇杆锁定

lukittu

Gimbaalin akkua ladataan
闪烁时正在充电，停止时完成充电
Gimbaalin akkuvirran
稳定器当前电量
axis lock

PF
L
POV
V
F
GO

taso

Varoittaa käyttäjää akselin lukituksesta antamalla äänihälyksen (jatka
提示未解除锁定状态并发出警报声（解除锁定状态，
poistamalla akselin lukitus ja painamalla Tila-painiketta pitkään)
并长按模式键恢复工作）
稳定器当前为左右跟随模式（Pan
Following Mode）
Panoroinnin seurantatila

Lukitustila
稳定器当前为全锁定模式（Locking
Mode）
Näkökulmatila
稳定器当前为第一视角模式（Point
Of View Mode）
Vortex-tila
稳定器当前为三维梦境模式（Vortex
Mode）
Seurantatila
稳定器当前为全跟随模式（Following
Mode）
Go-tila
稳定器当前为疯狗模式（PhoneGo
Mode）
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Käyttö

Valikkovaihtoehdon kuvaus
low
medium
high
C:
wifi (WIFI-tiedot)
S:
list 1-5
history (WIFI-historia)
clear
motor(moottorin
vääntömomentin
asetukset)

joystick (Joystickasetukset)
about

Matala vääntövoima
Keskitason vääntövoima
Korkea vääntövoima
Kameramerkki
WIFI-nimi
WIFI-historia
Tyhjennä WIFI-historia
pystysuunta

reverse
vaakasuunta

pois päältä
päällä
pois päältä
päällä

Laiteversio; gimbaalin malli

Moottorin vääntövoiman säätö
Gimbaalin moottorinvääntö on säädettävissä (3 tasoa) gimbaalin mukauttamiseksi eri
painoisten kameroiden ja objektiivien ihanteellista käyttöä varten.
Säätö:

motor
wifi
history

1. Jedním stisknutím tlačítka Menu a zatlačením na pákový ovladač
vyberte možnost „motor“, poté zatlačením na pákový ovladač
vpravo přejděte k nastavení točivého momentu motoru.

low
medium
high

2. Valitse asianmukainen moottorin vääntötaso työntämällä joystickiä
ja vahvista ja ota asetus käyttöön työntämällä oikealle.

Valinta

Painokapasiteetti

low
medium
(oletus)

Matala

Esimerkkejä yhteensopivista
kameroista ja objektiiveista
GoPro-kamera

Keskitaso

Sony DSC-RX100 -sarja tai älypuhelin

Korkea

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

high

Liian korkeat tai matalat moottorin vääntötasot voivat saada gimbaalin tärisemään ja
vaikuttaa sen suorituskykyyn.
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Käyttö

Ohjaustilan kuvaus
Punainen ympyrä tarkoittaa, että moottorin pyöriminen seuraa gimbaalin kahvan
liikettä, harmaa ympyrä puolestaan tarkoittaa, että moottorin pyöriminen on
riippumatonta kahvan liikkeestä.

Kallistusakseli
俯仰轴

Pyöritysakseli
横滚轴

Kallistusakseli
俯仰轴

横滚轴
Pyöritysakseli

Panorointiakseli
航向轴

Panorointiakseli
航向轴

Panoroinnin seurantatila (PF): Tähän
tilaan vaihdetaan napsauttamalla kerran
Tila-painiketta.
Kamera panoroi vasemmalle/oikealle
seuraten gimbaalin kahvan liikettä, kun
kallistus- ja pyöritysakselin moottorit
ovat lukittuina. Ohjaa kallistusakselia
manuaalisesti työntämällä joystickiä ylös/
alas.

Lukitustila (L): Tähän tilaan vaihdetaan
napsauttamalla kerran Tila-painiketta.
Tämä tila lukitsee kaikkien kolmen akselin
liikkeen ja kameran suunta on kiinteä.
Hallitse kameran suuntaa manuaalisesti
työntämällä joystickiä.

Kallistusakseli
俯仰轴

横滚轴
Pyöritysakseli
航向轴
Panorointiakseli

POV-tila (POV): Tähän tilaan vaihdetaan
napsauttamalla kerran Tila-painiketta.
Kaikki kolme akselia liikkuvat seuraten
gimbaalin kahvan liikettä.

Kallistusakseli
俯仰轴

Pyöritysakseli
横滚轴
航向轴
Panorointiakseli

Go-tila (GO): Tähän tilaan vaihdetaan
kaksoisnapsauttamalla Tila-painiketta.
Kamera panoroi vasemmalle/oikealle ja
kallistuu ylös/alas seuraten gimbaalin
liikettä suurella nopeudella, kun
pyöritysakselin moottori on lukittuna.
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Käyttö

俯仰轴
Kallistusakseli
俯仰轴90°
Kallistusakseli

Pyöritysakseli
横滚轴
Pyöritysakseli
横滚轴

Panorointiakseli
航向轴

Panorointiakseli
航向轴

Vortex-tila (V): Tähän tilaan vaihdetaan
kaksoisnapsauttamalla Tila-painiketta.
Kallistusakseli kääntyy ylös
90°automaattisesti ja seuraa kahvan
liikettä.
Pyöritysakseli seuraa kahvan liikettä.
Pyöritä panorointiakselia työntämällä
joystickiä oikealle/vasemmalle luodaksesi
”pyörteen kaltaisen” erikoisefektin.

Täysi seurantatila (F): Tähän tilaan
vaihdetaan yhdellä painalluksella tai
pitämällä laukaisinta painettuna 2
sekunnin ajan.
Pyöritysakselin moottori on lukittuna,
kun kamera panoroi ja kallistuu
gimbaalin kahvan liikkeiden mukaisesti.
Työntämällä joystickiä vasemmalle/
oikealle pyöritysakselia voidaan hallita
manuaalisesti.
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Manuaalinen kulman lukitus
Panoroinnin seurantatilassa (PF) ja lukitustilassa
(L) kameran voi manuaalisesti kääntää tiettyyn
kulmaan ja päästää sitten irti, jolloin kameran
asento voidaan lukita. Panoroinnin seurantatilassa
(PF) kallistusakselin kulmaa voidaan säätää
manuaalisesti. Lukitustilassa (L) panorointiakselin
ja kallistusakselin kulmaa voidaan säätää
manuaalisesti.

Micro-USB-virtaliitännän käyttö
Kytke gimbaalin micro-USB-portti kameran
latausporttiin asianmukaisella johdolla (ei sisälly
pakkaukseen). Gimbaali aloittaa kameran
latauksen, kun se kytketään päälle.
 LÄ lataa gimbaalia kallistusakselin varressa
Ä
olevan micro-USB-portin kautta. Tämä voi
polttaa piirilevyn.
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Sovelluksen toiminnot

Sovelluksen lataaminen
Skannaa vasemmalla oleva QR-koodi (vaatii Android 5.0 tai
sitä uudemman, iOS 9.0 tai sitä uudemman järjestelmän) tai
lataa hakemalla ”ZY Play” App Storessa tai Google Playssä.
1. Käyttäjät saavat parhaan hyödyn CRANE-M2:n eri
toiminnoista sitä varten suunnitellun sovelluksen ”ZY
Play” avulla.
2. ZY Play edellyttää päivittämistä. Käytä aina sen uusinta
versiota.

Gimbaalin kytkeminen kameraan
Esimerkissä on käytetty Sony DSC-RX100M5A -liitäntää:
Ensimmäinen kytkentäkerta:
1. Kiinnitä kamera, tasapainota ja kytke gimbaalin virta päälle. Kytke kameran virta päälle
ja etsi kameran WIFI-nimi ja -salasana valikosta. Kytke puhelimen Bluetooth päälle.
Katso tietoja kameran WIFI-nimen ja salasanan löytämisestä seuraavista esimerkeistä:
① Sony DSC-RX100M5A: kytke kamera päälle > MENU-painike > verkko 1 > Ctrl w/
älypuhelin > Ctrl w/ Älypuhelin – päällä > Yhteys > Yhdistä salasanalla
② Sony ILCE-6400: kytke kamera päälle > MENU-painike > verkko 1 > Ctrl w/
älypuhelin > Ctrl w/ Älypuhelin – päällä > Yhteys > Yhdistä salasanalla
③ Panasonic DC-ZS220GK: kytke kamera päälle > MENU/SET-painike > Wi-Fi
>

{

Wi-Fi-asetus >Wi-Fi-salasana >PÄÄLLÄ
Wi-Fi-toiminto > Uusi yhteys >Etäkuvaus ja -katselu

④ GoPro HERO6 Black: kytke kamera päälle > ASETUKSET > YHTEYDET > YHDISTÄ
UUSI LAITE > GoPro-sovellus
2. Avaa ZY Play ja valitse CRANE-M2:n tuotesivu. Napauta ”Yhdistä nyt” ja valitse
vastaavan gimbaalin Bluetooth-nimi. Muodosta laitepari napsauttamalla ”Muodosta
nyt”.
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Sovelluksen toiminnot
3. Laiteparin muodostamisen jälkeen valitse laitetyyppi –
kamera tai puhelin.

4. Valinnan jälkeen vastaava hallintakäyttöliittymä tulee näyttöön. Kameran
hallintakäyttöliittymä on esitetty vasemmalla ja älypuhelimen hallintakäyttöliittymä on
esitetty oikealla.

Jos yhdistetty laite on puhelin, yhteys on valmis tässä vaiheessa. Jos yhdistetty laite on
kamera, jatka seuraaviin vaiheisiin:
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Sovelluksen toiminnot
5. Siirry kameran hallintakäyttöliittymään, napauta harmaata WIFI-kuvaketta, valitse
asianmukainen kameran WIFI-nimi yhteyden luomista varten ja anna salasana.

6. Kun yhteys on muodostettu, ZY Play tunnistaa kameramerkin automaattisesti. Jos
automaattitunnistus epäonnistuu, valitse kameramerkki manuaalisesti. Gimbaali on
valmis ohjaamaan kameraa, kun yhteyskuvake ( ) näkyy gimbaalin näytössä.
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Sovelluksen toiminnot

Ensimmäisen yhteyden jälkeen
• Kun gimbaali on yhdistetty WIFIn kautta kameraan, gimbaali yhdistää automaattisesti
kyseiseen kameraan WIFIn kautta, kun gimbaali kytketään uudelleen päälle (kameran
WIFIn ollessa päällä).
• Jos gimbaali on yhdistetty WIFIn kautta useampaan kuin yhteen kameraan, siirry
gimbaalin valikkoon > historia > valitse kyseisen kameran nimi (kameran WIFIn ollessa
päällä), jolloin gimbaalin ja kameran välinen WIFI-yhteys muodostetaan suoraan.

motor
wifi
history

DIRECT-f
list 2
list 3

Gimbaali tallentaa aiemmin yhdistettyjen 5 viimeisimmän kameran WIFI-tiedot.

ZY Playn päätoiminnot
Videokuvaus ja
valokuvan ottaminen

Tarkista gimbaalin tila
Zoomin hallinta
Vakaajan
parametriasetukset
Näkymätoiminto –
mukautettu
Vakaajan kalibrointi

Kohteen seuraaminen
Aikaviive

ZY Play

Panoraama

Kohteen seuraaminen on käytettävissä vain älypuhelimissa.
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Kalibrointi ja laiteohjelmiston päivitys

Milloin gimbaali on kalibroitava?
Kalibroi gimbaali tarvittaessa.
Koska

Miten

1. Pieni poikkeama havaitaan kameran kallistuskulmassa vaakaasennossa käynnistyksen jälkeen.
2. Pieni poikkeama havaitaan kameran pyörintäkulmassa vaakaasennossa käynnistyksen jälkeen.

Gimbaalin
alustus

3. Useita toistuvia pieniä kulman korjauksia havaitaan, kun kamera on
vaaka-asennossa ja vakaaja pysyy paikallaan.
1. Pieni poikkeama havaitaan vaaka-asennossa gimbaalin alustuksen
jälkeen.
2. Gimbaalia ei ole käytetty pitkään aikaan.
3. Gimbaalin käyttöympäristöjen välillä huomattava lämpötilaero.

Kuuden
sivun
kalibrointi

Lievä poikkeama havaitaan kameran kallistus- tai pyörityskulmassa
Moottorien
vaaka-asennossa alustuksen jälkeen ja gimbaalin kuuden sivun
hienosäätö
kalibroinnin jälkeen.

Alustusmenetelmä

Kytke gimbaali päälle ja paina tilapainiketta pitkään siirtyäksesi valmiustilaan.
Aseta gimbaali tasaiselle pinnalle ja odota noin 30 sekuntia. Gimbaali suorittaa
alustusprosessin automaattisesti.
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Kalibrointi ja laiteohjelmiston päivitys

Kuuden sivun kalibrointi
1. Kuuden sivun kalibrointi ZY Play -sovelluksen kautta:
Yhdistä gimbaali ja ZY Play noudattaen kohdan ”Sovelluksen toiminnot” vaiheita. Siirry
kohtaan ”Kalibrointi” ja suorita kalibrointi noudattaen sovelluksen kehotteita.
2. Suorita kuuden sivun kalibrointi Zhiyun Gimbal Toolsin avulla:
Kytke gimbaali päälle ja paina tilapainiketta pitkään siirtyäksesi valmiustilaan. Yhdistä
gimbaalin USB-portti ja tietokone USB Type-C -johdolla. Avaa kalibrointipäivitystyökalu
ja napsauta ”Avaa” kohdassa ”Kalibrointi”. Jatka kalibrointia ohjeiden mukaisesti. Kun
kalibrointi on valmis, näytölle tulee valintamerkki ”√”.
① Katso kuuden sivun kalibrointi seuraavista kuvista.
② Yksinkertaistettuna kuuden sivun kalibrointi asettaa kaikki pikakiinnityslevyn kuusi
sivua pystysuoraan vaakapintaan nähden.
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Kalibrointi ja laiteohjelmiston päivitys

VAIHE 1

VAIHE 2

VAIHE 3

VAIHE 4

VAIHE 5
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Kalibrointi ja laiteohjelmiston päivitys

VAIHE 6

Moottorin hienosäätö
Yhdistä gimbaali ja ZY Play noudattaen kohdan Sovelluksen toiminnot vaiheita.
Siirry kohtaan ”Hienosäädä” valikossa ”Gimbaalin asetukset” ja säädä kallistus- ja
pyöritysakselin kulma halutulla tavalla

Laiteohjelmiston päivitys

USB

Yhdistä gimbaalin USB-portti ja tietokone USB Type-C -johdolla.
1. Siirry viralliselle ZHIYUN-verkkosivustolle (https://www.zhiyun-tech.com/en), siirry
vastaavalle tuotesivulle ja napsauta [download]. Lataa ZHIYUN USB -ajuri ja viimeisin
laiteohjelmisto (USB-ajuria ei tarvitse ladata Mac OS- tai WIN10-järjestelmille).
2. Yhdistä gimbaali tietokoneeseen USB-johdolla ja asenna USB-ajuri.
3. Kytke gimbaali päälle ja siirry valmiustilaan painamalla pitkään tilapainiketta.
4. Avaa ”Zhiyun Gimbal Tools” ja päivitä laiteohjelmisto ohjeiden mukaisesti.
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Tuotteen tekniset tiedot
Tuotemalli: CR106
Min.

Standardi

Maks.

9,8 V

11,1 V

12,6 V

130 mA

-

3000 mA

4,7 V

5V

5,5 V

500 mA

-

2000 mA

Antojännite (microUSB-portti)

-

5V

-

Antovirta (micro-USBportti)

-

500 mA

-

Kallistuksen
mekaaninen alue

-

310°

-

Pyörityksen
mekaaninen alue

-

324°

-

Käyttöjännite
Käyttövirta
Latausjännite
Latausvirta

Panoroinnin
mekaaninen alue

-

360°

-

Käyttölämpötila

-10 ℃

25 ℃

45 ℃

Akkukapasiteetti

Huomautus

1100 mAh

Akun käyttöaika

-

-

7h

Laboratoriotiedot1

Latausaika

-

2h

-

Laboratoriotiedot2

Paino

130 g

-

720 g

Paino

-

500 g

Bluetooth
WIFI
Kameran lataus

-

Kolmijalka ei sisälly

Bluetooth 4.2
WIFI 2.4G
Kamerat, jotka voidaan ladata micro-USB-portin kautta

”1” Nämä tiedot on kerätty lämpötilan ollessa 25 ℃ . Gimbaali asetetaan paikalleen 7
tunniksi tasapainotetussa tilassa ja kiinnitettynä Minolta X-700 -kameraan ja 45 mm F2
-objektiiviin.
”2” Ylikuumenemisen suojajärjestelmän ansiosta CRANE-M2 lopettaa lataamisen,
kun lämpötila ylittää sen latausympäristön lämpötila-alueen. Tämä testi suoritettiin
lämpötilassa 25 ℃ ja käyttäen 5 V/1,5 A akkulaturia. Latausaika vaihtelee eri
ympäristöjen mukaan ja todelliset tulokset voivat poiketa tästä.
Kaikki tässä oppaassa annetut tiedot on kerätty ZHIYUN-laboratorioiden sisäisissä
kokeissa. Eri olosuhteissa tiedot voivat poiketa jossain määrin, tutustu silloin CRANEM2:n todelliseen käyttöön.
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Vastuuvapauslauseke ja varoitus
Kiitos, että ostit CRANE-M2-tuotteen. Tässä esitetyt tiedot koskevat turvallisuuttasi
ja laillisia oikeuksiasi sekä vastuitasi. Lue tämä asiakirja huolellisesti kokonaan
varmistaaksesi oikeat asetukset ennen käyttöä. Näiden ohjeiden ja varoitusten lukemisen
laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle tai sivullisille tai vioittaa CRANEM2:ta tai muuta omaisuutta. ZHIYUN varaa itselleen lopullisen oikeuden selventää tätä
asiakirjaa sekä kaikkia CRANE-M2:ään liittyviä olennaisia asiakirjoja sekä oikeuden tehdä
koska tahansa muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Lue uusimmat tuotetiedot käymällä
osoitteessa www.zhiyun.com.
Käyttämällä tätä tuotetta sinä myönnät lukeneesi tämän asiakirjan huolellisesti ja
ymmärtäneesi siinä olevat säännöt ja ehdot sekä suostut noudattamaan niitä. Sinä
myönnät olevasi yksin vastuussa omasta toiminnastasi käyttäessäsi tätä tuotetta sekä
toiminnan mahdollisista seurauksista. Sinä suostut käyttämään tätä tuotetta vain sellaisiin
tarkoituksiin, jotka ovat asianmukaisia ja täyttävät kaikki ehdot, varotoimet, käytännöt,
periaatteet ja ohjeet, jotka ZHIYUN on esittänyt ja voi esittää.
Ellei Kiinan voimassa oleva laki muuta määrää, ZHIYUN ei ole vastuussa tai
korvausvelvollinen mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu suoraan
tai välillisesti tuotteen ja käyttöoppaan käytöstä. Käyttäjien tulee noudattaa kaikkia
turvaohjeita, mukaan lukien tässä käyttöoppaassa mainitut ohjeet.
ZHIYUN ™ on Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd:n (jäljempänä ”ZHIYUN”
tai ”ZHIYUN TECH”) ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Kaikki tässä viitatut tuotenimet tai
-merkit ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lukuvinkki
Symbolien kuvaus:

Toiminta- ja käyttövinkit

Tärkeä huomautus

Tiedonsiirtomaksuja voidaan veloittaa, kun skannaat QR-koodin lukeaksesi tai ladataksesi
sähköisen käyttöoppaan verkosta, joten on parempi toimia Wi-Fi-ympäristössä.

Varoitus
Lue KOKO käyttöopas tutustuaksesi tämän tuotteen ominaisuuksiin ennen
käyttöä. Tuotteen oikean käytön laiminlyönti voi aiheuttaa vaurioita tuotteeseen tai
henkilökohtaiseen omaisuuteen sekä aiheuttaa vakavan vamman. Tämä on teknisesti
hienostunut tuote. Sitä pitää käyttää varoen ja terveen järjen mukaisesti, ja sen käyttö
edellyttää tiettyä mekaanista perusosaamista. Tämän tuotteen turvallisen ja vastuullisen
käytön laiminlyönti voi aiheuttaa vamman tai vahinkoja tuotteelle tai muulle omaisuudelle.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi ilman suoraa aikuisen valvontaa.
ÄLÄ KÄYTÄ yhteensopimattomien komponenttien kanssa tai millään muulla tavalla kuin
ZHIYUNin toimittamissa tuoteasiakirjoissa on ohjeistettu. Tässä esitetyt turvallisuusohjeet
sisältävät ohjeita turvallisuudesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Kaikki käyttöoppaan
sisältävät ohjeet ja varoitukset on ehdottomasti luettava ja niitä on noudatettava ennen
tuotteen kokoamista, määritystä tai käyttöä, jotta tuote toimii oikein ja vahingot ja vakavat
vammat voidaan välttää.
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Vastuuvapauslauseke ja varoitus

Turvallisen käytön ohjeet
HUOMIO:
1. CRANE-M2 on korkean tarkkuuden ohjauslaite. CRANE-M2 voi vaurioitua, jos se
putoaa tai siihen kohdistuu ulkoinen voima, ja tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
2. Varmista, että gimbaaliakselin kääntymistä ei estä mikään ulkoinen voima, kun
CRANE-M2 kytketään päälle.
3. CRANE-M2 ei ole vedenpitävä. Estä kaikenlaisten nesteiden tai puhdistusliuosten
pääsy kosketuksiin CRANE-M2:n kanssa. Puhdistukseen suositellaan käytettäväksi
kuivaa ja pehmeää liinaa.
4. Suojaa CRANE-M2 pölyltä ja hiekalta käytön aikana.
Varoitus:
Tulipalon, vakavan vamman ja omaisuusvaurion välttämiseksi noudata turvallisuusohjeita
akkujen käytön, latauksen tai säilytyksen aikana.
Akkukäyttö:
1. Estä akkujen joutuminen kosketukseen minkään nesteiden kanssa. Älä jätä akkuja
sateeseen tai lähelle kosteuden lähdettä. Älä pudota akkua veteen. Jos akun
sisäpuoli joutuu kosketukseen veden kanssa, kemiallista hajoamista voi tapahtua,
mikä voi mahdollisesti aiheuttaa akun syttymisen tuleen ja aiheuttaa jopa räjähdyksen.
2. Jos akku putoaa veteen gimbaalin ollessa käytössä, ota se heti poista vedestä
ja aseta se turvalliselle ja avoimelle alueelle. Pysy turvallisella etäisyydellä akusta,
kunnes se on täysin kuivunut. Älä koskaan käytä akkua uudelleen, ja hävitä akku
asianmukaisesti Akun hävittäminen -osiossa kuvatulla tavalla.
3. Jos akku syttyy tulee, käytä vettä, vesisuihkua, hiekkaa, sammutuspeitettä,
kuivajauhetta tai hiilidioksidisammutinta sammuttamaan palo välittömästi. Akun
aiheuttama tulipalo voi aiheuttaa räjähdyksen. Sammuta palo käyttäen yllä suositeltuja
menetelmiä tilanteen mukaisesti.
4. Älä koskaan käytä muita kuin ZHIYUN-akkuja. Jos vaihtoakku tai vara-akku tarvitaan,
osta uusia akkuja ZHIYUNin virallisilta verkkosivuilta tai valtuutetuista myyntikanavista.
ZHIYUN ei ota vastuuta mistään vahingoista, joita muut kuin ZHIYUN-akut aiheuttavat.
5. Älä koskaan käytä tai lataa turvonneita, vuotavia tai vioittuneita akkuja. Älä
koskaan käytä tai lataa akkuja, jos ne haisevat tai ylikuumenevat (ylittävät 71 ° C
maksimilämpötilan). Jos akut ovat poikkeavia, ota yhteyttä ZHIYUNiin tai valtuutettuun
ZHIYUN-jälleenmyyjään saadaksesi apua.
6. Akkuja tulee käyttää lämpötilavälillä -10 – + 45 ° C. Yli 45 ° C:n lämpötilassa käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Akun käyttö alle -10 ° C:n lämpötilassa voi
aiheuttaa vakavan akkuvaurion.
7. Älä käytä akkua voimakkaissa sähköstaattisissa tai sähkömagneettisissa
ympäristöissä. Muutoin akun suojapiiri voi vioittua.
8. Älä pura akkua tai tee siihen reikää millään terävällä esineellä. Muutoin akku voi
vuottaa, syttyä tuleen tai räjähtää.
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Vastuuvapauslauseke ja varoitus
9. Älä lyö akkua mekaanisesti, murskaa tai heitä sitä. Älä aseta raskaita esineitä akun tai
sen laturin päälle.
10.Akun sisältämät elektrolyytit ovat erittäin syövyttäviä. Mikäli elektrolyytit joutuvat
vahingossa iholle tai silmiin, huuhtele välittömästi vedellä ainakin 15 minuuttia ja
hakeudu lääkärin hoitoon mahdollisimman nopeasti.
11.Älä käytä akkua, jos siihen on kohdistunut törmäys tai raskas isku.
12.Älä kuumenna akkua äläkä koskaan laita akkua mikroaaltouuniin tai paineastiaan.
13.Älä aseta akkua johtavalle pinnalle (kuten metallipöydän pinta, silmälasit, kello, korut
jne.)
14.Estä sellaisten johtojen tai muiden metalliesineiden käyttö, jotka voivat saada
positiivisen ja negatiivisen navan oikosulun akussa.
15.Jos akun liitinpinta on likainen, pyyhi se puhtaalla ja kuivalla liinalla. Muussa
tapauksessa se aiheuttaa huonon akkukytkennän, joka voi aiheuttaa virran
menetyksen tai lataushäiriön.
Akun lataaminen:
1. Akku lopettaa lataamisen automaattisesti, kun se on täynnä. Irrota akku laturista, kun
se on ladattu täyteen.
2. Älä kytke akkuja suoraan seinäpistorasiaan tai autolaturin pistorasiaan. Käytä aina
ZHIYUNin hyväksymää verkkolaitetta lataamiseen. ZHIYUN ei ota mitään vastuuta, jos
akku ladataan muulla kuin ZHIYUNin omalla laturilla.
3. Älä aseta akkua tai laturia lähelle syttyviä materiaaleja tai syttyvien pintojen päälle (kuten
matto tai puu). Onnettomuuden estämiseksi älä koskaan jätä akkua valvomatta
latauksen ajaksi.
4. Älä lataa akkua välittömästi käytön jälkeen, koska sen lämpötila voi olla liian korkealla.
Älä lataa akkua, ennen kuin se jäähtyy normaaliin huonelämpötilaan. Akun lataaminen
sen lämpötilan ollessa yli 45 ° C tai alle 0 ° C voi aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen
tai vaurion.
5. Tutki laturi ennen käyttöä varmistaen, ettei sen kuoressa, johdossa, pistokkeessa
tai muissa osissa ole vaurioita. Älä koskaan käytä viallista laturia. Älä puhdista laturia
millään nesteillä, jotka sisältävät alkoholia tai muita syttyviä liuottimia. Kytke laturi irti
virrasta, kun sitä ei käytetä.
Akun säilytys:
1. Pidä akut poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
2. Älä jätä akkua lähelle lämmönlähteitä, kuten uuni tai lämmitin, tai ajoneuvon sisälle
kuumina päivinä. Älä altista akkua millekään ympäristölle, jonka lämpötila on yli 60
° C. Ihanteellinen säilytyslämpötila on 22–28 ° C.
3. Säilytä akkuja kuivassa paikassa.
4. Älä jätä akkua käyttämättä liian pitkäksi aikaa, kun se on täysin tyhjentynyt, jotta estät
akun ylipurkautumisen, joka voi aiheuttaa akun vaurioitumisen ja pysyvän vian.
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Vastuuvapauslauseke ja varoitus
Akun kunnossapito:
1. Älä ylilataa tai -tyhjennä akkua, se vioittaa akkua.
2. Akun suorituskyky heikkenee, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
3. Älä koskaan käytä akkua, kun lämpötila on liian korkea tai alhainen.
4. Älä säilytä akkua missään ympäristössä, jonka lämpötila on yli 60 ° C.
Akun hävittäminen:
1. Tyhjennä akun varaus kokonaan ennen sen viemistä asianmukaiseen
kierrätyssäiliöön. Akut sisältävät vaarallisia materiaaleja, eikä niitä saa hävittää
kotitalousjätteen mukana. Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä akkujen
kierrätyksestä ja hävittämisestä.
2. Jos akun varausta ei voi tyhjentää kokonaan, älä koskaan laita sitä kierrätysastiaan.
Ota yhteyttä akkujen kierrätysyhtiöön ratkaisun löytämiseksi.
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Takuuehdot

Takuuaika
1. Asiakkailla on vaihto-oikeus tai oikeus ilmaiseen korjauspalveluun, mikäli tuotteessa
ilmenee laatuvikoja 15 päivän sisällä tuotteen vastaanotosta.
2. Asiakkailla on oikeus ilmaiseen korjauspalveluun ZHIYUNilta kaikista tuotteessa
todetuista materiaali- tai valmistusvioista, jotka aiheuttavat tuotteen toimintavian
normaalissa kuluttajakäytössä ja takuuajan sisällä, joka on 24 kuukautta
myyntipäivästä alkaen.

Tämä takuu ei koske seuraavia
1. Tuotteeseen on tehty luvattomia korjauksia, sitä on käytetty väärin, se on osunut
johonkin, sitä on käsitelty ohjeiden vastaisesti, se on kastunut, se on ollut
onnettomuudessa ja siihen on tehty luvattomia muutoksia.
2. Tuotetta on käytetty epäasianmukaisesti tai sen merkintöjä tai turvatarroja on revitty
pois tai muuteltu.
3. Tuotteen takuu on päättynyt.
4. Tuote on vioittunut force majeure -olosuhteissa, kuten tulipalossa, tulvassa,
salamaniskussa jne.

Postup uplatnění záruky
1. Jos tuotteessa ilmenee ongelmia ostamisen jälkeen, ota yhteys paikalliseen
edustajaan saadaksesi apua, tai voit ottaa yhteyttä ZHIYUNin asiakaspalveluun
service@zhiyun-tech.com tai verkkosivustolla www.zhiyun-tech.com.
2. Paikallinen edustaja tai ZHIYUN-asiakaspalvelu opastaa sinua kohtaamasi
tuoteongelman tai vian huoltomenettelyssä. ZHIYUN varaa oikeuden tutkia
vaurioituneet tai palautetut tuotteet.
Asiakastiedot
Asiakkaan nimi:

Yhteysnro:

Osoite:
Myyntitiedot
Myyntipäivä:

Tuotteen sarjanro:

Jälleenmyyjä:
Yhteysnro:
#1 kunnossapitotiedot
Huoltopäivä:

Korjaajan allekirjoitus:

Ongelman syy:
Huollon tulos:

□ Ratkaistu

□ Ratkaisematta

□ Rahat palautettu
(vaihdettu)
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Yhteystietokortti

Hae ja seuraa ”Zhiyun Tech”-yhtiötä Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä,
YouTubessa ja Vimeossa saadaksesi yhteyden meihin.

Puh: +86(0)773-3561275
Yhdysvaltojen tukipuhelin: +1 808-319-6137,9:00-18:00 GMT-7, ma–pe
Euroopan tukipuhelin: +49(0)61018132180,10.00–17.00 GMT+1, ma–pe
Web: www.zhiyun-tech.com
Sähköposti: service@zhiyun-tech.com
Osoite: 6th floor Building No.13 Creative Industrial Park, GuiMo Road, Qixing District,
Guilin

Laatusertifikaatti
CertiﬁcateofQuality
Tämä
tuotteen
vahvistetaanto
täyttävän
laatustandardit
ja se and
This
product
is confirmed
meet quality
standards
annetaan
myyntiin
tiukan
tarkastuksen
jälkeen.
permitted
for sale
after
strict inspection.

Laadunvarmistaja:
QC Inspector:

Lataa viimeisin versio osoitteesta www.zhiyun-tech.com.
Tätä asiakirjaa voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
ZHIYUN ™ on ZHISHENin tavaramerkki.
Kaikki muut tässä mainitut tavaramerkit ovat vastaavien
omistajiensa omaisuutta.
Copyright © 2019 ZHISHEN. Kaikki oikeudet pidätetään.
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