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Pakkeliste

Pakkeliste
Produktpakken indeholder følgende elementer. Hvis nogen af elementerne mangler,
skal du kontakte ZHIYUN eller din lokale forhandler.

SMOOTH-X
主机x1 × 1

USB-kabel
Type-C × 1
USB
Type-C数据线x1

Startvejledning
快速入门x1
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Bliv fortrolig med SMOOTH-X

Bliv fortrolig med SMOOTH-X

1. Telefonholder

9. Motor til rulleakse

2. Lodret arm

10. Kontrollampe for strøm

3. USB-opladningsport Type-C/port til
firmwareopdatering

11. Afbryder

4. Motor til panoreringsakse

13. Udtrækkelig stang

5. Kontrollampe for tilstand
6. Stabilisatorjoystick
7. Knappen M
8. Knappen Billede/video

12. Led til justering af vipning
14. Skyder til zoom
15. Håndtag
16. Hul til håndledsrem
17. 1/4″ gevindhul
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Beskrivelse af opladning og batteri
SMOOTH-X drives af indbyggede batterier. Oplad stabilisatoren fuldt før første brug
for at aktivere batterierne og sikre korrekt brug af produktet.
Opladningsmetode: Slut Type-C-kablet, der medfølger i pakken med adapteren (5
V/2 A, medfølger ikke i pakken), til porten på stabilisatorens lodrette arm. Når de
fire kontrollamper lyser konstant hvidt (når stabilisatoren er slukket), er opladningen
afsluttet.
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Opsætning og balancejustering
1. Drej håndtaget 180° mod uret.

2. Træk panoreringsaksen ud, og vip den til en bestemt vinkel for at folde den
lodrette arm ud.
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Opsætning og balancejustering
3. Drej den lodrette arm 180° mod uret. Den kan kun drejes i én retning.

Den maksimale rotationsvinkel for den lodrette arm er 180
grænsen for at undgå at beskadige stabilisatoren.

° . Overskrid ikke

4. Sæt panoreringsaksen tilbage i den oprindelige stilling, og træk den udtrækkelige
stang ind.
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Opsætning og balancejustering
5. Telefonholderen kan drejes 90° med uret.

6. Bemærk, at telefonens kamera altid skal være på venstre side af holderen, når
telefonen installeres. Justér derefter telefonens balance. Flyt smartphonen til
venstre eller højre i telefonholderen, indtil telefonen er i balance.

① Kontrollér, at smartphonen er forsvarligt fastgjort i holderen, når du monterer
den.
② Montér smartphonen, før du tænder stabilisatoren. Smartphonens
balancerede tilstand påvirker stabilisatorens driftstid. Stabilisatoren fungerer
normalt, hvis smartphonen ikke er balanceret, men der bruges mere
batterispænding, og motorens kraft forringes.
③ Rulleaksens maksimale rotation er 285° , og panoreringsaksens maksimale
rotation er 300° . Hvis rotationen overskrider disse grænser, beskadiges
stabilisatoren.
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Opsætning og balancejustering
Der er en indbygget låseenhed i stabilisatorens rulleakse og panoreringsakse,
der gør det nemt at opbevare og transportere stabilisatoren (når stabilisatoren er
slukket). Drej holderen til smartphonen og panoreringsaksen til låsestillingen for
at låse dem, og drej dem til ulåst stilling, når de skal bruges.
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Brugsanvisning

Beskrivelse af kontrollamper og kontrolknapper

❶ Kontrollampe for strøm
• Når stabilisatoren er slukket og oplader, blinker de
hvide LED-kontrollamper skiftevis for at angive det
aktuelle batteriniveau.
• Når stabilisatoren er tændt, viser de hvide LEDkontrollamper det aktuelle batteriniveau.
En kontrollampe, der konstant lyser hvidt, angiver, at
batteriniveauet ligger mellem 0-25 %.
To kontrollamper, der konstant lyser hvidt, angiver, at
batteriniveauet ligger mellem 25-50 %.
Tre kontrollamper, der konstant lyser hvidt, angiver,
at batteriniveauet ligger mellem 50-75 %.
Fire kontrollamper, der konstant lyser hvidt, angiver,
at batteriniveauet ligger mellem 75-100 %.
• LED-kontrollampen lyser konstant rødt under
firmwareopdateringen.
• LED-kontrollampen blinker rødt, når der
er funktionsfejl på stabilisatoren. Kontakt
kundeservice.
❷ Afbryder
• Tryk på afbryderen i 3 sekunder for at tænde eller
slukke stabilisatoren, indtil du hører et bip.
❸ Kontrollampe for tilstand
• LED-kontrollampen blinker blåt én gang for at
angive tilstanden Opfølgning ved panorering.
• LED-kontrollampen lyser konstant blåt for at angive
låsetilstand.
• LED-kontrollampen blinker blåt to gange for at
angive tilstanden Opfølgning ved rulning og
panorering.
• LED-kontrollampen blinker hurtigt grønt, når der
indlæses et program.

❹ Skyder til zoom
• Skub skyderen op eller ned for at kontrollere zoom
i ZY Cami.
❺ Knappen Billede/video
• Tag et billede i ZY Cami med ét tryk.
• Start/afslut optagelse i ZY Cami med ét tryk.
• Dobbelttryk på knappen for at skifte mellem billedog videotilstand i ZY Cami.
• Tryk tre gange på knappen for at skifte mellem
bagsidekameraet og frontkameraet i ZY Cami.
• Visse smartphones understøtter direkte styring af
telefonens indbyggede kamera efter tilslutning via
Bluetooth.
❻ Stabilisatorjoystick
• Skub joysticken op eller ned, til venstre eller til højre
for at styre stabilisatorens bevægelser.
❼ Knappen M
• Tryk én gang på knappen M for at skifte mellem
tilstanden Opfølgning ved panorering og
låsetilstanden.
• Dobbelttryk på knappen for at skifte mellem
liggende og stående tilstand.
• Tryk tre gange på knappen for at centrere
stabilisatoren igen.
• Tryk fire gange på knappen for at aktivere
tilstanden Opfølgning ved rulning og panorering,
og tryk én gang for at vende tilbage til tilstanden
Opfølgning ved panorering.
• Tryk længe for at aktivere eller afslutte
standbytilstand.
•Du kan tilpasse funktionen på knappen M i ZY
Cami.

SMOOTH-X kan styre telefonens indbyggede kamera uden ZY Cami, når stabilisatoren er tilsluttet via
Bluetooth. Funktionen er tilgængelig med en mobiltelefon, der understøtter kamerastyring ved hjælp af
lydstyrkeknappen. Bluetooth-forbindelse til SMOOTH-X kræver ikke adgangskode.
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Brugsanvisning

Beskrivelse af driftstilstand
Tryk én gang, eller tryk fire gange på knappen M for at skifte.
Standardindstillinger
Tilstanden
Opfølgning ved
panorering
Tryk fire
gange på
knappen
M

Tryk én gang på
knappen M
Låsetilstand

Tryk én
gang på
knappen
M

Tilstanden
Opfølgning
ved rulning og
panorering
Den røde ring angiver, at motoren drejer sammen med grebets bevægelser.
Den grå ring angiver, at motoren er låst og ikke kan bevæge sig sammen med
grebets bevægelser.
Tilstanden Opfølgning ved panorering (PF): Tryk én gang på knappen M for at
skifte til denne tilstand.
Smartphonen panorerer til venstre/højre ved at følge stabilisatorhåndtagets
bevægelser samtidig med, at motorerne til rulleaksen er låst. Skub joysticken op/ned
for at styre rulleaksen manuelt, og skub til venstre/højre for at styre panoreringsaksen
manuelt.
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Brugsanvisning
Låsetilstand (L): Tryk én gang på knappen M for at skifte til denne tilstand.
Tilstanden låser bevægelserne på begge akser, og smartphonens retning er fastlåst.
Skub joysticken op/ned for at styre rulleaksen manuelt, og skub til venstre/højre for
at styre panoreringsaksen manuelt.

Tilstanden Opfølgning ved rulning og panorering: Tryk fire gange på knappen M
for at skifte til denne tilstand.
Motoren til rulleaksen og motoren til panoreringsaksen bevæger sig og følger grebets
bevægelser i denne tilstand. Skub joysticken op/ned for at styre rulleaksen manuelt,
og skub til venstre/højre for at styre panoreringsaksen manuelt.
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Brugsanvisning
Dobbelttryk på knappen M for at skifte.
Dobbelttryk
Standardindstillinger
på knappen
M
Liggende tilstand

Stående tilstand

Liggende og stående tilstand: Dobbelttryk på knappen M.

Liggende
tilstand
标准模式

Stående
竖拍模式tilstand

Udvidelsestilstand: Hold stabilisatorens greb med den ene hånd, og hold
bunddækslet på motoren til panoreringsaksen med den anden hånd. Træk derefter
ud, eller tag fat i grebet.

Styrerækkevidden for vippeaksen er 90°. Rotation, der overskrider vinklen, vil
forårsage skade på stabilisatoren. Brug en Phillips-skruetrækker til at stramme
vippeaksen, hvis den er løs.
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Brugsanvisning

Standbytilstand
• Drej rulleaksen eller panoreringsaksen manuelt, mens stabilisatoren er tændt,
indtil aksen udløser den indbyggede låseenhed. Derefter aktiverer stabilisatoren
automatisk standbytilstanden. Lås rulleaksen og panoreringsaksen op for at
vække stabilisatoren. Kontrollér, før du genstarter stabilisatoren, at rulleaksen og
panoreringsaksen er låst op.
• Billedet nedenfor viser rulleaksen, der er drejet til låsetilstand.

Manuel genplacering
Rotationsvinklen på panoreringsaksen kan i låsetilstand justeres manuelt ved at
flytte panoreringsaksen til en vis vinkel og holde den i 2 sekunder (grænsen må ikke
overskrides) for at låse den fast på vinklen.
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Brug af appen

Overførsel af appen
Scan QR-koden i venstre side (der kræves Android 7.0
eller højere eller iOS 10.0 eller højere), eller søg efter "ZY
Cami" i App Store eller Google Play for at hente appen.
① Brugerne kan få mere udbytte af de forskellige
funktioner i SMOOTH-X med den tilhørende app “ZY
Cami”.
② ZY Cami opdateres løbende. Referér altid til den
seneste version.

Sådan tilslutter du
1. Tænd stabilisatoren, og slå Bluetooth til på smartphonen.
2. Start “ZY Cami”, og tryk på ikonet i øverste venstre hjørne for at åbne
enhedslisten og vælge stabilisatoren, der skal tilsluttes (Bluetooth-navnet på
stabilisatoren findes på siden af telefonholderen: BRUGER-ID: XXXX).
3. SMOOTH-X skal aktiveres på appen ved første brug. I modsat fald virker
motoren ikke. Aktivering kræver registrering eller login med en ZHIYUN-konto.
Processen skal udføres på et netværk.
4. Efter aktivering virker motoren normalt, og optagelsesskærmen vises automatisk.

Beskrivelse af funktioner i ZY Cami
Optagelse af video og
billede

Kontrollér
stabilisatoroplysninger.
Indstillinger for
stabilisatorparameter
Scenetilstand –
brugerdefineret
Stabilisatorkalibrering

Redigeringsprogram

ZY Cami

Firmwareopdatering
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Firmwareopgradering

Firmwareopdatering for stabilisatoren

USB

Metode 1:
Slut et USB-kabel Type-C til USB-porten på stabilisatoren og på computeren.
1. Åbn ZHIYUN's officielle websted (https://www.zhiyun-tech.com/en), åbn
den tilhørende produktside, og klik på [Hent]. Hent ZHIYUN's USB-driver,
kalibreringsværktøj og den nyeste firmware (intet behov for at hente USB-drivere
til macOS og WIN10).
2. Slut stabilisatoren til computeren med et USB-kabel, og installér USB-driveren.
Pak den ZIP-komprimerede firmwarefil ud.
3. Tænd stabilisatoren, og tryk længe på tilstandsknappen for at aktivere
standbytilstand.
4. Åbn “Zhiyun Gimbal Tools”, klik på “Åbn”, og klik på “Firmwareopgradering”. Klik
på “Gennemse” under “Sti” for at vælge den hentede nyeste firmware (profilens
suffiks er “ptz”), og klik på “Opgradér” i bunden for at opgradere firmwaren. Den
røde LED-kontrollampe på stabilisatoren slukker automatisk, når opdateringen er
afsluttet.
Metode 2:
Opdatér firmware via ZY Cami. Slut stabilisatoren til ZY Cami ved at følge trinnene,
der er opført i “App-handlinger”. ZY Cami beder brugerne om at opdatere firmwaren,
når en ny firmware frigives. Firmwareopdateringen er afsluttet, når den røde LEDkontrollampe slukker.
Kontrollér, at batteriniveauet på stabilisatoren er over 50 % før
firmwareopdateringen. Forlad ikke skærmen på ZY Cami under opdateringen,
og vær opmærksom på talevejledningerne i appen.
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Produktspecifikationer
Produktmodul: SM108
Min.

Standard

Maks.

3,4 V

3,7 V

4,2 V

220 mA

-

3000 mA

4,7 V

5V

5,5 V

500 mA

-

850 mA

Mekanisk
rulleområde

-

285°

-

Mekanisk
panoreringsområde

-

300°

-

Kontrollerbar vinkel
på rulleakse

-80°

-

+180°

Kontrollerbar vinkel
på panoreringsakse

-120°

-

+145°

Driftstemperatur

-10 ℃

25 ℃

45 ℃

0℃

25 ℃

40℃

Batterikapacitet

-

1000 mAh

-

Driftstid

-

4 t.

5,5 t

Laboratoriedata 1

Opladningstid

-

3t

-

Laboratoriedata 2

Driftsspænding
Driftsstrøm
Opladningsspænding
(indgang)
Opladningsstrøm
(indgang)

Temperatur under
opladning

Mål, sammenfoldet (B
x D x H)

65 x 56 x 145 mm

Mål, udslået (B x D x
H)

57 x 56 x 263 mm

Produktets nettovægt

-

ca. 246 g

-

200 g ±35 g

Tilladt nyttelast
Klemmerækkevidde

50 mm

-

90 mm

Telefontykkelse

7,5 mm

-

9,5 mm

0

-

260 mm

Udtrækkelig stang
Bluetooth
EIRP
Driftsfrekvens

Bemærkning

Bluetooth 5.0 med lavt strømforbrug
≤ 4 dbm
2,400-2,4835 GHz
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Produktspecifikationer
Laboratoriedata 1: Dataene er indsamlet ved en temperatur på 25 ℃ og med en
iPhone XR, der er anbragt på stabilisatoren i afbalanceret tilstand. Driftstiden er 4
timer under drift og 5,5 timer i inaktiv tilstand.
Laboratoriedata 2: Testen er udført ved en temperatur på over 25 ℃ og med en
batterioplader på 5 V/2 A. Opladningstiden varierer i henhold til omgivelserne, og de
faktiske resultater kan variere. Jo lavere den omgivende temperatur er ved opladning,
jo mindre er opladningsstrømmen, og jo længere er opladningstiden.
Alle dataene i denne vejledning er hentet fra interne forsøg udført på ZHIYUNs
laboratorier. I forskellige scenarier varierer dataene i en vis grad. Henvis derfor til den
faktiske brug af SMOOTH-X.
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Ansvarsfraskrivelse og advarsel
Tak, fordi du bruger SMOOTH-X. Oplysningerne i dette dokument vedrører din
sikkerhed, dine juridiske rettigheder og ansvar. Læs hele dokumentet nøje igennem
for at sikre korrekt konfiguration før brug. Hvis anvisningerne og advarslerne
heri ikke læses og følges, kan det resultere i alvorlig personskade på dig selv
eller tilstedeværende eller skade på din SMOOTH-X eller på ejendom. ZHIYUN
forbeholder sig retten til at udarbejde den endelige udgave af dette dokument og
alle relevante dokumenter i forbindelse med SMOOTH-X samt retten til uden varsel
at foretage ændringer til enhver tid. Besøg www.zhiyun-tech.com for de seneste
produktoplysninger.
Hvis du bruger dette produkt, betyder det, at du har læst dokumentet nøje igennem
og forstår og accepterer at overholde vilkårene og betingelserne heri. Du accepterer,
at du er eneansvarlig for din egen opførsel, mens du bruger produktet, og for evt.
følger deraf. Du accepterer kun at bruge produktet til formål, der er passende
og i overensstemmelse med alle vilkår, forholdsregler, praksisser, politikker og
retningslinjer, som ZHIYUN har udfærdiget og kan gøre tilgængelige.
ZHIYUNTM påtager sig intet ansvar for skade, personskade eller evt. juridisk ansvar, der
direkte eller indirekte opstår som følge af brugen af produktet. Brugerne skal overholde
sikre og lovlige praksisser, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er fastsat heri.
ZHIYUN ™ er et varemærke tilhørende Guilin Zhishen Information Technology Co.,
Ltd. (herefter benævnt "ZHIYUN" eller "ZHIYUN TECH") og tilknyttede virksomheder.
Alle produktnavne eller mærker, der henvises til heri, er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Læsetip
Symbolbeskrivelse:

Tips til betjening og brug

Vigtige bemærkninger

Advarsel
Læs HELE brugervejledningen igennem for at blive fortrolig med produktets
funktioner, før det tages i brug. Hvis du ikke betjener produktet korrekt, kan det
resultere i skade på produktet eller ejendom og forårsage alvorlig personskade.
Dette er et sofistikeret produkt. Det skal betjenes forsigtigt med sund fornuft, og det
kræver en vis grundlæggende mekanisk forståelse. Hvis du ikke betjener produktet
på en sikker og ansvarlig måde, kan det resultere i personskade eller skade på
produktet eller anden ejendom. Dette produkt er ikke beregnet til brug af børn uden
direkte opsyn af en voksen. Produktet MÅ IKKE bruges sammen med inkompatible
komponenter eller på måder, som ikke er nævnt eller angivet i produktets
dokumenter, der er leveret af ZHIYUN. Sikkerhedsretningslinjerne heri indeholder
vejledning om sikkerhed, betjening og vedligeholdelse. Det er yderst vigtigt at læse
og følge alle instruktioner og advarsler i brugervejledningen før samling, konfiguration
eller brug for at betjene produktet korrekt og undgå skade eller alvorlig personskade.
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Ansvarsfraskrivelse og advarsel

Retningslinjer for sikker betjening
Advarsel
1. Undgå, at produktet kommer i kontakt med alle former for væske. Efterlad ikke
produktet i regnvejr eller i nærheden af en fugtighedskilde. Tab ikke produktet
ned i vand. Hvis produktets indre kommer i kontakt med vand, kan der opstå en
kemisk nedbrydning, der kan medføre, at produktet bryder i brand og muligvis
eksploderer.
2. Hvis produktet bryder i brand, skal du straks bruge vand, vandstråle, sand,
brandtæppe, tørslukningsmiddel eller CO2-brandslukker til at slukke branden. Sluk
branden ved at anvende de ovenfor anbefalede metoder i henhold til den faktiske
situation.
3. Brug produktet inden for temperaturintervallet -10 ° C til 45 ° C.
4. Adskil ikke produktet på nogen måde. Batteriet kan lække, bryde i brand eller
eksplodere, hvis det punkteres under adskillelse.
5. Undlad at slå på, klemme eller kaste produktet. Placér ikke tunge genstande på
produktet.
6. Opvarm ikke produktet, og læg aldrig produktet i en mikrobølgeovn eller en
beholder under tryk.
7. Undlad at placere produktet i nærheden af en varmekilde (komfur eller
varmeapparat) eller i en bil i varmt vejr. Udsæt ikke batteriet for et miljø, hvor
temperaturen er over 60 ° C. Den ideelle opbevaringstemperatur er 22-28 ° C.
8. Efterlad ikke batteriet må i lang tid uden at blive brugt, efter at det er blevet helt
afladet, for at forhindre overafladning af batteriet, som kan resultere i skade og
permanent fejl på batteriet.
FORSIGTIG
1. SMOOTH-X - er en styreenhed med høj præcision. Der kan forvoldes skade på
SMOOTH-X, hvis enheden tabes på gulvet eller udsættes for ekstrem kraft, hvilket
kan medføre funktionsfejl.
2. Kontrollér, at kardanakslernes rotation ikke er blokeret af en ekstern kraft, når der
tændes for SMOOTH-X.
3. SMOOTH-X - er ikke vandtæt. Undgå, at SMOOTH-X kommer i kontakt med væske
eller rengøringsmiddel. Det anbefales at bruge en tør, blød klud til rengøring.
4. Beskyt SMOOTH-X mod støv og sand under brug.
Bemærk:
1. Kobl batteriet fra opladeren, når batteriet er fuldt opladet.
2. Aflad batteriet til et batteriniveau på 40-65 % til opbevaring for at forlænge
batterilevetiden, hvis produktet ikke skal bruges i mere end 10 dage.
3. Aflad og oplad SMOOTH-X hver tredje måned for at opretholde batteriets aktive
tilstand.
4. Hold håndtaget stille, når du tænder SMOOTH-X. Hvis stabilisatoren rystes under
tænding, starter den muligvis ikke.
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Garantibevis

Garantiperiode
1. Kunderne er berettigede til ombytning eller gratis reparationsservice, hvis der
findes kvalitetsfejl i produktet inden for 15 dage efter modtagelse af produktet.
2. Kunderne er berettigede til gratis reparationsservice fra ZHIYUN for ethvert
produkt, hvor der kan påvises materiale- eller produktionsfejl, der medfører fejl i
produktet under forbrugerens normale brug og normale forhold i garantiperioden
på 12 måneder fra salgsdatoen.

Denne garanti gælder ikke for følgende:
1. Produkter, der udsættes for uautoriseret reparation, misbrug, stød,
forsømmelighed, fejlhåndtering, nedsænkning i vand, ulykke og uautoriseret
ændring.
2. Produkter, der udsættes for forkert brug, eller hvis etiketter eller sikkerhedsmærker
er revet af eller ændret.
3. Produkter, hvis garanti er udløbet.
4. Produkter, der er beskadigede på grund af force majeure, som fx brand,
oversvømmelse, lynnedslag osv.

Procedure for garantikrav
1. Hvis der opstår et problem med produktet efter købet, skal du kontakte en lokal
forhandler for hjælp, eller du kan altid kontakte ZHIYUN's kundeservice via e-mail
på service@ zhiyun-tech.com eller besøge webstedet www.zhiyun-tech. com.
2. Din lokale forhandler eller ZHIYUN's kundeservice vil lede dig gennem hele
serviceproceduren vedrørende et problem med produktet eller et andet problem,
du er stødt på. ZHIYUN forbeholder sig retten til at undersøge beskadigede eller
returnerede produkter igen.
Kundeoplysninger
Kundens navn:

Kontaktnr.:

Adresse:
Salgsoplysninger
Salgsdato:

Produktets serienr.:

Forhandler:
Kontaktnr.:
1. vedligeholdelsesoptegnelse
Servicedato:

Reparatørens underskrift:

Årsag til problem:
Serviceresultat:

□ Løst

□ Ikke løst

□ Refunderet (erstattet)
19

Kontaktkort

Websted

Weibo



Vimeo





Google+

Facebook
(Zhiyun Support)

Facebook
(Zhiyun Tech)

Youku

YouTube

WeChat

Instagram
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Kontaktkort
Tlf.: +86 400 900 6868
Hotlinenummer i USA: +1 808-319-6137, kl. 9.00-18.00 GMT-7, man-fre
Hotlinenummer i Europa: +49 (0) 610-1813-2180, kl. 10.00-17.00 GMT+1, man-fre
Websted: www.zhiyun-tech.com
E-mail: service@zhiyun-tech.com
Adresse: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin,
Guangxi, China.

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

QC Inspector:

Hent den seneste version fra www.zhiyun-tech.com
Dette dokument kan ændres uden varsel.
ZHIYUNTM er et varemærke tilhørende ZHISHEN.
Alle andre nævnte varemærker tilhører deres respektive ejere.
Copyright © 2020 ZHISHEN. Alle rettigheder forbeholdes.
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