
 

 
Micro USB port se používá pouze pro update firmware 
gimbalu a případné napájení. 
Ovládací interface fotoaparátu - je připojitelný pomocí 
kabelu do fotoaparátu, může také napájet fotoaparát 
SONY. (Canon a Panasonic napájení pomocí USB 
nepodporují) 
 
Při prvním spuštění prosím použijte nabíječku přiloženou  
v balení a plně nabijte baterie, aby se aktivovala plná 
kapacita baterií. 

 
ZHIYUN 18650*3 Li-ion 
battery charger 
 
Vstup: 
5V 2400mA 
 
Výstup: 4.2V 800mA*3 
 

 

Nabíjení: 
1 Vložte baterie do nabíječky podle piktogramu na 
nabíječce. 
2 připojte nabíječku do USB adaptéru pomocí Micro USB 
kabelu. 
3 Připojte adaptér do zásuvky. Při připojení dvou adaptérů 
z každé strany se baterie nabijí rychleji 
 
Když indikátor nabíječky svítí červeně, baterie se nabíjí. 
Když indikátor svítí modře  jsou baterie plně nabité. 
 
Používejte adaptéry s vyšším proudem než 1A 
specifikace baterie: 
ZHIYUN 18650 Li-ion battery 
model: IMR 18650 
kapacita: 2000 mAh napětí: 3.7 V 
 
Používejte nabíječku pouze pro nabíjení baterií 18650, 
Nenabíjejte jiné modely a jiné značky, může dojít k 
poškození. 
 
NEZAPÍNEJTE STABILIZÁTOR DOKUD NENÍ 
PŘIPEVNĚNÍ FOTOAPARÁTU DOKONČENO. 
Instalace fotoaparátu: 
Pro správné fungování stabilizátoru je nutná kalibrace 
těžiště fotoaparátu pomocí povolení šroubů a posunování 
ramen. 
 

   
 
Prosím ujistěte se, že je fotoaparát správně připevněn  
a vyvážen, jinak stabilizátor nenastartuje nebo nebude 
fungovat správně. 

 
 
 
 
 
 
 

Ovladač OLED displej 
follow focus Joystick 
 
tlačítko  ON/OFF a Video 
MODE   
 
 
 
 
 
 
OLED displej - zobrazuje stav gimbalu a nastavení 
fotoaparátu. 
Joystick - ovládá pohyb gimbalu 
ON/OFF - 3  stisknutím vypnete nebo zapnete gimbal 

- krátkým stisknutím zapnete nahrávání videa 
Ovládací kroužek - na hlavní obrazovce otáčením 
upravuje nastavení ve fotoaparátu. 
Na obrazovce menu otáčením přepíná mezi možnostmi. 
Stiknutí ovládacího kroužku vlevo navrací na předchozí 
obrazovku. 
Stiknutí ovládacího kroužku vpravo posouvá na hlavní 
obrazovce k dalším nastavením. 
V menu potvrzuje výběr. 
Mody: - Stiskněte tlačítko modu na 1 vteřinu pro vstup 
nebo výstup z režimu spánku. 

- jedno stisknutí přepíná mezi modem Sledování 
pohybu rukojeti pro švenk a modem uzamčení 
polohy. 

- 2x rychlé stisknutí nastaví mód úplného 
naklápění. 

- 3x rychlé stisknutí rotace o 180° kolem vertikální 
osy - Selfie mód 

Upozornění: 
Při spouštění zařízení se ujistěte, že pohyb ramen gimbalu 
není blokován. 
CRANE 2 není vodotěsný, předcházejte jakémukoliv styku 
s tekutinami nebo čističi, pro čištění používejte suchý 
hadřík. Chraňte CRANE 2 před znečištěním pískem nebo 
prachem při používání. Baterie chraňte před ohněm, 
tekutinami, znečištěním a mechanickým poškozením. 
Pokud baterie vzplane, haste vodou, pískem, suchým 
prachem nebo hasicími  oxidem uhličitým. 
Pokud dojte kontaktu elektrolytů z baterie s pokožkou 
nebo očima, okamžitě zasažené místo očistěte pod 
tekoucí vodou alespoň 15 minut a vyhledejte pomoc 
lékaře. 


