
Při prvním spuštění prosím použijte nabíječku přiloženou  
v balení a plně nabijte baterie, aby se aktivovala plná 
kapacita baterií. 

Micro USB port se 
používá pouze pro update 
firmware gimbalu a 
případné napájení. 
26500 Li-ion Baterie 
Kapacita: 3600mAh 
Napětí baterie: 3.7V 
Nabiječka 
vstupní napětí: DC 5V 
vstupní proud: 2400mA 

Výstupní hodnoty: DC 4.2V 
1200mA x 2 
Když indikátor nabíječky svítí 
červeně, baterie se nabíjí. 
Když indikátor svítí modře 
jsou baterie plně nabité. 
 
Používejte nabíječku pouze pro nabíjení baterií 26500! 
Nenabíjejte jiné modely a jiné značky, může dojít k 
poškození. 
Instalace fotoaparátu: 
Připevněte fotoaparát do k rychloupínací destičce pomocí 
stativového šroubu. Uvolněte pákový šroub zespodu 
platformy pro destičku aby jste sní a fotoaparátem 

posouvat dopředu a dozadu. Tímto způsobem vyvažte 
fotoaparát, tak aby držel téměř sám objektivem dopředu. 
Poté šroub utáhněte. 

Naklápěcí osa je navržena s 
měřítkem, a je normální slyšet 
cvakání při posuvu. Nejdříve 
uvolněte šroub 3 otočky - 
nastavte naklápěcí osu tak, aby 
fotoaparát držel stabilně 
objektivem vzhůru, poté šroub 
utáhněte. 
Nastavení osy objektivu 
Uvolněte šroub u kloubu jako na 
obrázku, upravte pozici 
fotoaparátu tak, aby držela 
horizontální pozici. Poté 
utáhněte šroub. 

 
Nastavení rukojeti 
Uvolněte šroub na 
kloubu blízko 
držadla, Nastavte 
polohu ramena tak, 
aby fotoaparát držel 
vodorovně když 
pohybujete s 
držadlem doprava a doleva. Poté utáhněte šroub. 

Ovládací panel 
 

indikátor baterie 
joystick - ovládá pohyb gimbalu 
ON/OFF (photo/video) 
tlačítko Mode 

 páka (při propojení se Sony ovládá 
Zoom, u Panasonic ovládá ostření) 

 
 

Indikátor baterie 
Modré blikání indikuje stav nabití: 
rychlé blikání 4x stav baterie 76% - 100% 
rychlé blikání 3x stav baterie 51% - 75% 
rychlé blikání 3x stav baterie 26% - 50% 
rychlé blikání 1x stav baterie 1% - 25% 
Stálé svícení indikuje mód aktivního ovládání nebo 
uzamčeného módu. 
Oranžově svítí při zapínání a vypnutí. 
Červené světlo značí chybu v gimbalu. 
 
Pro vypnutí gimbalu podržte tlačítko ON/OFF po 3 vteřiny. 
Funkční MODE  

- 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 

Kalibrace 
V případě, že gimbal udržuje vodorovnou polohu špatně, 
nebo ji neustále upravuje i v klidném stavu je potřeba 
inicializovat (kalibrace).  
1 Vložte baterie i telefon do gimbalu. 
2 Zapněte stabilizátor 
3 stiskněte tlačítko MODE po 3 vteřiny 
4 položte stabilizátor na rovný povrch do náhodné polohy 
a počkejte cca 10 s. Stabilizátor provede automaticky 
kalibraci. 
 
Upozornění: 
Při spouštění zařízení se ujistěte, že pohyb ramen gimbalu 
není blokován.  
Smooth 3 není vodotěsný, předcházejte jakémukoliv styku 
s tekutinami nebo čističi, pro čištění používejte suchý 
hadřík.  
Chraňte Smooth 3 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. 


