
Zhiyun Smooth 4 
šroub rolovací osy 
svorka na telefon 

nabíjecí port pro telefon 
 
 
 

kolečko pro zoom/ostření 
ovládací panel 

 
 
 

1/4” závit 
 

šroub svorky  
motor osy náklonu 
motor rollovací osy 

upevňujicí svorka 
motor panoramatické osy 

 
USB-C port 

Tlačítko spouště 
 
 

Obsah balení: 
Smooth 4 stabilizátor 
Tripod 
USB kabel 
Obal pro přepravu 

Baterie a nabíjení: 
Smooth 4 baterie se nabíjí uvnitř zařízení. Při prvním použití 
nabijte prosím baterie plně pro aktivaci jejich kapacity a 
garanci správného chodu Smooth 4. Připojte USB-C kabelu 
přiložený v balení. 

Instalace 
Instalace tripodu: 
Připravte si tripod a utáhněte jej šroubováním do závitu 
spodní části rukojeti. Poté tripod rozložte a postavte na 
rovný povrch. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Instalace telefonu 
Rozevřete a držte svorku na telefon otevřenou, vložte 
telefon co nejblíže motoru osy náklonu a nechte svorku 
telefon sevřít. Můžete také uvolnit šroub na zadní straně a 
otočit telefon do vertikální pozice. 

Nezapínejte Smooth 4 před vložením telefonu do svorek. 
 
Vyvažování 
Pokud váš telefon se neudrží v rovině a stále se naklání, 
když je připojený, uvolněte šroub rolovací osy a nastavte 
rameno na délku odpovídající pro váš telefon, tak aby se 
nenakláněl v obou osách. Utáhněte šroub poté, co je telefon 
dobře vyvážen, abyste zajistili normální funkci. 

Správné nastavení těžiště zajišťuje šetření energie při 
používání. Stabilizátor funguje i když je těžiště vychýleno, 
ale může to vést ke zvýšené spotřebě motorů a ovlivňuje 
točivý moment.  

Ovládací panel 

1 Menu/návrat tlačítko 
- v obecném menu stiskněte tlačítko jednou pro 

upravení parametru menu 
- v menu úpravy parametrů klikněte na tlačítko pro 

uložení nastavení a návrat na předchozí možnosti. 
2 Kolečko pro Zoom / ostření 
Pomocí tohoto ovladače můžete upravit nastavení poměru 
zoomu fotoaparátu a ostření. 



3 Tlačítko pro přepínání mezi Zoom a 
Ostřením kolečka 

- Stiskněte jednou pro přepnutí režimu kolečka 
Zoom / ostření 

- Když světlo tlačítka svítí, kolečko je v režimu Zoom 
- Když je světlo tlačítka zhaslé, kolečko je v režimu 

ostření 
4 Tlačítko zobrazení parametru 

- Stiskněte tlačítko jednou pro zobrazení/zavření 
parametrů nastavení fotoaparátu 

- V režimu album stiskněte jednou pro zobrazení 
parametrů obrázku 

- Dlouhým stisknutím tlačítka automaticky vrátí do 
automatického modu aplikace. 

5 Tlačítko pro výběr Poměru 
rozlišení/snímkové frekvence 
Stiskněte tlačítko jednou pro vložení poměru nebo snímkové 
frekvence. 
6 Tlačítko pro přepnutí kamer 
Stiskněte tlačítko jednou pro přepnutí mezi přední a zadní 
kamerou telefonu. 
7 Tlačítko modu album 
Stiskněte tlačítko jednou pro vstup do alba pro prohlížení a 
přehrání fotografií a videí. 
8 Potvrzovací tlačítko / led světlo 
Tlačítko při jednoduchém stisknutí slouží jako potvrzovací. 
Při dlouhém stisku vypne nebo zapne přisvětlovací LED 
světlo. 
9 Tlačítko kompenzace expozice 
Jedním stisknutím tlačítka vstoupíte menu nastavení 
kompenzace expozice. 
10 Kolečko pro upravování parametrů 
Otočením kolečka nastavíte hodnoty na vybraném 
parametru v menu. 
11 Foto tlačítko 
Jedním stisknutím aktivuje spoušť fotoaparátu. 
12 Video tlačítko 
Jedním stisknutím aktivuje nebo zastaví nahrávání videa. 
13 Tlačítko pro přepínání modu 
Posunutím tlačítka nahoru vstoupíte do PF modu, který 
sleduje panoramatický pohyb. 
posunutím tlačítka dolů vstoupíte do L (locking) modu, který 
drží pozici ve všech osách. 
14 tlačítko napájení 
Stiskněte tlačítko na 2 sekundy pro vypnutí nebo zapnutí 
stabilizátoru. 
15 indikátor stavu baterie 

- ukazuje kolik baterie zbývá. 
- 0-25% jedno modré světlo 
- 25-50% dvě modrá světla 
- 50-75% tři modrá světla 
- 75-100% čtyři modrá světla 

16 Tlačítko modu “Phone Go” 
nastavuje plnou rychlost sledování pohybu rukojeti. 
 
 

17 Tlačítko modu sledování 
- při stisknutí tlačítka vstoupíte do modu sledování 

pohybu rukojeti ve 2 osách. 
- při dvojitém stisknutí tlačítka náklonová osa a 

rolovací osa se resetuje do původní pozice. 
 
V režimu Standby, kdy gimbal nestabilizuje, ale je stále 
zapnutý, můžete nastavovat parametry v telefonu pomocí 
tlačítek. 
Část funkčních tlačítek zmíněných výše může být použita 
pouze v propojení s aplikací ZY play App v telefonu. 
 

Pracovní režimy (mody gimbalu) 
Panoramatický mod: 
Osa náklonu a rolovací osa 
jsou uzamčeny a telefon 
sleduje pohyb rukojeti 
pouze v horizontálním 
směru. 
 
 
Uzamčený mod: 
Gimbal drží telefon v 
uzamčený v pozici v rámci 
všech 3 os. Pohyb rukojeti 
není sledován. 

 
Plně sledovací mod: 
Rolovací osa je uzamčena a 
gimbal sleduje náklon a 
panorama. 

 
 
 

Sledování plnou 
rychlostí - Phone Go: 
Rolovací osa je uzamčena 
a gimbal sleduje pohyb 
rukojetí maximální rychlostí 
v ose náklonu a 
panoramatické ose 

 

Rychlé přepnutí do režimu Standby 
Když je stabilizátor zapnutá, posuňte horizontální rameno 
rukou dolů, rameno bude automaticky uzamčeno s fixační 
přezkou a stabilizátor vstoupí do Standby režimu. Před 
zapnutím stabilizátoru, nebo probuzením z režimu Stanby, 
manuálně oddělte stabilizátor z fixační přezky. 
 
Pohybem horizontálního ramene probutíte stabilizátor. 
 
 
 



Manuální upravení polohy 
Vpanoramatickém režimu nebo uzamčením režimu můžete 
upravit natočení telefonu do úhlu který si přejete, potom 
telefon uvolněte a úhel si gimbal zafixuje.  
V panoramatickém modu můžete manuálně nastavit náklon 
a v uzamčeném režimu můžete manuálně nastavit náklon a 
panoramatickou osu. 

Nabíjení telefonu 
Pro nabíjení telefonu použijte kabel, který je na jednom 
konci micro USB a druhý s konektorem vhodným pro váš 
telefon.  

Download Aplikace 
Stažení aplikace z oficiální 
stránky Zhiyun: 
www.zhiyun-tech.com 
nebo pomocí naskenování QR 
kódu pro stažení. Uživatelé 
iOS nebo Android mohou 
aplikaci najít pomocí vyhledání 
klíčových slov ZY Play v App 
store nebo Android Store. 

 
Nejvíce funkcí Smooth 4 využijete v aplikaci ZY play APP. 
 
Zhiyun APP je pravidelně updatována, můžete ji vyzkoušet 
a najdete více funkcí. 
 
Pro připojení k aplikaci zapněte stabilizátor a povolte 
Bluetooth v telefonu. 
Otevřete ZY Play APP a klikněte na připojit se k vašemu 
zařízení “Connect to your device” pro připojení ke 
stabilizátoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdy stabilizátor potřebuje kalibraci? 
 

KDY JAK 

1. vyskytla se lehká 
odchylka na ose náklonu 
po spuštění. 

2. vyskytla se lehká 
odchylka na rolovací ose 
po spuštění (špatný 
horizont). 

3. často upravuje úhel i 
když je stabilizátor na 
jednom místě bez 
pohybu. 

Inicializujte 
stabilizátor 

1. lehká odchylka se stále 
vyskytuje na ose náklonu 
i v základní pozici po 
spuštění. 

2. stabilizátor nebyl dlouho 
použit. 

3. příliš vysoké teplotní 
rozdíly mezi prostředím 
použití. 

6stranná 
kalibrace 

Lehká odchylka je stále na jedné 
z os i po inicializaci a 6stranné 
kalibraci stabilizátoru. 

Jemné 
nastavení 
síly motoru 

 

Inicializační metoda 

 
Po aktivaci stabilizátoru přejděte do standby modu, položte 
stabilizátor na zem a čekejte 30 sekund, poté je inicializace 
hotová. 
Pokud úhel odchylky přetrvá zkuste proces zopakovat. 

6stranná kalibrace: 
Kalibrace pomocí aplikace - je nutné aplikaci a telefon 
propojit pomocí Bluetooth ke stabilizátoru. Poté v menu 
najděte možnost “Calibration” a dokončete proceduru 
pomocí instrukcí v aplikaci. 
Účelem této kalibrace je nastavit pro všechny strany 
telefonu vertikální pozici. 
 
Jemné nastavení síly motoru probíhá také pomocí ZY APP 

http://www.zhiyun-tech.com/


Firmware Update 
Propojte stabilizátor s vaším počítačem pomocí USB 
kabelu. 

1. Navštivte Zhiyun oficiální stránky 
www.zhiyun-tech.com klikněte na download 
záložku a najdete firmware upgrade package, poté 
stáhněte ovladač (driver) kalibrační nástroje a 
poslední firmware pro váš stabilizátor.  

2. Připojte stabilizátor pomocí USB kabelu. Spusťte 
stabilizátor a dokončete instalaci ovladačů. 

3. Spusťte stabilizátor a nastavte ho do standby 
režimu. 

4. Na počítači spusťte stažené Zhiyun Gimbal Tools a 
podle návodu ve staženém balíčku instalujte 
firmware. 

 

http://www.zhiyun-tech.com/

