Trzyosiowy gimbal ręczny do kamer sportowych

Guilin Feiyu Technology Incorporated Company
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1. Budowa urządzenia
* Kamera sportowa zaprezentowana została na rysunkach w celach poglądowych.
Nie stanowi ona części zestawu.
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2. Pierwsze kroki
1

Zamontuj kamerę

Zamontuj kamerę przed uruchomieniem gimbala.
Aby zdjąć kamerę wyłącz najpierw stabilizator.

Włóż akumulator

Przykład montażu kamery GoPro Hero 5.
Umieść kamerę na płytce montażowej.
Za pomocą obejmy i śrub zamocuj kamerę w wybranej pozycji.

Przed pierwszym uruchomieniem gimbala naładuj
całkowicie akumulator.
Odkręć pokrywę zasobnika na akumulator i umieść w nim
akumulator typu 26650. Przykręć pokrywę zasobnika.

Montaż kamery RX0

Opcja 1

Opcja 2

1-Pozycja normalna

2-Pozycja odwrócona
2-Reverse
Position

* Sugerowane jest włączenie kamery przed jej montażem w pozycji normalnej.

Aby zamocować kamerę RX0 na gimbalu G6 użyj adaptera montażowego dla tej kamery.
*Adapter montażowy dla kamer RX0 dostępny jest w osobnej sprzedaży.

Montaż adaptera i kamery

（1）Odkręć i zdejmij adapter montażowy do kamer GoPro Hero 5
（2）Zamocuj adapter do kamer RX0 za pomocą śrub 1
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Adapter montażowy
do kamer RX0

1
3
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（3）Przykręć kamerę RX0 do adaptera za pomocą śruby 23

（4）Upewnij się, że kamera jest zamocowana poprawnie w pożądanym kierunku
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Wyważanie gimbala

( Przed uruchomieniem )

Jeżeli kamera przechyla się w lewo poluzuj pierścień kalibracji, przesuń ramię osi Roll w prawo, aby wypoziomować kamerę.
Dokręć pierścień kalibracji po wyważeniu kamery.

Pierścień kalibracji
Ramię osi Roll
Prawidłowe wyważenie

Przechył w lewo

Jeżeli kamera przechyla się w prawo poluzuj pierścień kalibracji, przesuń ramię osi Roll w lewo, aby wypoziomować kamerę.
Dokręć pierścień kalibracji po wyważeniu kamery.

Pierścień kalibracji
Ramię osi Roll
Przechył w prawo
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Włączanie / wyłączanie

Aby włączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aż na ekranie nie wyświetli się ikona
Uruchomienie gimbala oznajmione zostanie sygnałem dźwiękowym.
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Prawidłowe wyważenie

.

3. Ładowanie
Statusy wskaźnika naładowania

Ładowanie gimbala

Ładowanie

Ładowanie za pomocą kabla micro USB.

port micro USB

Ładowanie
zakończone

port USB
kabel
micro USB - USB
zasilacz USB 5V / 2A
(brak w zestawie)

Zasilanie kamery

port
microport
USB
supply

port
mini USB
Kamera

Połącz kamerę z gimbalem za pomocą kabla
zasilającego. Kamera może być zasilana z
akumulatora gimbala, kiedy ten jest uruchomiony.
G6
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4. Tryby i funkcje
Sterowanie

J oystick
Wyświetlacz

w dó ł

suwak
kontroli
osi Roll

Przycisk ustawień
Joystick

Przycisk
blokady
/ resetu

Przycisk funkcyjny

w lewo

Przycisk spustu migawki

Tryby pracy
Tryb panoramowania

w gór ę

Wyświetlacz
Główny interfejs
wyświetlacza

(domyślny tryb pracy)

Ruch kamery w osiach Roll i Tilt jest zablokowany.
Kamera płynnie podąża za ruchami operatora w lewo i w prawo.

Tryb śledzenia

Bluetooth

HF

AF Tryb śledzenia
LK Tryb blokady

Tryb blokady
Ruch kamery we wszystkich osiach jest zablokowany.
Kamera skierowana jest w jednym kierunku.

Tryb pracy gimbala
HF Tryb panoramowania

Ruch kamery w osi Roll jest zablokowany.Kamera płynnie podąża
za ruchami operatora w lewo i w prawo oraz w górę i w dół.
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w prawo

Poziom akumulatora

Tryb pracy kamery
Time-lapse video

Reset

Tryb fotografowania

Powrót do trybu panoramowania i pozycji wyjściowej.

Tryb video

Działanie przycisków funkcyjnych
Przycisk funkcyjny

Funkcja

Wyjaśnienie

Jedno naciśnięcie

Tryb panoramowania
/ tryb blokady

Naciśnij raz, aby przełączyć między trybami blokady i panoramowania.

Dwa naciśnięcia

Follow mode

Naciśnij dwa razy, aby przejść do trybu śledzenia.

Trzy naciśnięcia

Obrót w osi Pan o 180°

Naciśnij trzy razy, aby obrócić kamerę o 180° w osi Pan.

Cztery naciśnięcia

Autopanorama

Pięć naciśnięć

Inicjalizacja

Naciśnij pięć razy, aby przejść do trybu inicjalizacji urządzenia.

Przycisk blokady

Funkcja

Wyjaśnienie

Długie naciśnięcie

Tryb blokady

W trybie panoramowania lub śledzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady,
aby tymczasowo przejść do trybu blokady.

Dwa naciśnięcia

Reset

Powrót do trybu panoramowania oraz domyślnej pozycji kamery.

Przycisk ustawień

Funkcja

Wyjaśnienie

Długie naciśnięcie

Interfejs ustawień kamery

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do interfejsu ustawień kamery.

Jedno naciśnięcie

Zmiana trybów pracy kamery
/ interfejs główny

W interfejsie głównym pojedyncze naciśnięcie przycisku zmieni tryb pracy kamery
(kamera musi być połączona z gimbalem).
W interfejsie ustawień kamery naciśnięcie przycisku przejdzie do interfejsu głównego.

Naciśnij cztery razy, aby uruchomić funkcję autopanoramy.
Więcej informacji w dziale „Autopanorama” na stronach 8 i 9.
Więcej informacji w dziale „Inicjkalizacja”na stronie 12.

Uwaga: Po aktualizacji oprogramowania gimbala mogą nastąpić zmiany w jego funkcjonowaniu. Aby być na bieżąco pobierz aktualną wersję instrukcji ze strony producenta.
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Opis ikon wyświetlacza
Ikona

Tryb panoramowania

AF

Tryb śledzenia

LK

Tryb blokady

Interfejs ustawień
kamery

HF

Tryb / Status

HF

SET WIFI VIA APP

Zmiana parametrów
Główny interfejs
gimbala

Długie
naciśnięcie
Przycisk
ustawień

HF

Długie
naciśnięcie
Przycisk
ustawień

Informacja o konieczności włączenia
aplikacji, w celu połączenia z gimbalem.

Brak połączenia Bluetooth

Rozdzielczość

12MP

W

Pole widzenia

OK

Potwierdzenie

W

Megapiksele

OK
Uwaga:

Długie
naciśnięcie

4K

Przycisk
ustawień

30

HF

Połączenie Bluetooth

4K

W
Klatkarz

OK

Interfejs może wyświetlać
różne opcje w zależności od
modelu kamery podłączonej
do urządzenia.

Brak połączenia z kamerą ①

Zmiana parametrów
przy użyciu joysticka

Kamera w trybie fotografowania

w gór ę

Kamera w trybie video
Kamera w trybie time-lapse video
Połączenie WiFi

Zmiana parametrów:
Joystick

Wyjaśnienie

Przesuń w lewo / w prawo Wybór parametru
w lewo

w prawo
w dó ł

Przesuń w górę / w dół

Wybór wartości

Przesuwaj w prawo
do pozycji „OK”

Przesuń w prawo,
aby potwierdzić

Brak połączenia WiFi
Poziom naładowania akumulatora
① Więcej informacji w dziale „Połączenie z kamerą” na stronie 11.
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Działanie przycisku ustawień
Po podłączeniu kamery z gimbalem za pośrednictwem aplikacji Feiyu ON ①
możesz kontrolować pracę kamery z poziomu gimbala. Aby przejść do menu
ustawień kamery wciśnij przycisk ustawień.

Kontrola osi Roll

Ręczne ustawianie pozycji kamery
Gimbal umożliwia ręcznie ustawienie pozycji kamery w trybie
panoramowania, śledzenia i blokady. Ręcznie ustawić można
pozycję kamery w osiach Tilt i Pan. Złap kamerę, skieruj ją
i przytrzymaj przez pół sekundy w pożądanym kierunku,
aby zapisać wybrane położenie.

Możesz kontrolować nachylenie kamery w osi Roll
przesuwając suwak. Funkcja dostępna w trybie
panoramowania, śledzenia oraz blokady.

Przykład: Ręczne ustawianie pozycji kamery w osi Tilt.

Suwak
kontroli
osi Roll

Przesuń suwak kontroli osi Roll w lewo lub w prawo,
aby dokonać zmiany nachylenia w osi Roll.

Funkcja autopanoramy
Funkcja autopanoramy umożliwia zaprogramowanie automatycznego ruchu gimbala pomiędzy dwiema pozycjami.
Dzięki funkcji autopanoramy w prosty sposób uzyskać można profesjonalne ujęcia oraz dynamiczne time-lapsy.
Aby osiągnąć najlepszy efekt użyj statywu FwiyuTech lub innego statywu.
Ustaw prędkość ruchu w aplikacji Feiyu ON
Połącz gimbala z aplikacją Feiyu ON, aby ustawić pożądany czas trwania autopanoramy.

Dostępne czasy trwania ruchu autopanoramy
12 s

18 s

24 s

30 s

1 min

2 min

Wskazówka: Ruch odbywać może się w osiach Tilt oraz Pan.

4 min

8 min

15 min

30 min

1h

(Domyślnie)

4h

8h
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( 1 ) Uruchom funkcję autopanoramy

( 2 ) Ustaw kamerę w pozycji startowej

Naciśnij czterokrotnie przycisk funkcyjny, aby uruchomić funkcję
autopanoramy.

Ustaw i przytrzymaj przez pół sekundy kamerę w pożądanej
pozycji startowej. Zapisz położenie naciskając jednokrotnie
przycisk funkcyjny.
Tilt

Pan

Cztery naciśnięcia
Przycisk funkcyjny

Jedno naciśnięcie
Przycisk funkcyjny

( 3 ) Ustaw kamerę w pozycji końcowej

( 4 ) Rozpocznij autopanoramę

Ustaw i przytrzymaj przez pół sekundy kamerę w pożądanej
pozycji końcowej. Zapisz położenie naciskając jednokrotnie
przycisk funkcyjny.

Gimbal automatycznie powróci do pozycji startowej i rozpocznie ruch
wzdłuż zaplanowanej trasy do punktu końcowego. Po zakończeniu akcji
możesz powtórzyć kroki (2) i (3), aby wykonać kolejną autopanoramę.

Tilt

Pan

Jedno naciśnięcie
Przycisk funkcyjny
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Wyjście z
autopanoramy

Dwa
naciśnięcia

przycisku blokady
/ resetu

Wyjście z funkcji autopanoramy i reset ustawień

5. Aplikacja Feiyu ON

(2) Znajdziesz ją także pod tymi kodami QR.

1 Pobierz i zainstaluj aplikację Feiyu ON na smartfonie.
(1) Aplikację możesz pobrać z następujących platform:
App Store

Google play

iOS

Android

*Wymagania: iOS 9.0 lub nowszy; Android 5.0 lub nowszy.

2

Połączenie z aplikacją

Uruchom aplikację Feiyu ON na smartfonie. Włącz moduł Bluetooth i podążaj za instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację.
?

G series

G series

?

×

FY_G6 _XX

Choose a gimbal
FY_XXX_XX

RESET

FY_XXX_XX

Feiyu ON

G6
Connect

FY_XXX_XX

α2000

Connect

360°

FOLLOW TILT-LOCK

LOCK
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6. Połączenie z kamerą
Gimbal G6 umożliwia komunikację z kamerą poprzez aplikację Feiyu ON.

Funkcje oferowane po połączeniu z kamerą:
Przycisk

Operacja

Funkcja

Przycisk ustawień

Jedno naciśnięcie

Naciśnij przycisk raz, aby przejść z menu głównego gimbala
do menu wyboru trybu pracy kamery.

Przycisk spustu

Jedno naciśnięcie

W interfejsie głównym naciśnięcie przycisku rozpocznie
/ zakończy nagrywanie.

Proces łączenia z kamerą:

7. Aktualizacja
oprogramowania
Połącz gimbal z aplikacją Feiyu ON na swoim
smartfonie za pomocą protokołu Bluetooth.
W aplikacji znajdziesz zakładkę, która
automatycznie pobierze i zainstaluje
najnowsze oprogramowanie na urządzeniu.

Feiyu ON

Settings

Upd ata

(1) Włącz moduł WiFi (2,4 GHz) w kamerze.
(2) W aplikacji Feiyu ON wybierz kolejno:
"Settings" -- "Parameters Settings" -- "WiFi Settings"
(3) Wybierz model kamery.

Query Update

(4)
(5) Poczekaj na połączenie.
(6) Proces zakończony sukcesem.

Your Gimbal version is ***,
The latest version is ***,
do you want to upgrade?
Later

Ikona
oznacza błąd połączenia z kamerą. Po restarcie gimbala lub kamery
Spróbuj ponownie połączyć urządzenia wykonując opisane powyżej czynności.
Jeżeli pojawia się problem długiego łączenia z WiFi zrestartuj moduł WiFi kamery.
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Downl oad

8. Inicjalizacja (poziomowanie) gimbala

2

Gimbal należy wypoziomować w następujących sytuacjach:

Wyświetlacz

Initing

Success

（1）Oś Tilt lub Roll nie jest wypoziomowana.
（2）Gimbal nie był używany przez dłuższy czas.
（3）W otoczeniu występują duże zmiany temperatury.

Proces poziomowania:

Połóż gimbal na płaskiej, równej powierzchni tak jak pokazano
na rysunku powyżej. Po tym jak gimbal wykryje swoje położenie
automatycznie rozpocznie proces inicjalizacji.
Po udanym poziomowaniu status wyświetlacza zmieni
się z “Initing” na “Success”.

3

1
Wyświetlacz

Initing

Przycisk funkcyjny

Naciśnij pięć razy przycisk funkcyjny, aby uruchomić
inicjalizację. Silniki gimbala przestaną pracować,
co oznajmione zostanie sygnałem dźwiękowym.
Po przejściu do stanu czuwania na ekranie pojawi się
komunikat “Initing”.

Przycisk funkcyjny

Po zakończeniu inicjalizacji naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybudzić
gimbal ze stanu czuwania i powrócić do interfejsu głównego.
Wskazówka: Jeżeli proces inicjalizacji przeciąga się, a na ekranie
nie pojawia się komunikat o sukcesie naciśnij i przytrzymaj
przycisk funkcyjny, aby wyłączyć urządzenie. Po restarcie
urządzenia przeprowadź proces poziomowania od nowa.
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268

13

119

79

(jednostki: mm)

38

271

zakres obrotu osi Tilt

360°

zakres obrotu osi Roll

320°

zakres obrotu osi Pan

360°

prędkość obrotu osi Tilt

Min: 2°/s - Max: 75°/s

prędkość obrotu osi Pan

Min: 3°/s - Max: 150°/s

Czas pracy

12 godzin (na 1 akumulatorze)

Kompatybilne kamery

GoPro Hero 6 / 5 / 4 / 3 / 3+ oraz inne o podobnych wymiarach i konstrukcji.
Opcjonalny adapter umożliwia montaż kamer RX0 i podobnych.

Waga

336 g （bez akckesoriów）

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Zabronione jest wykorzystywanie gimbala do nielegalnych czynności. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność
prawną za kupno i używanie gimbala.
Producent oraz dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania oraz
wypadków z użyciem urządzenia.
Uszkodzenia gimbala powstałe z niewyjaśnionych przyczyn nie będą brane pod uwagę podczas procesu
reklamacyjnego.
Aktualizacja oprogramowania oraz aplikacji może spowodować zmiany w działaniu urządzenia.
Przed aktualizacją zapoznaj się uważnie z tą oraz uaktualnioną instrukcją.
Aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie producenta pod adresem www.feiyu-tech.com
Producent oraz dystrybutor Foxfoto S.C. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno
w instrukcji produktu, jak i warunkach umowy.

Używaj gimbala zgodnie z powyższa instrukcją.
Przed uruchomieniem gimbala upewnij się że kamera jest poprawnie zamocowana.

Uwaga!

Wyłącz urządzenie, kiedy nie jest używane lub kiedy spoczywa na blacie.
Kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas wyjmij z niego akumulator.

Guilin Feiyu Technology Incorporated Company
Strona:

+86(0)773 2320865

Dystrybutor: Foxfoto
Strona: www.feiyu-tech.com

E-mail: info@feiyu-tech.pl

Tel: +48 42 252 99 95

Ze względu na nieustannie trwające prace dążące do poprawy jakości pracy stabilizatora produkt
może nieznacznie różnić się od tego przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji.
Więcej najnowszych informacji na stronie producenta.

