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Opis produktu

2. W zestawie

Teleskopowy uchwyt
wysuwana i chowana
(0-183 mm)

1.   Budowa

Gniazdo micro USB

Port micro USB

Oś pan

Przycisk trigger

Uchwyt na opaskę

Oś tilt

Oś roll

Rączka

Ramię
poprzeczne

Ramię pionowe

Smartfon przedstawiony na rysunkach ma jedynie charakter poglądowy.

Uchwyt smartfona

Przycisk ostrości

Wskaźnik statusu
Joystick

Przycisk funkcyjny
Spust migawki
Bluetooth

Otwór mocujący 1/4"-20

Opaska na nadgarstekKabel micro USB Statyw

(Port ładowania smartfona)

Wbudowany 
akumulator
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Obsługa
1. Ładowanie gimbala

Kabel micro USB

Przy ładowaniu przez kabel micro USB wskaźnik statusu świeci na czerwono i zmienia
kolor na zielony, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

Zasilacz 5V/1A

Naładuj w pełni akumulator przed pierwszym uruchomieniem gimbala

(brak w zestawie)

! (1) Zainstaluj smartfon przed uruchomieniem gimbala.
(2) Jeżeli nie korzystasz z urządzenia, wyłącz gimbala i wyciągnij smartfona.

Umieść smartfona w uchwycie w taki sposób, aby telefon był oparty o tył uchwytu.

Zaleca się zdjęcie osłony ochronnej smartfona przed użyciem

3. Instalacja smartfona

Zakres szerokości uchwytu smartfona: 57 - 84 mm

Gniazdo micro USB

2. Ładowanie smartfona
Naładuj telefon za pomocą odpowiedniego kabla.
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Jeżeli smartfon nie jest wyważony po montazu, postępuj wg kroków opisanych poniżej,
aby dokonać poprawek.

(1) Jeżeli smartfon  przechyla się w lewo, przesuwaj ramię poprzeczne w prawo, aż telefon 
znajdzie się w pozycji poziomej.
(2) Jeżeli smartfon  przechyla się w prawo, przesuwaj ramię poprzeczne w lewo, aż telefon 
znajdzie się w pozycji poziomej.  

W lewo

W prawo Optymalne
wyważenie

Ramię poprzeczne

4. Obrót smartfona

90°

1

90°

2

90°

3

90°
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Funkcja działa jedynie, gdy urządzenie jest ustawione
po prawej stronie osi pitch (patrz rysunek).

Trzymaj gimbala w poziomie

Podwójne kliknięcie
P

Pojedyncze
kliknięcie

Pionowe nagrywanie

Pionowe nagrywanie

Reset
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5. Włączanie / wyłączanie

 

 Upewnij się, że smartfon jest bezpiecznie zamocowany przed uruchomieniem gimbala.
Jeżeli poziom akumulatora jest niski, wskaźnik statusu mignie trzykrotnie co 5 sekund. 
Należy

 
naładować gimbala.

Włączanie: Przytrzymaj przycisk funkcyjny, aż zaświecisię zielona dioda, a gimbal wyemituje 
sygnał dźwiękowy.
Wyłączanie: Przytrzymaj przycisk funkcyjny, aż czerwona  dioda przestanie migać i zacznie 
świecić światłem stałym, a gimbal wymietuje sygnał dźwiękowy.

Tryby pracy
Metoda pracy
Objaśnienie sekwencji wskaźnika statusu

Status wksaźnika pozwoli na odczytanie
bieżącego trybu pracy gimbala.

Wskaźnik statusu Tryb / Status Wskaźnik statusu

Niebieska dioda miga raz Tryb pan Joystick

Niebieska dioda miga 2 razy Tryb follow  Przycisk funkcyjny

Tryb blokady / Kalibracja gimbala 
Spust migawki 
Bluetooth

Niebieska dioda świeci ciągle / Tryb motion control

Niebieska dioda miga ciągle Błąd kalibracji / Awaria

Objaśnienie obsługi joysticka
Czerwona dioda miga 3 razy Niski poziom akumulatora

Góra
Czerwona dioda miga ciągle Wyłączanie gimbala

Spust migawki bluetooth
Po połączeniu się przez bluetooth lub aplikację Vicool, 
możesz za pomocą przycisku wykonywać zdjęcia/wideo.  

Lewo Right

Działanie Tryb / status wskaźnika

Zdjęcie - wskaźnik statusu miga na zielono
Naciśnij jednokrotnie Dół

Wideo - wskaźnik statusu świeci na zielono
Przytrzymaj podczas nagrywania

Uwaga: Jeżeli gimbal nie może się połączyć z aplikacją Vicool, wyłącz gimbala. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie spust
migawki bluetooth i przycisk funkcyjny, aby zresetować połączenie bluetooth. 

Uwaga:

Dopuszczalne obciążenie:
100 - 200 g Dopuszczalne obciążenie:

≤130 g



Po aktualizacji oprogramowania funkcje gimbala moga nie odpowiadać opisom przedstawionym
w niniejszej instrukcji. Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna na stronie producenta.

Przesunięcie z góry na dół Ustawia ostrość

Tryb obrotu w osi pan (domyślny) ⸺ Osie tilt i roll są zablokowane, a telefon porusza 
się zgodnie z ruchem ręki użytkownika.  
Tryb follow

Tryb follow

⸺ Oś roll jest zablokowana, a telefon porusza się zgodnie z ruchem ręki
użytkownika  
Tryb blokady ⸺ Orientacja smartfonu jest zablokowana
Reset  ⸺ Powrót do trybu pan, osie tilt i roll powracają do pozycji domyślnej.  
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Przycisk funkcyjny

Naciśnij 2 razy

Naciśnij

Funkcja Objaśnienie

Tryb obrotu w osi pan
/ Tryb blokady

W trybie follow ruch joysticka w lewo / prawo przekłada się na 
ruch osi. Zakres ruchu wynosi od -30° do + 30° . Przesuń do góry
lub na dół, aby sterować pochyleniem w osi tilt.

Zmiana obiektywu Można korzystać jedynie z aplikacją Vicool.

Pojedyncze naciśnięcie
mode

Można wykonać obrót gimbala w osiach tilt i pan.Tryb motion control

Naciśnij 5 razy Kalibracja
Po pomyślnym ukończeniu lub błędzie kalibracji, możesz nacisnąć  
funkcyjny, aby wybudzić gimbala.

Przycisk trigger

Tymczasowa blokada

Naciśnij 2 razy Reset

Przytrzymaj

Wyśrodkowuje kamerę na wszystkich 3 osiach i powraca do  
domyślnego trybu.

Funkcja Objaśnienie

Funkcja Objaśnienie

W trybie pan lub follow, naciśnij i przytrzymaj przycisk trigger, 
aby zablokować osie pan i tilt, aż do zwolnienia przycisku.

Tryby

Blokada manualna

Ustaw ręcznie smartfona w pożądanej pozycji i przytrzymaj 
przez pół sekundy. Nowa pozycja osi pan i tilt jest  zapisywana 
automatycznie.

Smartfona można ustawić ręcznie w trybie blokady, follow i obrotu w osi pan. 
Manualnie można ustawić zarówno oś tilt, jak i pan.

Tryb motion control
Gimbal może z łatwością poruszać się płynnie ze stałą prędkością w trybie motion control. Tryb można 
stosować do nagrywania zwykłych wideo lub fotografii poklatkowej Time Lapse. W celu uzyskania naj-
lepszych rezultatów, przymocuj gimbal do statywu Feiyu-Tech lub innego statywu.
1.Ustaw prędkość ruchu w aplikacji Vicool
Aby ustawić prędkość ruchu, połącz się  z aplikacją Vicool i wybierz  pożądaną prędkość  z opcji motion 
control w menu ustawień.

Zmienia kąt widzenia (FOV) - jedynie z aplikacją Vicool

Przycisk ostrości

Naciśnij 4 razy

Naciśnij 3 razy



Kalibracja gimbala

12 
sekund
/ obrót

Prędkość rotacji Vimble2 
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Tabela prędkości ruchu funkcji motion control

Oś pan

Oś tilt

Oś tilt

Oś pan

Zapisz pozycję początkową  (startu rotacji) poprzez ręczne 
ustawienie telefonu w pożądanym miejscu. Przytrzymaj ją 
w tej pozycji  przez 0,5 sek.  Kliknij przycisk funkcyjny, aby 
zapisać pozycję początkową rotacji.

Zapisz drugą pozycję (końca rotacji) 
poprzez ręczne ustawienie telefonu 
w  pożądanej  pozycji.   Przytrzymaj 
telefon  w tej  pozycji  przez 0,5 sek. 
Naciśnij  przycisk  funkcyjny, aby za- 
pisać punkt końcowy rotacji.

Gimbal  automatycznie  powróci do po- 
zycji początkowej i rozpocznie obrót do 
pozycji końcowej ze stałą prędkością o- 
kreśloną przez użytkownika w aplikacji  
Vicool.

4. Ustaw pozycję końcową rotacji.

3. Ustaw pozycję początkową rotacji.

5. Gimbal obróci się w trybie motion control od pozycji początkowej 
do pozycji końcowej.

2. Przejdź do trybu motion control poprzez 
czterokrotne naciśnięcie przycisku funkcyjnego.

Opuszczanie trybu:
1.Gimbal automatycznie opuści tryb motion control po ukończeniu obrotu.
2.Naciśnij przycisk funkcyjny, aby opuścić tryb motion control podczas automatycznej rotacji i zresetować gimbala.
3.Przejdź do ustawień trybu motion control i naciśnij dwa razy przycisk trigger, aby opuścić tryb motion control i zresetować 
gimbala.

Kalibrację należy przeprowadzić, gdy:
(1) Smartfon nie znajduje się w poziomie. (2) Gimbal nie był używany przez dłuższy czas.

Połóż gimbala na płaskiej, poziomej powierzchni, 
gimbal  skalibruje się automatycznie po wykryciu 
pozycji.  Niebieska dioda mignie 3 razy,  co ozna- 
cza ukończenie kalibracji.

Po ukończeniu kalibracji, naciśnij 
przycisk funkcyjny, aby wybudzić 
urządzenie.

Naciśnij pięciokrotnie przycisk funkcyjny, 
silniki przestaną pracować, niebieska dio- 
da będzie świecić światłem stałym.

Uwaga: Jeżeli kalibracja nie powiodła się, przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby wyłączyć gimbala. Po restarcie urządzenia, 
spróbuj skalibrować ponownie.

(3) Gimbal użwany jest w ekstramalnych temperaturach powietrza.

18 
sekund
/ obrót

24 
sekund
/ obrót

30 
sekund
/ obrót

1
minuta
/ obrót

2
minuty
/ obrót

4
minuty
/ obrót

8
minut
/ obrót

15
minut
/ obrót

30
minut

/ obrót

1
godzina
/ obrót

4
godziny
/ obrót

8
godzin
/ obrót



Pobierz aplikację i zaktualizuj oprogramowanie
1. Pobierz aplikację

2. Aktualizacja oprogramowania
Podłącz gimbala do aplikacji Vicool, aby pobrać aktualizację przez aplikację.
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Query Update

          Updata

(1)  Użytkownikcy systemu Android i iOS mogą zeskanować kod QR, aby pobrać
       aplikację.
     

Vicool

Updating...

 Użytkownicy iOS mogą wyszukać aplikację Vicool w sklepie App Store. )2(
      Użytkownicy Android mogą wyszukać aplikację Vicool  w Goggle Play, 360 Mobile

Assistant, wadoujia.com lub na ofcijalnej stronie producenta www.feiyu-tech.com.      

Android iOS 



8

 Specyfikacja

Złóż poprawnie gimbala według schematu zawartego w instrukcji.

Zainstaluj kamerę przed uruchomieniem gimbala.

Jeżeli gimbal nie jest używany i nie znajduje się na stole, upewnij się, że jest wyłączony.

118 mm

194,7 m
m

76,4 m
m

32
3 

m
m

110,5 mm

323 m
m

Zakres obrotu osi tilt Obciążenie320°

Zakres obrotu osi roll 320°

320°Zakres obrotu osi pan

Czas pracy

Weight     g (bez smartfona)284

Z A S  T  R  Z  E  Ż E  N I  A  

Firma Feiyu-Tech rezerwuje sobie prawo do zmiany treści instrukcji i warunków użytkowania produktu w dowolnym 
czasie.

 
 

Najnowszą wersję instrukcji można pobrać z www.feiyu-tech.com

Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, obrażenia i straty wynikające z użytkowania gimbala (w tym 
straty pośrednie i bezpośrednie).

Zabrania się używania produktu niezgodnie z prawem. Użytkownicy są odpowiedzalni za korzystanie z produktu. 

Przy korzystaniu z produktów niewiadomego pochodzenia Feiyu-Tech nie oferuje swoich usług.

Aktualizacje  i  zmiany  w  oprogramowaniu  urządzenia  mogą  spowodować  zmiany  w działaniu  gimbala przez co 
jego funkcją mogą się różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Przeczytaj instrukcję przed każdą aktualizacją 
i korzystaj z odpowiedniej wersji instrukcji obsługi.

Uwaga

 

Smartfony o szerokości od 57 mm do 84 mm      Kompatybilność

210 g

Czas pracy w trybie motion control: Ok. 5 godzin
Czas pracy w trybie standardowym: Ok. 10 godzin



Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

Więcej informacji na oficjalnie witrynie internetowej Feiyu-Tech.

Treść instrukcji może ulec zmianie z powodu zmian wprowadzanych przy aktualizzacji oprogramowania.
Najnowszą instrukcję można pobrać z oficjalnej witryny internetowej producenta.

+86(0)773 2320865

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. 
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.




