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Spis treści



FeiyuTech Vlog Pocket 2 to niewielkich rozmiarów gilmbal ręczny do stabilizacji telefonów. Zaprojektowany z myślą 
o codziennym użytkowaniu pozwoli Ci cieszyć się płynnością nagrań bez zbędnego bagażu. Jego składane ramię 
sprawia, że gimbal zmieści się praktycznie wszędzie, w torbie, plecaku, saszetce, a nawet w kieszeni!

Uwaga

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z:

1. Skróconą instrukcją obsługi
2. Pełną wersją instrukcji
3. Filmami instruktarzowymi

Filmy instruktażowe

Filmy instruktarzowe znajdziesz na oficjalnej stronie producenta pod adresem: www.feiyu-tech.com/play/. 
Możesz dostać się tam także skanując kod QR.

Filmy instruktażowe dostępne są także w zakładce video skill w aplikacji mobilnej Feiyu ON.

Aplikacja mobilna Feiyu ON

Pobierz aplikację mobilną Feiyu ON i zainstaluj ją na swoim smartfonie. Aplikację znajdziesz w sklepie Google Play, 
AppStore oraz pod kodami QR zamieszczonymi poniżej.

Wymagania systemowe: Android 6.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy.

iOS Android
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1. Mocowanie telefonu
2. Joystick
3. Dźwignia ostrości
4. Mocowanie statywowe 1/4"
5. Blokada ruchu osi Tilt
6. Blokada ruchu osi Pan

19. Silnik osi Pan
20. Funkcyjny przycisk spustowy
21. Uchwyt (z wbudowanym akumulatorem)

7.  Wskaźnik stanu
8.  Przycisk video
9.  Przycisk spustu migawki
10. Przycisk funkcyjny
11. Silnik osi Tilt
12. Ramię osi Pan

13. Włącznik
14. Port USB-C
15. Ramię osi Roll
16. Silnik osi Roll
17. Blokada ruchu osi Roll
18. Blokada zawiasu ramienia

Kabel USB - USB-C x1 Statyw x1 Pokrowiec x1

1. Budowa urządzenia

2. Akcesoria



Wskazówki
(1) Przed uruchomieniem urządzenia zwolnij blokady ruchu wszystkich trzech osi.
(2) Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia w pełni naładuj jego akumulator.
(3) Zamontuj smartfon w pozycji horyzontalnej.
(4) Niski poziom naładowania akumulatora oznajmiony zostanie przez wskaźnik stanu. Trzy czerwone mignięcia 
w pięciosekundowych odstępach informują o konieczności naładowania akumulatora.
(5) Wyłącz urządzenie, jeżeli nie będzie ono używane.

3.1 Blokady ruchu osi
Przykład: Blokada ruchu osi Pan

Blokada 
zabezpieczona

Blokada 
odbezpieczona

3.2 Składanie i rozkładanie
Rozkładanie

(1) Zwolnij blokadę zawiasu i rozłóż ramię osi Pan gimbala. Zablokuj zawias w rozłożonej pozycji.

(2) Zwolnij blokady ruchu wszystkich trzech osi urządzenia.

Składanie

(1) Zablokuj ruch wszystkich trzech osi urządzenia.

(2) Zwolnij blokadę zawiasu i złóż ramię osi Pan gimbala. Zablokuj zawias w złożonej pozycji

3. Użytkowanie



3.3 Ładowanie
Podłącz kabel zasilający do portu USB-C urządzenia. Wskaźnik stanu świeci na czerwono w trakcie ładowania. Zielo-
ny kolor wskaźnika oznacza zakończenie procesu ładowania.

Ładowanie Ładowanie 
zakończone

3.4 Montaż smartfona
*Przed montażem smartfona zalecane jest wyjęcie z go z etui.

Zamontuj smartfona tak, aby logo FeiyuTech znajdowało się na górze mocowania. Telefon powinien znajdować się 
w centralnej części uchwytu. Jeżeli telefon przechyla się w jedną ze stron przesuń go w stronę przeciwną znajdując 
środek ciężkości. Telefon jest poprawnie wyważony, kiedy przy wyłączonym gimbalu utrzymuje pozycję horyzontal-
ną.

3.5 Włącznie / wyłączanie

*Przed uruchomieniem urządzenia zwolnij blokady ruchu wszystkich trzech osi.

*Jeżeli smartfon zamocowany jest bezpiecznie w uchwycie możesz włączyć gimbala.

Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.



3.6 Odwrócona pozycja
Gimbal umożliwia pracę w odwróconej pozycji "do góry nogami". Aby przejść do pozycji odwróconej ustaw gimbal 
w standardowej pozycji (patrz rysunek poniżej), a następnie przekręć uchwyt w prawą stronę do pozycji odwróconej. 
Pozycja odwrócona umożliwia wygodne kręcenie filmów z niskiej perspektywy. Podwójne naciśnięcie funkcyjnego 
przycisku spustowego pozwoli wycentrować smartfon.

4. Tryby i funkcje gimbala

4.1 Tryby pracy

Tryb panoramowania (tryb domyślny)

Ruch smartfona w osiach Roll i Tilt jest zablokowany. Telefon płynnie podażą za ruchami operatora w lewo i w prawo.

Tryb blokady 

Ruch smartfona we wszystkich osiach jest zablokowany. Telefon skierowany jest w stałym kierunku.

Tryb śledzenia

Ruch telefonu w osi Roll jest zablokowany. Smartfon płynnie podażą za ruchami operatora w lewo i w prawo oraz 
w górę i w dół.

Reset

Powrót do trybu panoramowania i pozycji wyjściowej.

Ręczne ustawiane pozycji

Gimbal umożliwia ręczne ustawienie pozycji smartfona.

Tryb horyzontalny i wertykalny

Gimbal umożliwia pracę smartfona w pozycji pionowej oraz poziomej.

Tryb panoramowania Tryb blokady Tryb śledzenia



4.2 Działanie przycisków
Włącznik

Długie naciśnięcie: Włącz/wyłącz urządzenie

Jedno naciśnięcie: Otwórz/zamknij menu skrótów (1) (Wymagane połączenie z aplikacją mobilną Feiyu ON)

Dwa naciśnięcia: Przełącz pomiędzy trybami fotograficznym/video (Wymagane połączenie z aplikacją mobilną Feiyu ON)

Przycisk funkcyjny (M)

Jedno naciśnięcie: Zmień domyślny tryb startowy gimbala / Przejdź do menu skrótów M (1) 

Dwa naciśnięcia: Przełącz pomiędzy trybem horyzontalnym/wertykalnym

Trzy naciśnięcia: Przejdź do trybu uśpienia / wybudź gimbal z trybu uśpienia

Pięć naciśnięć: Inicjalizacja (poziomowanie) gimbala.

(1) Menu skrótów

Naciśnij raz włącznik urządzenia, aby włączyć/wyłączyć menu skrótów. Menu skrótów pozwala na szybki wybór trybów i funkcji: 
Video, Fotografowania, Panoramy, Time-lapse, ustawianie domyślnego trybu startowego oraz przypisywanie trybu do przycisku 
skrótu M.

Przycisk wyzwalania migawki

Jedno naciśnięcie: Wykonaj zdjęcie (Wymagane połączenie Bluetooth ze smartfonem)

Długie naciśnięcie: Wykonaj zdjęcia seryjne (Wymagane połączenie z aplikacją mobilną Feiyu ON)



Przycisk video

Jedno naciśnięcie: Rozpocznij/zakończ nagrywanie video (Wymagane połączenie Bluetooth ze smartfonem)

Joystick

Kontrola ruchów osi gimbala (podczas normalnej pracy urządzenia)

Poruszanie się po menu skrótów (kiedy aktywne jest menu skrótów)

Funkcyjny przycisk spustowy

Naciśnij i przytrzymaj: Tryb blokady (zwolnij przycisk, aby wyjść z trybu blokady)

Dwa naciśnięcia: Reset

Trzy naciśnięcia: Przełącz pomiędzy przednim i tylnym obiektywem aparatu. (Wymagane połączenie z aplikacją mobilną Feiyu ON)

Jedno naciśnięcie, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie: Tryb szybkiego śledzenia (zwolnij przycisk, aby wyjść z trybu szybkiego 
śledzenia)

Dźwignia ostrości

Przesuń w górę lub w dół, aby ustawić ostrość.

Przesuń w kierunku T, aby oddalić płaszczyznę ostrości

Przesuń w kierunku W, aby przybliżyć płaszczyznę ostrości

Kombinacje przycisków

Przesuń joystick w dół i naciśnij dwukrotnie włącznik: Zresetuj ustawienia Bluetooth



4.3 Tryb horyzontalny i wertykalny
Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny lub ręcznie przekręć telefon (tak jak pokazano na rysunku poniżej), aby przełączyć pomiędzy 

trybem wertykalnym i horyzontalnym.

Uwaga:
W trybie horyzontalnym nie przekręcaj mocowania telefonu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W trybie wertykal-

nym nie przekręcaj mocowania telefonu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

4.4 Wskaźnik LED

Wskaźnik Znaczenie

Niebieskie światło miga 
jednokrotnie

Ciągłe niebieskie światło

Niebieskie światło miga dwukrotnie

Niebieskie światło miga trzykrotnie

Niebieskie światło miga ciągle

Ciągłe zielone światło przechodzi 
w niebieskie

Ciągłe czerwone 
światło gaśnie

Czerwone światło miga trzykrotnie

Czerwone światło miga ciągle

Tryb panoramowania

Tryb blokady / Inicjalizacja

Tryb śledzenia

Tryb śledzenia wieloosiowego / Inicjalizacja zakończona powodzeniem

Błąd gimbala

Włączanie

Wyłączanie

Niski poziom akumulatora

Wyłączanie gimbala



5. Inicjalizacja (poziomowanie) gimbala

Gimbal należy wypoziomować w następujących sytuacjach:

(1) Smartfon nie jest wypoziomowany.

(2) Gimbal nie był używany przez dłuższy czas.

(3) W otoczeniu występują duże zmiany temperatury

Poziomowanie

(1) Naciśnij przycisk funkcyjny pięć razy. Silniki urządzenia przestaną pracować, a wskaźnik LED zaświeci ciągłym niebieskim 
światłem.

(2) Połóż gimbal na płaskiej, poziomej powierzchni. Gimbal automatycznie rozpocznie proces poziomowania po wykryciu odpowied-

niej pozycji. Trzy mignięcia niebieskiego światła oznaczają zakończenie procesu.

(3) Po zakończeniu procesu poziomowania naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybudzić urządzenie. 

Wskazówka: Jeżeli poziomowanie nie zakończy się sukcesem, naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybudzić urządzenie i przeprowadź 

całą procedurę od nowa.

6. Aplikacja mobilna Feiyu ON

6.1 Pobierz aplikację Feiyu ON

Zdjęcia/Video

Śledzenie obiektu

Zwolnione tempo

Śledzenie twarzy

Edycja video

Samowyzwalacz

Filtry

Tryb horyzontalny

Tryb wertykalny

Zbliżenie

Efekty video

Aktualizacja 
oprogramowania

Efekty video

Panorama

Szeroka panorama

i wiele więcej

Pobierz aplikację mobilną FeiyuOn i zainstaluj ją na swoim smartfonie. Aplikację znajdziesz w sklepie Google Play, AppStore oraz 

pod kodami QR zamieszczonymi poniżej. Wymagania systemowe: Android 6.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy.

iOS Android



6.2 Połączenie Bluetooth
Uruchom gimbala.

Metoda 1: Pobierz i zainstaluj aplikację Feiyu ON na telefonie. Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu, aby skonfi-

gurować połączenie Bluetooth.

Metoda 2: Uruchom Bluetooth na telefonie. Na liście dostępnych urządzeń znajdź: FY_PocketV2_XX, gdzie XX oznacza indywidualny 

numer urządzenia (jeżeli telefon nie znajduje gimbala otwórz w tle aplikację Feiyu ON).

6.3 Połączenie z aplikacją

Uruchom aplikację Feiyu ON na telefonie. Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu, aby skonfigurować połączenie 

Bluetooth.

6.4 Interfejs aplikacji

Interfejs rejestrowania

Śledzenie twarzy/obiektu

Powrót

Galeria

Zmiana trybu:
fotograficzny/video

Zmiana trybu 
kamery

Przycisk 
wyzwalania 
migawki

Zmiana kamery:
przednia/tylnia

Tryb blokady Tryb 
panoramowania

Ustawienia 
kamery

Informacje o gimbalu

Ustawienia

Interfejs sterowania

Aktualizacja oprogramowania

Tutoriale

Reset

Wirtualny joystick

6.5 Aktualizacja oprogramowania
Połącz gimbal z aplikacja Feiyu ON, aby dokonać aktualizacji oprogramowania.

(1) Wybierz ikonę        .

(2) Wybierz rodzaj aktualizacji.

(3) Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona.

Rodzaje aktualizacji:

Aktualizacja panelu kontrolnego (Keyboard update): naprawa, aktualizacja lub nowe funkcje sterowania za pomocą przycisków 
urządzenia. Rozszerzenia kompatybilności z kamerami, naprawa bugów.

Aktualizacja Bluetooth (Bluetooth firmware update): naprawa, aktualizacja lub nowe funkcje obsługiwane przez protokół Bluetooth. 
Rozszerzenia kompatybilności z kamerami, naprawa bugów.



7. Specyfikacja techniczna

Zakres obrotu osi Tilt

Zakres obrotu osi Roll

Zakres obrotu osi Pan

Czas pracy na jednym ładowaniu

Waga

Udźwig

Kompatybilność

165°

323°

330°

9 godzin

272 g

250 g (przy poprawnym wyważeniu)

Telefony z systemami iOS oraz Android o szerokości 
41 - 89 mm



Strona

Zastrzeżenia prawne

Dziękujemy za zakup gimbala FeiyuTech. Dokument ten zawiera wskazówki dotyczące bezpieczne-
go i legalnego użytkowania urządzenia. Zapoznaj się uważnie z całym dokumentem, aby zagwaran-
tować prawidłową konfigurację urządzenia. Niestosowanie się do wskazówek zawartych w niniej-
szej instrukcji może doprowadzić do zniszczenia urządzenia lub otaczających go przedmiotów, 
a nawet do obrażeń ciała. Rozpoczęcie użytkowania gimbala równoznaczne jest z uważnym zapo-
znaniem się z instrukcją jego użytkowania. Urządzenie może być używane wyłącznie w celach do 
których zostało zaprojektowane i które są zgodne z obowiązującym prawem. 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.

Uwaga

1. Upewnij się, że ruch osi nie jest blokowany przez żadne czynnik zewnętrzne.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych cieczy, jeżeli nie jest ono wodoodporne, ani 
zachlapanio-odporne. Nie wystawiaj żadnych urządzeń na działanie wody morskiej i innych sub-
stancji mogących powodować korozję
3. Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia, nie licząc elementów wskazanych w instrukcji. Jeżeli 
uważasz, że urządzenie nie działa prawidłowo wyślij je do autoryzowanego serwisu.
4. Ciągła, długotrwała praca może spowodować podwyższenie temperatury silników urządzenia. 
Zalecamy unikanie takiej sytuacji.

Przechowywanie i konserwacja

1. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur. Nie zbliżaj urządzenia do piekarnika lub 
mikrofalówki. Nie pozostawiaj go w samochodzie w słoneczne dni.
3. Przechowuj urządzenie w suchym otoczeniu.

Media społecznościowe

Więcej najnowszych informacji na stronie producenta. 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.
Dystrybutor: Foxfoto E-mail: info@feiyu-tech.pl

Strona: www.feiyu-tech.com Tel: +48 42 252 99 95




