Контроль рівню заряду батареї

Min i-M i

Режими роботи

Індикатор заряду

Установка смартфону
Розведіть тримач та
Бездротова
зарядка

помістіть в нього телефон,
як показано на малюнку.

Тримач телефона
USB
порт

Суцільне синs світло верхнього і
нижнього індикаторів: рівень
заряду 70%-100%
Суцільне синs світло нижнього
індикатора: 30%-70% Миготливе
синs світло: 0-30%
Суцільне червоне світло: зарядка

Вертикальний режим

Зарядка стабілізатора

Відпустіть гвинт зі зворотного

Кнопка ВКЛ/ВИМК

боку тримача, висуньте тримач на
5 мм, поверніть його за
годинниковою стрілкою на 90°,

Інструкція по

потім затягніть гвинт.

В

експлуатаціі

Гвинтустановки
вертикального
режиму

Три натискання режим селфі (основна
камера телефону звернена
до оператора)

моделей, що підтримують цю функцію, таких як,

погойдування, а потім
Регулювальнийгвинт

відрегулювати довжину виносу

С

для досягнення балансу.

Верхня частина колеса регулювання
Три натискання: Початковий режим

iPhone 8, Samsung S6 та ін. Для телефонів, які не
підтримують бездротову зарядку, використовуться
універсальнийUSB-порт.

Micro USB порт
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FM
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Контроль уровня заряда батареи

Раздвиньте держатель и
поместите в него телефон,
как показано на рисунке.

Держател
ь
телефона

A

A

Индикатор статуса

Индикатор статуса
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Ослабьте винт с обратной стороны
держателя, выдвиньте держатель
на 5 мм, поверните его по часовой
стрелке на 90°,
затем затяните винт.

В

Инструкция по
эксплуатации

Балансировка

для достижения баланса.
Винтустановки
вертикального
режима

С

Регулировочный
винт
Отверсти
е 1/4''

0800 21-50-83

В держатель телефона встроен ы
магнитные катушки,которые
обеспечивают беспроводную зарядку
моделей, поддерживающих эту
функцию, таких как, iPhone 8, Samsung
S6 и др. Для телефонов, которые не
поддерживают беспроводную зарядку,
используется универсальн ый USBпорт.
.

Три нажатия режим селфи (основная камера
телефона обращена к оператору)
Верхняя часть колеса регулировки
Три нажатия: Начальный режим

Пристроєм підтримуються 3
режими фокусування: одноразове
автофокусування, безперервне
автофокусування та ручне
фокусування.
Режим ручного фокусування
регулюэться обертанням колеса.
Після виходу з меню функція
фокусування за допомогою колеса
неактивна.

FM
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D
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Приложение для iOS
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4. Об'єкт, що знаходиться в рамці s об'єктом
відстеження, стабілізатор буде рухатися відповідно
до його рухів. Щоб вийти з режиму відстеження,
необхідно повторно увійти на сторінку настройок

gudsen-moza.com.ua

1. Нажмите иконку настроек, чтобы перейти на
страницу настроек функций.

Войдите в меню и выберите
«Профессиональный режим». В нижней
части экрана появятся иконки настройки
параметров, которые позволят
установить выдержку, ISO,
компенсацию экспозиции, баланс
белого и т. д. Нажимайте «Вверх/Вниз»,
чтобы выбрать нужную иконку, справа
от экрана появятся значения
параметра, поверните колесо
регулировки, чтобы выбрать нужное
значение.

Керування зумом

Підтимується

Відстеження об'єкту

Підтимується

Зйомка таймлапсів

Підтимується

Зйомка панорам

360º/180º

Уповільнена зйомка

Підтримується

Ручний режим

Підтримується

Швидке відтворення

Підтримується

543 г
143*107*290 (Ш*Д*В)

Ширина телефону

61 - 92 мм

Час роботи батареї

10 годин

Час зарядки батареї

3,5 години
Угол повороту ±360º

Робочий діапазон

Угол погойдування ±310º
Угол наклону ±165º
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Функции
Макс.полезнаянагрузка
Быстрая двусторонняя
настройка
Расширенная
совместимость

300 г
Выход 5 В
Либо левая, либо правая
4 резьбовых отверстия 1/4''

Режимы работы

Поддерживается 8 режимов работы

Позиционирование
вручную

Поддерживается 3 направления:
1. Наклон 2. Поворот 3. Покачивание
(по умолчанию)

Спортивныйрежим
Вертикальныйрежим
Возврат одним нажатием
Поворот на 180º одним
нажатием

Источникпитания,
интерфейс

Поддерживается

Поддерживается (Поворот вручную/
Программная поддержка)

Поддерживается
Поддерживается
5В/2A, USB-порт для подключени я
телефона к стабилизатору

Функции приложения
Настройка камеры
Выдержка

ISO

3.При прикосновении к экрану телефона, появляется
зеленая рамка, захватывающая человека или объект
отслеживания.

Компенсация экспозиции

Баланс белого

Устройством поддерживаются 3
режима фокусировки:
единоразовая автофокусировка,
непрерывная автофокусировка и
ручная фокусировка.
Режим ручной фокусировки
регулируется вращением
колеса. После выхода из меню
функция фокусировки с
помощью колеса неактивна.
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Поддерживается

Управление съемкой

Поддерживается

Управление зумом

Поддерживается

Отслеживание объекта

Поддерживается

Съемка таймлапсов

Поддерживается

Съемка панорам

360º/180º

Замедленная съемка

Поддерживается

Ручной режим
Быстрое воспроизведение

Запуск/остановка функции.
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Підтимується

Підтимується

Беспроводная зарядка

2. Выберите функцию отслеживания.

Меню

Одно нажатие левой части:
переход к следующемушагу.

Функції додатку

Вага стабілізатора

Одно нажатие левой частиколеса:
вернуться к камере

Одно нажатие правой
части колеса: возвратк
предыдущему шагу.

програмна підтримка)
Підтримується

Габаритні розміри

Одно нажатие правой частиколеса:
быстрое воспроизведение

В режиме управления камерой,
нажмите верхнюю часть колеса,
чтобы войти в меню

Підтримується (поворот вручну/

Технічні характеристики

Отслеживание объекта

Профессиональный режим

Длительное нажатие верхней части колеса:
переключение фронтальной/основной
камеры

Поверните колесо регулировки
или поочередно нажмите
верхнюю/ нижнюю часть:
для выбора функции.

Перемещайте джойстик вверх/вниз/
влево/вправо, чтобы контролировать
движение камеры телефона.
M
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Двойное нажатие верхней части колеса:
переключение режимов видео/фото

Вращение колеса регулировки:зум
уменьшение масштаба,
увеличение масштаба

Підтримується

Вертикальний режим

функцій і натиснути іконку режиму для скасування.

Одно нажатие центральной части колеса
регулировки: начало/остановка записи
(только в режиме записи)
Двойное нажатие центральной части
колеса: фотосъемка (также только в
режиме записи)

Структура меню:

Джойстик

Micro- USB порт

Баланс білого

Нижняя часть колеса регулировки
Двойное нажатие: возврат
в стартовую позицию

Начало работы

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Длительное нажатие: вкл/выкл
Одно нажатие: режим ожидания/
пробуждения
Двойное нажатие: начало/остановка
беспроводной зарядки.

Управление камерой

Быстрые опции

F
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Компенсаціяекспозиції

Запуск/зупинка функції.

Три нажатия: ось наклона
заблокировать/активировать
Длительное нажатие: ось покачивания
активировать
Правая часть колеса регулировки
Двойное нажатие: спортивный режим.

Мигающий синий индикатор
указывает на то, что в скором
времени устройство понадобится
зарядить. MOZA Mini-MI имеет
универсальный USB-порт, который
совместим с телефонными
зарядными устройствами иблоками
питания.

Зарядка телефона

Если телефон не держит
баланс, необходимо ослабить
регулировочный винт на оси
покачивания, а затем
отрегулировать длину выноса

M i n i - Mi

3. При дотику до екрану телефону, з'являється зелена
рамка, що захоплюs людину або об'єкт відстеження.

Структура меню:

Левая часть колеса регулировки
Двойное нажатие: ось поворота
заблокировать/активировать

Зарядка стабилизатора

Вертикальный режим

ISO

Меню
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Підтримується 3 напрямки: 1. Наклон
2. Поворот 3. Погойдування (за замовч.)

Керування зйомкой

збільшення масштабу

Верхний индикатор включен:ось
наклона активна
Верхний индикатор выключен:ось
наклона заблокирована
Нижний индикатор включен: ось
поворота активна
Нижний индикатор выключен: ось
поворота заблокирована

Сплошной синий свет верхнего и
нижнего индикаторов: уровень
заряда 70%-100%
Сплошнойсиний свет нижнего
индикатора: 30%-70 %
Мигающий синий свет: 0-30 %
Сплошной красный свет: зарядка

USB
порт

Джойстик
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Режимы работы

Индикатор заряда

Установка смартфона

Индикатор заряда
Колесо
регулировки

Витримка

Одне натискання лівої частини:
перехід до наступного кроку.
Додаток для iOS

Позиціонування
вручну

Настройка камери

попереднього кроку.

D

Підтримується 8 режимів роботи

Підтримується
Поворот на 180º одни м
натисканням
Джерело живлення,
5В/2А, USB-порт для підключення
інтерфейс
телефону до стабілізатору

Одне натискання правої
частини колеса: повернення до
FM

4 різьбових отвори 1/4''

Режими роботи

Повернення одним
натисканням

для вибору функції.

Переміщайте джойстик вгору/вниз/
вліво/вправо, щоб контролювати
рух камери телефону.

Або ліва або права

Спортивний режим

Одне натискання лівої частини колеса:
повернутися до камери

У режимі керування камерою,
натисніть верхню частину колеса,
щоб увійти в меню

300 г
Вихід 5 В

Розширена сумісність

Одне натискання правої частини колеса:
швидке відтворення

Обертання колеса регулювання: зум
зменшення масштабу,

Функції
Макс.корис. навантаж.
Бездротова зарядка
Швидка двостороння
настройка

2. Виберіть функцію відстеження.

Поверніть колесо регулювання або
по черзі натисніть

Джойстик

Mini-Mi

Беспроводная
зарядка

Увійдіть в меню і виберіть "Професійний
режим". У нижній частині екрана
з'являться іконки настройки параметрів,
які дозволять встановити витримку, ISO,
компенсацію експозиції, баланс білого і
т. д. Натискайте «Вгору/Вниз», щоб
вибрати потрібну іконку, праворуч від
екрану з'являться значення параметра,
поверніть колесо регулювання, щоб
вибрати потрібне значення.

верхню/нижню частину:
Кнопка ВКЛ/ВИМК
Тривале натискання: вкл/вимк
Одне натискання: режим очікування/
пробудження
Подвійне натискання: початок/зупинка
бездротової зарядки.

Відстеження об'єкту

в стартову позицію

У тримач телефону вбудовані магнітні
котушки, які забезпечують бездротову зарядку

регулювальний гвинт на осі
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Подвійне натискання верхньої частини
колеса: перемикання режимів відео/
фото
Тривале натискання верхньої частини
колеса: перемикання фронтальної/
основної камери

Швидкі опції

Зарядка телефона

Якщо телефон не тримає
баланс, необхідно послабити

Початок роботи

Перевод данного руководства пользователя подготовлен Gudsen
Moza в Украине.
Данное руководство пользователя, приведенное на русском языке,
не является официальным переводом и предоставляется в
инфор-мационных целях на безоплатной основе как есть.
Актуальнуюверсию можно скачать на сайте производителя.

Подвійне натискання центральної
частини колеса: фотозйомка (також
тільки в режимі запису)

Тривале натискання: вісь погойдування
активувати
Права частина колеса регулювання
Подвійне натискання: спортивний режим.

Отвір1/4''

0800 21-50-83

Одне натискання центральної частини
колеса регулювання: початок/зупинка
запису (тільки в режимі запису)

Нижня частина колеса регулювання
Подвійне натискання: повернення

Балансування

Професійний режим

1. Натисніть іконку настройок, щоб перейти на
сторінку настройок функцій.

заблокувати/активувати

Миготливий синій індикатор
вказуs на те, що в недалекому
часі пристрій знадобиться
зарядити. MOZA Mini-MI маs
універсальний USB-порт, який
сумісний з телефонними
зарядними пристроями та блоками живлення.

M i n i - Mi
Переклад даного посібника підготовлений Gudsen Moza в
Україні.
Цей посібник користувача, наведений українською мовою,
не є офіційним перекладом та надається в інформаційних
цілях на безоплатній основі як є.
Актуальну версію можна завантажити на сайті виробника.

Керування камерою

Ліва частина колеса регулювання
Подвійне натискання: вісь повороту
заблокувати/активувати
Три натискання: вісь нахилу

Джойстик
Індикатор статусу

Індикатор заряду
Колесо
регулювання

А

Індикатор статусу
Верхній індикатор включений: вісь
нахилу активна
Верхній індикатор вимкнений: вісь
нахилу заблокована
Нижній індикатор включений: вісь
повороту активна
Нижній індикатор вимкнений: вісь
повороту заблокована

Поддерживается
Поддерживается

Технические характеристики
Вес стабилизатора

543 г

Габаритные размеры

143*107*290 (Ш*Д*В)

Ширина телефона
Время работыбатареи
4. Объект, находящийся в рамке является
объектом отслеживания, стабилизаторбудет
двигаться в соответствии с его движениями.
Чтобы выйти из режима отслеживания,
необходимо повторно войти на страницу настроек
функций и нажать иконку режима дляотмены.
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Время зарядкибатареи

61 – 92 мм
10 часов
3,5 часа
Угол поворота±360º

Рабочий диапазон

Угол покачивания310º
Угол наклона ±165º
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