ESTABILIZADOR/GIMBAL DE 3 EIXOS
/ Compatível com câmeras de acção de tamanho máximo: 6,5 x 4,5 x 2,7 cm /
/ Compatível com smartphones de 6,5 a 8,5 cm no lado mais estreito / Aplicativo compatível com iOS
10.0 ou superior / Android 5.0 ou superior /
/ Peso máximo suportado: 230g /
/ Bateria de 4000mAh incorporada /
FUNÇÕES:

1. Suporte para smartphone
2. Motor Pan: Este motor permite que o gimbal/estabilizador gire horizontalmente 330 °
3. Indicador de nível de bateria
4. Joystick: Controle o movimento ACIMA / ABAIXO (motor de inclinação) e ESQUERDA / DIREITA
5. Luz Bluetooth: LED azul aceso indica que está conectado. O LED a piscar indica que está a tentar
conectar
6. Luz indicadora do modo de operação: Exibe o modo de operação actual do gimbal/estabilizador
6.1 Modo de acompanhamento movimento horizontal e vertical
6.2 Modo de acompanhamento horizontal
6.3 Modo de bloqueio
7. Botão de ligar/desligar e de modo
Ligar/desligar: Pressione e segure o botão por 3 segundos até as três luzes (6.1) (6.2) (6.3) piscarem
simultaneamente com cor azul.
Botão de modo: Pressione uma vez para alternar entre os modos.
Pressione 2 vezes para colocar a câmera na sua posição original.
8. Controle de Zoom
9. Ajuste do suporte
10. Roll Motor: Permite que o gimbal/estabilizador rode 160 ° na vertical
11 Parafuso de balanceamento: Ajusta o equilíbrio e a distribuição do peso do smartphone / câmera
enquanto montado no cardan.
12. Braço ajustável: puxe ou empurre o braço ajustável até o smartphone se equilibrar.

13. Motor de inclinação: Permite que o smartphone / câmera gire horizontalmente 330 °
14. Saída de energia USB: para carregar o smartphone / câmera diretamente do gimbal (via cabo USB)
15. Porta Micro USB: para carregar a bateria do gimbal/estabilizador conectando-o (via cabo USB) a
um computador ou carregador de telefone.
16. Botão do obturador: Pressione uma vez para capturar fotos e vídeos.
17. Parafuso de 1/4 de rosca
CARREGAMENTO E POWERBANK

CARREGAR A BATERIA DO GIMBAL
Ligue um cabo micro USB da porta lateral do gimbal/estabilizador a uma fonte de energia, como um
powerbank(não incluído) ou a um computador ou carregador do telefone para carregar a bateria do
gimbal/estabilizador.
ATENÇÃO: Não carregue a bateria imediatamente após o uso, quando a temperatura do
gimbal/estabilizador estiver muito alta. Deixe a bateria arrefecer á temperatura ambiente!

POWERBANK:
CARREGAR O TELEFONE ATRAVÉS DO GIMBAL
A porta de saída USB na parte traseira do gimbal/estabilizador pode ser utilizada para carregar o seu
smartphone ou câmera durante a utilização.
TENHA EM ATENÇÃO:
Um conector de carregamento em forma de L é necessário quando o smartphone é colocado
horizontalmente no suporte móvel.
COLOCAR O SMARTPHONE
Passo 1:
NÃO LIGUE O GIMBAL ATÉ INSTALAR E AJUSTAR O SMARTPHONE.
AJUSTAR A POSIÇÃO DO SMARTPHONE DURANTE A LIGAÇÃO PODE CAUSAR DANOS!
O gimbal/estabilizador é compatível com smartphones de medidas: 6,5 - 8,5 cm de largura.

Deslize o suporte do telefone e coloque o seu smartphone até tocar no motor de inclinação.

Etapa 2: antes de ligar o gimbal/estabilizador, tente ajustar o peso total o mais centrado possível, para
que o smartphone fique o mais leve possível na posição horizontal. Você pode ajustar a distribuição de
peso com o braço ajustável (12).
O smartphone também deve ser colocado o máximo possível dentro do suporte para evitar quedas.

Etapa 3: Ligue o gimbal/estabilizador pressionando o botão de ligar/desligar por 3 segundos.
Quando o gimbal/estabilizador ligar, este alinha-se automaticamente.

COLOCAR A CAMERA DE AÇÃO
Etapa 1: Coloque a sua câmera de acção no adaptador incluído.
Use os parafusos fornecidos para prender a câmera ao adaptador, conforme mostrado na imagem
abaixo:

O adaptador é compatível com câmeras de ação com dimensões máximas: 6,5 x 4,5 x 2,7 cm.

Passo 2:
Monte o adaptador no gimbal/estabilizador.
NÃO LIGUE O GIMBAL ANTES DE COLOCAR E AJUSTAR O ADAPTADOR DA CAMERA DE AÇÃO.
Ajustar a posição do adaptador durante a utilização pode causar danos!
Deslize o suporte e coloque o adaptador da câmera de acção até tocar no motor de inclinação

Etapa 3: antes de ligar o gimbal/estabilizador, tente ajustar o peso total o mais centrado possível, para
que o adaptador da câmera de ação fique o mais leve possível horizontalmente. Você pode ajustar a
distribuição de peso com o braço ajustável (12).
Etapa 4: ligue o gimbal/estabilizador pressionando o botão ligar/desligar por 3 segundos.
Em seguida, vire a câmera para a frente deslizando o joystick (4) para baixo

ALTERNAR ENTRE MODOS DE UTILIZAÇÃO
Você pode ajustar manualmente o smartphone / câmera em todos os seguintes modos.
Como alternativa, você pode mover o joystick para cima, baixo, esquerda ou direita para controlar o
smartphone / câmera.
1. O estabilizador entra automaticamente no MODO DE SEGUIMENTO PAN & TILT padrão quando o
mesmo é ligado.
2. Pressione duas vezes o botão Mode para alternar para PAN FOLLOW MODE
3. Pressione novamente o botão Mode para alternar para LOCK MODE
4. Pressione novamente uma vez para voltar ao MODO DE SEGUINTE PAN & TILT

1. MODO PAN&TILT (movimento vertical e horizontal)
O eixo do rolo está bloqueado e o smartphone segue a pega para se mover na direção vertical e
horizontal.

2. MODO PAN(movimento horizontal - panorâmico)
Ambos os eixos (eixo do rolo e eixo vertical) estão bloqueados e o smartphone segue a pega
para se mover na direção horizontal.
O eixo de rotação gira suavemente com a movimentação do pulso.

3. MODO DE BLOQUEIO
Todos os três eixos estão bloqueados e o smartphone não se move quando movimenta o seu
pulso.
MUDANDO DA VISTA HORIZONTAL PARA VERTICAL
Existem duas maneiras de entrar no modo de disparo vertical:
1. INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA
Dentro dos três modos, gire o gimbal/estabilizador para a esquerda ou direita para cerca de 70 °.
O gimbal/estabilizador entra automaticamente no modo de disparo vertical.

2. ALTERANDO MANUALMENTE A ORIENTAÇÃO DA MONTAGEM
Aviso: Para evitar possíveis danos permanentes ao dispositivo, verifique se o gimbal/estabilizador
está desligado durante as seguintes etapas:
Solte o parafuso de ajuste (9) na parte traseira do suporte, gire o suporte na posição vertical e deslize
o smartphone para dentro do suporte. Com o smartphone no lugar, aperte novamente o parafuso.

APLICAÇÃO (app) E LIGAÇÃO BLUETOOTH
Via Bluetooth, você pode iniciar e interromper convenientemente a gravação ou tirar fotos
simplesmente pressionando o botão do obturador na pega do gimbal/estabilizador.
1. Ligue o gimbal/estabilizador
2. Ative o Bluetooth no seu smartphone.

3. Vá para as configurações de Bluetooth no seu smartphone e conecte-o ao gimbal/estabilizador.
FUNÇÕES ADICIONAIS DA APP (APLICAÇÃO)
Através do aplicativo, você pode usar diversos recursos como mais / menos zoom, deteção de rosto,
deteção de objetos, time lapse e muito mais…
1. Digitalize o código QR na embalagem ou faça o download do aplicativo "Gimbal Pro" para o seu
smartphone, na loja de aplicativos (AppStore ou GooglePlay).
2. Instale o aplicativo no seu smartphone iOS ou Android.
3. Ative a função Bluetooth no seu smartphone e conecte-a ao gimbal/estabilizador.
4. Abra o aplicativo Gimbal Pro e siga as instruções no ecrã.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ângulo de inclinação: 325 °
Ângulo de rotação: 180 °
Ângulo de panorâmica: 330 °
Peso máximo suportado: 230g
Função de controlo de zoom: Sim
Bateria e banco de potência: 4000mAh
Bluetooth: Sim
Tensão operacional: 3.4 ~ 4.2V (3.7V padrão)
Temperatura de operação: 0C ° - 40C °
Modelos compatíveis: Smartphones com comprimento de 6,5 - 8,5 cm no lado mais estreito
Câmeras de acção com tamanho máximo: 6,5 x 4,5 x 2,7 cm
App Gimbal Pro para iOS 10.0 ou superior / Android 5.0 ou superior
Todas as especificações do produto estão corretas no momento da impressão e estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio.
Easypix GmbH reserva o direito de erros ou omissões.
Para ajuda técnica, visite nossa área de suporte em www.easypix.eu.
CONFORMIDADE
O fabricante declara que a marcação CE foi aplicada ao produto GoXtreme GX1 de acordo com os
requisitos básicos e outras disposições relevantes das seguintes diretivas CE:
2014/53 / UE
RoHs 2011/65 / CE
2014/30 / EU EMV
REEE 2012/19 / CE
A Declaração de conformidade da CE pode ser consultada aqui:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_gx1.pdf

DISPOSIÇÃO
Eliminar as embalagens
Para eliminar/destruir as embalagens, separe as mesmas em diferentes tipos. Retire o papel e o cartão
pois devem ser reciclados.

Destruição de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e / ou baterias por
utilizadores em residências particulares na União Europeia.
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que não pode ser destruido como lixo doméstico.
Você deve desmantelar o equipamento usado e / ou a bateria, manipulando-o conforme o esquema de
devolução aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos e / ou baterias. Para
obter mais informações sobre a reciclagem deste equipamento e / ou bateria, entre em contato com a
autarquia local, a loja onde você comprou o equipamento ou o serviço de recolha de lixo doméstico. A
reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos naturais e garantir que eles sejam reciclados
de maneira a proteger a saúde e o meio ambiente.
Aviso de bateria
• Nunca desmonte, esmague ou fure a bateria, nem permita que ela entre em curto-circuito. Não
exponha a bateria a ser colocada em ambiente de alta temperatura; se a bateria vazar ou inchar, pare
de a usar.
• Carregue-a sempre usando o carregador. Existe um risco de explosão se a bateria for substituída por
um outro tipo/modelo incorrecto.
• Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
• As baterias podem explodir se expostas ao fogo. Nunca deite as baterias no fogo.
• Destrua/elimine as baterias usadas, de acordo com os regulamentos locais.
• Antes de destruir o dispositivo, remova a bateria.

Este artigo não é adequado para crianças menores de 3 anos devido ao risco de asfixia.

