Przeznaczenie

Dane techniczne

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania wszędzie tam,
gdzie mają być nagrywane filmy, zdjęcia o dobrej stabilności
obrazu.

Składany gimbal jednoosiowy z wysuwanym Selfie
Stickiem, statywem, pilotem Bluetooth
•
Obrót: 90° w poziomie/w pionie
•
Wbudowana bateria: Li-Ion 400mAh
•
Ładowanie baterii poprzez Micro-USB
•
Napięcie ładowania 5V
•
Moc: 50-900mA
•
Czas pracy: 2-3 godziny
•
Czas ładowania: 2 godziny
•
Pilot zdalnego sterowania: Bluetooth BLE 4.2
•
Zakres zdalnego sterowania: <10M
•
Bateria do zdalnego sterowania: CR1632
(wymienialna)
•
Maksymalny ciężar nośny: 300g
•
Waga netto: 235g
•
Wymiary: 190 mm x 65 mm x 40 mm
•
Długość wydłużenia: do 520 mm

Ograniczenia
Produkt nie jest
odpowiedni dla
dzieci poniżej 3
roku życia ze względu na ryzyko uduszenia się.
- Zawiera drobne części. Aby uniknąć połknięcia, należy
upewnić się, że dzieci używają go pod nadzorem dorosłych.
- Ten produkt nie jest odpowiedni do stosowania pod wodą.
Upewnij się, że twój gimbal zawsze pozostanie suchy.
- Upewnij się, że produkt nie jest narażony na działanie
ekstremalnych temperatur.

OSTRZEŻENIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Instrukcje te można również znaleźć w
Internecie pod następującym linkiem:
FR : Un manuel dans votre langue
est disponible sur Internet:
IT: Il manuale nella sua lingua
può essere trovato su Internet:
ES: Puede encontrar un manual en
su idioma en Internet:
PT: Um manual em seu idioma
pode ser encontrado na Internet:
PL: Instrukcję w swoim języku
możesz znaleźć na stronie:
SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:
NL: Een handleiding in uw taal
vindt u op internet:

www.easypix.info/downloadmanuals/download/gs1/

Opis
Gimbal GS1 to wysokiej jakości, jednoosiowy kardan, statyw
i Selfie Stick z wyjmowanym pilotem.
Funkcjonalność 3 w 1 zapewnia płynne i stabilne
nagrywanie filmów i zdjęć za pomocą smartfona przez cały
czas. Za pomocą kamery Action Cam można robić zdjęcia
selfie i nagrania wideo selfie.

Instrukcje bezpieczeństwa
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję i upewnić się, że baterie są prawidłowo
włożone.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem małych dzieci.
- Należy uważać, aby nie zablokować produkt podczas
użytkowania, ponieważ może to uszkodzić mechanizm
ruchu wewnętrznego.
- Odpady i pozostałości po zakończeniu użytkowania
produktu należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami i
regulacjami.
- Jeśli uważasz, że ten produkt jest w jakikolwiek sposób
uszkodzony, nie używaj go.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy wkładać
kabla zasilającego mokrymi rękoma.
- W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, należy
natychmiast odłączyć go od kabla ładującego.
- Nie należy próbować wymieniać wbudowanego
akumulatora.

1 - Włączanie i wyłączanie
- Obrót o 90°
2. LED
3. Silnik kardanowy
4. Micro USB
5. Zakrętka
6. Wysuwany Selfie Stick
7. Wyświetlacz LED pilota
zdalnego sterowania
8. Spust migawki
9. Statyw

Używanie
GS1 możesz używać wszędzie tam, gdzie chcesz robić zdjęcia
lub nagrywać filmy - w domu lub w drodze.
- Upewnij się, że telefon jest najpierw przymocowany do
kołyski, zanim włączysz produkt.
- W celu uzyskania najlepszej równowagi, zawsze
umieszczaj telefon na środku kołyski.
- Pilot może być używany, gdy jest przymocowany do
uchwytu, lub może być zdejmowany i używany zdalnie.

Opis produktu

1: Rozkładanie
- Otwórz zakrętkę.
- Rozłożyć całkowicie produkt i ponownie zamknąć zakrętkę.
- Poruszaj wspornik, aby zwolnić go z blokady.

2: Ładowanie
GS1 ma wbudowana baterie i może być ładowany za
pomocą kabla micro-USB.
- Użyj kabla USB i podłącz produkt do komputera lub
ładowarki USB z wyjściem 1 000 mA lub mniejszym.
- Wyświetlacz LED
potwierdza, że bateria
jest w trakcie
ładowania.

Przechowywanie
Nie należy narażać produktu na działanie nienormalnie
wysokich lub niskich temperatur. Produkt należy
przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i
wolnym od kurzu miejscu.
Proszę chronić produkt przed upadkiem, wstrząsami i
uderzeniami.

Zakres dostawy
Gimbal, kabel USB, instrukcja obsługi EN/DE
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3: Podłączenie pilota zdalnego

5: Selfie Stick lub statyw

sterowania

8: Wyłączanie
Proszę wyłączyć urządzenie naciskając i przytrzymując
przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Wyciagnij Selfie Stick
lub użyj statywu,
rozkładając rączkę.

Pilot można wysunąć do góry i używać go w odległości do
10 m.
1. Usuń plastikowy pasek, aby bateria mogła działać.
2. Naciśnij i przytrzymaj spust migawki przez 3 sekundy, aby
aktywować pilota. Zaświeci się wskaźnik LED.
3. Włączyć funkcję Bluetooth w smartfonie.
4. Podłączyć smartfon do pilota zdalnego sterowania
"Updot”
5. Po zakończeniu lączenia Bluetooth wskaźnik LED gaśnie.

Wymiana baterii w pilocie
Aby wymienić baterie, należy otworzyć pilota we wnęce
bocznej. Potrzebujesz nowej baterii CR1632.

6: Aktywacja stabilizacji
LED

Przycisk
wyzwalania
migawki

Gdy smartfon jest na swoim
miejscu (a wspornik jest
odblokowany), należy włączyć
produkt naciskając przez 3
sekundy przycisk zasilania.
Stabilizacja jest aktywowana i
konfigurowana.

1. Wyciągnij Selfie Stick.
2. Wypchnij pilota do góry.
3. Otwórz pilota.
4. Włóż nową baterię CR1632.
5. Zamknij pilota.
6. Ponownie włóż pilota do urządzenia.

4: Wkładanie smartfona

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że smartfon jest wyśrodkowany i poruszaj
wspornik, aby zwolnić go z blokady.

Używaj wyłącznie baterii, które są zatwierdzone do użytku
z tym produktem.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres czasu,
należy wyjąć baterię.

7: Obrót w poziomie/w pionie

Baterie i sprzęt
elektroniczny
powinny być
utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy
wyrzucać ich do odpadków domowych, aby uniknąć
nieodwracalnego skażenia.

UWAGA!

Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby zmienić położenie z
poziomego na pionowe.
Uwaga: Jeśli obrócisz pozycję kilka razy, uchwyt zostanie
ponownie zablokowany, a urządzenie automatycznie się
wyłączy.
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Utylizacja
Pozbycie się opakowania
Opakowanie należy utylizować zgodnie z jego
rodzajem. Dodaj tekturę i kartony do
makulatury, folie do zbiórki surowców wtórnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i/lub
baterie/akumulatory usuwane przez
konsumentów w prywatnych gospodarstwach
domowych na terenie Unii Europejskiej.
Ten symbol umieszczony na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że nie wolno go wyrzucać razem z odpadami
domowymi. Stare urządzenie i/lub baterie/akumulatory
należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki w celu
recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych i/lub
baterii/akumulatorów. Aby uzyskać więcej informacji na
temat recyklingu tego urządzenia i/lub baterii, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, sklepem, w
którym zakupiono urządzenie, lub firmą zajmującą się
gospodarką odpadami.
Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i
zapewnia bezpieczną metodę ponownego wykorzystania dla
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Deklaracja zgodności
Deklarację zgodności WE dla produktu GS1
Gimbal można pobrać tutaj:

www.easypix.info/download/pdf/doc_gs1.pdf.

