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Περιεχόμενα συσκευασίας 

Η συσκευασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε 

οποιοδήποτε αντικείμενο να λείπει, επικοινωνήστε με την ZHIYUN ή τον 

αντιπρόσωπο της χώρας σας. 

                 

 

 (1) Η συσκευασία CRANE 3S-E περιλαμβάνει τη λαβή TransMount 3S EasySling.  

        (2) Η συσκευασία CRANE 3S περιλαμβάνει τη λαβή TransMount 3S SmartSling. 
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Γνωρίστε το CRANE 3S 

                                          

1. Βίδα ασφάλισης άξονα κλίσεων  

2. Θύρα ελέγχου κάμερας Type-C 

3. Μάνταλο βάσης ταχείας απελευθέρωσης 

4. Ασφάλεια πλακέτας ταχείας 

απελευθέρωσης 

5. Μάνταλο πλακέτας ταχείας 

απελευθέρωσης 

6. Μάνταλο πανοραμικού άξονα 

7. Μοτέρ πανοραμικού άξονα 

8. Θύρα φόρτισης DC-IN 

9. Τροχός follow focus 

10. Joystick  

11. Μοτέρ άξονα κλίσεων 

12. Μάνταλο άξονα κλίσεων 

13. Βίδα ασφάλισης άξονα κύλισης 

14. Μοτέρ άξονα κύλισης 

15. Μάνταλο άξονα κύλισης 

16. Διακόπτης καλύμματος μπαταριών 

17. Οπή βίδας 3/8" 

18. Σπείρωμα βίδας 1/4" με γρανάζι 

19. Ακίδα βάσης  

20. Τρίποδο  

21. Οπή βίδας προέκτασης 1/4" 

22. Βάση μονταρίσματος βραχίονα 

προέκτασης 

23. Ασφάλεια λαβής TransMount  

CRANE 3S Smartsling  

24. Σπείρωμα βίδας 1/4" με γρανάζι 

25. Κουμπί ενεργοποίησης & ενδεικτικά 

λαμπάκια λειτουργίας  

26. Κουμπί POV 

27. Κουμπί κλείστρου  

28. Κουμπί εγγραφής  

29. Κουμπί MODE  

30. Θύρα μοτέρ zoom/εστίασης  

31. Βίδα ασφάλισης πανοραμικού άξονα  

32. Κουμπί FN  

33. Θύρα εξόδου τροφοδοσίας USB-A 

34. Θύρα ενημέρωσης firmware Type-C 

35. Κουμπί πυροδότησης 

36. Οπή σπειρώματος 3/8" 
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Παρουσίαση θυρών 

 

Αρ. Τύπος θύρας Λειτουργία Έξοδος  Είσοδος  

1 Θύρα ελέγχου κάμερας  
Type-C 

Έλεγχος κάμερας 5V - 1A - 

2 Θύρα μοτέρ zoom/εστίασης Σύνδεση μοτέρ Zoom & 
εστίασης TransMount 

CRANE 3S Servo  

8,7V - 2A - 

3 Θύρα φόρτισης DC-IN Σύνδεση pack μπαταρίας 
TransMount PowerPlus 

/ 9,8 – 25,2 V 

4 Θύρα εξόδου τροφοδοσίας 
USB-A 

Εξωτερική φόρτιση 
συσκευής 

5V - 1A - 

5 Θύρα ενημέρωσης firmware 
Type-C 

Ενημέρωση firmware / / 

6 Ακίδα βάσης Σύνδεση λαβής TransMount 
CRANE 3S SmartSling 

5V – 0,5A - 
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Προετοιμασία και φόρτιση μπαταριών 

Όταν χρησιμοποιήσετε το CRANE 3S για πρώτη φορά, φορτίστε πλήρως και 

ενεργοποιήστε τις μπαταρίες με την ειδική συσκευή φόρτισης που περιέχεται στη 

συσκευασία για να διασφαλιστεί κανονική χρήση του προϊόντος. 

Περιγραφή φορτιστή και μπαταριών 

Τεχνικά χαρακτηριστικά φορτιστή  

Ονομασία: Φορτιστής μπαταριών 18650 

(τριών υποδοχών) 

Μοντέλο: CH18650-3B 

Είσοδος: 5 V  ~ 2400 mΑ  

Έξοδος: 4,2 V  ~  800 mΑ  

● Η ένδειξη LED ανάβει σταθερά σε κόκκινο 

χρώμα κατά τη φόρτιση.  

● Η ένδειξη LED ανάβει σταθερά σε μπλε 

χρώμα όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά μπαταρίας 

Ονομασία: Μπαταρία Li-ion 18650 

Μοντέλο: IMR 18650 ΜΡ 

Χωρητικότητα: 2600 mAh 

Τάση: 3,6 V 

 

 

 

 

                                    

(1) Ο σταθεροποιητής είναι εξοπλισμένος με μπαταρίες υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, οι 

οποίες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ή σωματικό τραυματισμό 

εάν αποθηκευθεί ή χρησιμοποιηθεί με εσφαλμένο τρόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την 

αποποίηση ευθυνών και την προειδοποίηση που περιέχονται εδώ καθώς και την  περιγραφή στην 

ετικέτα των μπαταριών προτού τις χρησιμοποιήσετε. 

(2) Χρησιμοποιήστε μόνο τις μπαταρίες που παρέχονται ή που έχουν εγκριθεί από την ZHIYUN. Η 

ZHIYUN δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για ενδεχόμενες εκρήξεις, πυρκαγιές ή / και ατυχήματα 

που μπορεί να προκληθούν από μπαταρίες που δεν έχουν κατασκευαστεί από τη ZHIYUN. 

Όταν οι μπαταρίες δεν χρησιμοποιούνται, φροντίστε να τις τοποθετήσετε στην υποδοχή μπαταριών 

της συσκευασίας ή σε πλαστικές θήκες αποθήκευσης (η θήκη αποθήκευσης πρέπει να αγοραστεί 

ξεχωριστά). 
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Προετοιμασία και φόρτιση μπαταριών 

Διαδικασία φόρτισης 

1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο φορτιστή με τη σωστή κατεύθυνση (θετικός / 

αρνητικός πόλος).  

2. Συνδέστε το φορτιστή στον προσαρμογέα μέσω του καλωδίου USB Type-C. 

3. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε πρίζα για να ξεκινήσει η φόρτιση 

 

(1) Λόγω των διαφορών του ίδιου του φορτιστή, η φόρτιση των μπαταριών 

ενδέχεται να αποτύχει όταν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής (για παράδειγμα, όταν 

το ρεύμα του προσαρμογέα είναι χαμηλότερο από 500 mA). Οι συνθήκες ενδέχεται 

να διαφέρουν ανάλογα με τους συγκεκριμένοι φορτιστές που χρησιμοποιούνται. 

Συνιστάται η χρήση προσαρμογέα με υψηλότερο χωρητικότητα ρεύματος. 

(2) Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί μέσω της θύρας USB του σταθεροποιητή. 

 (1) Χρησιμοποιήστε έναν πιστοποιημένο τυπικό προσαρμογέα 5V / ≥ 2000mA 

για φόρτιση μπαταρίας. Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το μέγιστο ρεύμα 

εισόδου του προσαρμογέα. 

(2) Αυτός ο σταθεροποιητής διατίθεται τυπικά με τρεις μπαταρίες ZHIYUN υψηλού 

βαθμού εκφόρτισης. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ZHIYUN ή μπαταρίες 

εγκεκριμένες από τη ZHIYUN. 

(3) Βεβαιωθείτε ότι οι τρεις μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες. Μπαταρίες που 

είναι υποφορτισμένες ενδέχεται να προσκαλέσουν βλάβη στον σταθεροποιητή.  
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Προετοιμασία και ρύθμιση ισορροπίας 

Τοποθέτηση τριπόδου 

Προσαρμόστε το τρίποδο στο κάτω μέρος του σταθεροποιητή και στη συνέχεια ανοίξτε το 

τρίποδο επάνω σε επίπεδη επιφάνεια. 

 

Τοποθετήστε το ένα πόδι του τρίποδου παράλληλα με τη λαβή του σταθεροποιητή για 

να έχετε τη μέγιστη σταθερότητα. 

Τοποθέτηση μπαταριών 

Απασφαλίστε το κάλυμμα του διαμερίσματος των μπαταριών, αφαιρέστε το και στη 

συνέχεια τοποθετήστε τρεις μπαταρίες λιθίου 18650 με τη σωστή κατεύθυνση (θετικός / 

αρνητικός πόλος). Τοποθετήστε τον ιμάντα ανύψωσης στο κάτω μέρος του διαμερίσματος 

των μπαταριών για εύκολη αφαίρεση των μπαταριών. 

 

Τοποθέτηση κάμερας 

 (1) Ο κάθε άξονας του σταθεροποιητή διαθέτει μάνταλο. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε αυτά τα μάνταλα για να κλειδώσετε τους άξονες για εύκολη εγκατάσταση 

και αποθήκευση. 
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Προετοιμασία και ρύθμιση ισορροπίας 

(2) Ο άξονας ασφαλίζει στο σταθεροποιητή με τρία στάδια κλειδώματος: ξεκλείδωτο 

στάδιο, ημι-κλειδωμένο στάδιο, κλειδωμένο στάδιο. Ρυθμίστε τα μάνταλα στο ξεκλείδωτο 

στάδιο όταν χρησιμοποιείτε τον σταθεροποιητή. Κατά την εγκατάσταση, αποθήκευση και 

μεταφορά του σταθεροποιητή, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ρυθμίσει τα μάνταλα σε 

ημι-κλειδωμένο στάδιο ή σε κλειδωμένο στάδιο ανάλογα με τις ανάγκες του. Ρυθμίστε τα 

μάνταλα σε ημι-κλειδωμένο στάδιο πριν τα ρυθμίσετε σε κλειδωμένο στάδιο για να 

αποφύγετε τη βλάβη του σταθεροποιητή. 

 

1. Τοποθετήστε την κάμερα στην πλακέτα ταχείας απελευθέρωσης και σφίξτε τις βίδες στο 

κάτω μέρος. 

 

2. Ρυθμίστε το στήριγμα του φακού στην πλακέτα ταχείας απελευθέρωσης για να 

εξασφαλίσετε τη σταθερότητα του φακού. (Τοποθετήστε το στήριγμα του φακού σύμφωνα 

με τον πραγματικό συνδυασμό φακού - κάμερας.) 

3. Σύρετε την πλακέτα ταχείας απελευθέρωσης στο σταθεροποιητή και στη συνέχεια 

ασφαλίστε το μάνταλο της πλακέτας ταχείας απελευθέρωσης. 
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Προετοιμασία και ρύθμιση ισορροπίας 

Η βίδα 1/4 "και η βίδα 3/8" είναι τοποθετημένες στην πλακέτα ταχείας 

απελευθέρωσης από προεπιλογή. Συνιστάται να σφίξετε και τις δύο βίδες όταν 

τοποθετείτε κινηματογραφική κάμερα και τη βίδα 1/4" όταν τοποθετείτε μηχανή 

DSLR ή mirrorless.   

 

  

Σύνδεση καλωδίου ελέγχου 

Συνδέστε τη θύρα της κάμερας και τη θύρα ελέγχου κάμερας του σταθεροποιητή 

μέσω του καλωδίου ελέγχου κάμερας που παρέχεται στη συσκευασία. 
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Προετοιμασία και ρύθμιση ισορροπίας 

 

Πώς να επιλέξετε μάρκα μηχανής: 

Μέθοδος 1: Μπείτε στη σελίδα CRANE 3S στο ZY Play και βρείτε το "Camera Brand" 

στις "Ρυθμίσεις" στην επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια επιλέξτε την αντίστοιχη 

μάρκα κάμερας σύμφωνα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε. 

Μέθοδος 2: Κατά τη σύνδεση με τη λαβή SmartSling, να βρείτε το πεδίο "Camera" 

στο μενού και να επιλέξετε την αντίστοιχη μάρκα μηχανής σύμφωνα με το μοντέλο 

που χρησιμοποιείτε. 

 (1) Μπείτε τον ιστότοπο για να δείτε την πλήρη λίστα συμβατότητας. 

(2) Όταν γίνεται έλεγχος μηχανής Sony μέσω καλωδίου ελέγχου, ενεργοποιήστε τον 

σταθεροποιητή προτού ενεργοποιήσετε τη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της 

μηχανής είναι πλήρως φορτισμένη. Το οπτικό ζουμ θα είναι διαθέσιμο εάν 

χρησιμοποιείτε μηχανοκίνητο φακό και το ψηφιακό ζουμ θα είναι διαθέσιμο εάν 

χρησιμοποιείτε μη μηχανοκίνητο φακό. Μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις από το 

μενού της μηχανής. 

(3) Για την πλήρη λίστα συμβατότητας μηχανών, επισκεφθείτε τον επίσημο 

ιστότοπο της ZHIYUN www.zhiyun-tech.com για να δείτε τη λίστα συμβατότητας 

CRANE 3S Camera Compatibility List. 
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Προετοιμασία και ρύθμιση ισορροπίας 

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία ρύθμισης, συνιστούμε να κλειδώσετε τους 

τρεις άξονες πριν από τη ρύθμιση και μετά να τους ξεκλειδώσετε και να τους 

ρυθμίσετε έναν - έναν. 

1. Ξεκλειδώστε τον άξονα κλίσης και μάνταλο της πλακέτας ταχείας 

απελευθέρωσης, σπρώξτε τη μηχανή να μετακινηθεί προς τα εμπρός ή προς τα 

πίσω έως ότου η μηχανή να μπορεί να παραμείνει ακίνητη και σχεδόν επίπεδη με 

το φακό της στραμμένο προς τα εμπρός (όπως φαίνεται παρακάτω). Ολοκληρώστε 

αυτό το βήμα σφίγγοντας το μάνδαλο της πλακέτας ταχείας απελευθέρωσης. 

 

2. Στρέψτε το φακό προς τα πάνω, χαλαρώστε ελαφρώς τη βίδα του άξονα κλίσης 

και σπρώξτε τη μηχανή να κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω έως ότου η μηχανή 

να παραμείνει ακίνητη με τον φακό στραμμένο προς τα πάνω. Ολοκληρώστε αυτό 

το βήμα σφίγγοντας τη βίδα με τον αντίχειρά σας. 
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Προετοιμασία και ρύθμιση ισορροπίας 

3. Ξεκλειδώστε τον άξονα κύλισης και χαλαρώστε ελαφρώς τη βίδα του άξονα 

κύλισης κάτω από την πλακέτα ταχείας απελευθέρωσης, σπρώξτε τη μηχανή για να 

μετακινηθεί αριστερά ή δεξιά μέχρι η μηχανή να παραμείνει ακίνητη και οριζόντια 

ως προς το έδαφος. Ολοκληρώστε αυτό το βήμα σφίγγοντας τη βίδα του άξονα 

κύλισης. 

 

4. Ξεκλειδώστε τον πανοραμικό άξονα, χαλαρώστε ελαφρά τη βίδα που υπάρχει 

πάνω του και μετά ρυθμίστε τον άξονα του δίσκου μέχρι να παραμείνει ακίνητος 

και οριζόντιος ως προς το έδαφος. Ολοκληρώστε αυτό το βήμα σφίγγοντας τη βίδα 

του πανοραμικού άξονα. 

 

 



 
 

12 

Τρόπος χρήσης 

Περιγραφή κουμπιών 

 

(1) Κουμπί ενεργοποίησης & ενδεικτικά λαμπάκια 

λειτουργίας 

Κουμπί ενεργοποίησης: 

*Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης 

για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να 

απενεργοποιήσετε τον σταθεροποιητή.  

*Πατήστε μία φορά για να δείτε το επίπεδο του φορτίου της 

μπαταρίας.  

Ενδεικτικά λαμπάκια λειτουργίας:  

*Η ένδειξη PF ανάβει σταθερά όταν η τρέχουσα λειτουργία 

είναι η Πανοραμική Παρακολούθηση.  

*Η ένδειξη L ανάβει σταθερά όταν η τρέχουσα κατάσταση 

είναι το Κλείδωμα.   

*Η ένδειξη POV ανάβει σταθερά όταν η τρέχουσα λειτουργία 

είναι η Point of View.  

*Η ένδειξη F ανάβει σταθερά όταν η τρέχουσα λειτουργία 

είναι η Παρακολούθηση.  

*Για να δείτε το επίπεδο φορτίου της μπαταρίας, πατήστε 

μία φορά το κουμπί Ενεργοποίησης όταν η συσκευή είναι 

ενεργή και μετά η λυχνία LED θα αναβοσβήνει για 2 

δευτερόλεπτα.  

Όταν αναβοσβήνει μία λυχνία: Φορτίο μπαταρίας: 0-25% 

Όταν αναβοσβήνουν δύο λυχνίες: Φορτίο μπαταρίας: 25-

50% 

Όταν αναβοσβήνουν τρεις λυχνίες: Φορτίο μπαταρίας: 50-

75% 

Όταν αναβοσβήνουν τρεις λυχνίες: Φορτίο μπαταρίας: 75-

100% 

(2) Κουμπί POV.  

*Πατήστε μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία POV και 

μετά πατήστε πάλι μία φορά για να εισέλθετε στη 

λειτουργία Πανοραμικής Παρακολούθησης.  

*Πατήστε μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία Vortex 

και μετά πατήστε πάλι μία φορά για να εισέλθετε στη 

λειτουργία POV.  

 

*Πατήστε μία φορά και κρατήστε πατημένο για να εισέλθετε 

στη λειτουργία GO και μετά αφήστε το κουμπί για να 

εισέλθετε στη λειτουργία Πανοραμικής Παρακολούθησης.  

(3) Κουμπί κλείστρου  

*Πατήστε το μέχρι τη μέση για να ενεργοποιήστε τη 

λειτουργία αυτόματου zoom της μηχανής.  

*Πατήστε το μέχρι το τέρμα για να τραβήξετε φωτογραφία.  

(4) Κουμπί εγγραφής  

*Πατήστε το μία φορά για έναρξη/διακοπή λήψης video.  

 (5) Joystick 

*Έλεγχος 4 κατευθύνσεων της μηχανής/φακού από τον 

σταθεροποιητή (ανενεργό στις λειτουργίες GO και POV). 

(6) Κουμπί MODE 

*Πατήστε το μία φορά για εναλλαγή μεταξύ Πανοραμικής 

Παρακολούθησης και κατάστασης Κλειδώματος.   

*Πατήστε το παρατεταμένα για είσοδο/έξοδο στην 

κατάσταση Αναμονής. 

(7) Κουμπί FN 

*Σύρτε το για πρόσβαση σε προκαθορισμένη λειτουργία που 

έχει οριστεί από το μενού.  

(8) Τροχός εστίασης (Follow Focus)  

*Αυτός ο τροχός ελέγχει το μοτέρ εστίασης του TransMount 

CRANE 3S. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει από μηχανική σε 

ψηφιακή εστίαση από το μενού της λαβής SmartSling.   

(9) Κουμπί πυροδότησης (εμπρόσθιο κουμπί F).  

*Πατήστε το μία φορά ή κρατήστε το πατημένο για να 

μπείτε στη λειτουργία Παρακολούθησης. Πατήστε το ξανά ή 

αφήστε το για να μπείτε στη λειτουργία Πανοραμικής 

Παρακολούθησης. 

*Πατήστε το δύο φορές για να μηδενίσετε τη θέση του 

μοτέρ (ανενεργό στις λειτουργίες POV και Vortex). 

 *Πατήστε το τρεις φορές για περιστροφή του πανοραμικού 

άξονα κατά 180° χωρίς να αλλάξει η λειτουργία (ανενεργό 

στην κατάσταση L).   

 

*Για τη μέθοδο εγκατάστασης του  μοτέρ TransMount CRANE 3S Servo Focus δείτε τις παρεχόμενες με αυτό οδηγίες. 

Σημειώσεις:  

(1) Κατά την ενεργοποίηση του σταθεροποιητή, κρατήστε τη μηχανή με το ένα χέρι για το ενδεχόμενο βλάβης της 

περιστροφής.  

(2) Κατά την ενεργοποίηση μην κουνάτε τη χειρολαβή του σταθεροποιητή για αποφυγή δυσλειτουργίας.  
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Τρόπος χρήσης 
 

Ρύθμιση ροπής του μοτέρ 

Η ροπή του μοτέρ του σταθεροποιητή πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται ο 

σταθεροποιητής σε κάμερες και φακούς διαφορετικού βάρους για τη βέλτιστη λειτουργία. 

Το επίπεδο ροπής κινητήρα μπορεί να ρυθμιστεί με τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Μπείτε στην αντίστοιχη σελίδα προϊόντος του CRANE 3S στο ZY Play και μετά επιλέξτε το 

επίπεδο ροπής κινητήρα ανάλογα με τις ανάγκες σας από το Setting στην επάνω δεξιά 

γωνία. 

2. Πατήστε μία φορά το κουμπί Μενού στο SmartSling Handle , στρέψτε τον επιλογέα στο 

"motor" και από εκεί επιλέξτε το επίπεδο ροπής του κινητήρα ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Συνιστάται η χρήση της αυτόματης ρύθμισης ροπής του σταθεροποιητή για να ορίσετε το 

επίπεδο ροπής του κινητήρα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, ακολουθήστε τις 

παρακάτω οδηγίες: 

(1) Πριν την αυτόματης ρύθμισης της ροπής, βεβαιωθείτε ότι έχετε απελευθερώσει τις 

ασφάλειες κλειδώματος των τριών αξόνων και τοποθετήστε τον σταθεροποιητή σε μια 

επίπεδη επιφάνεια στραμμένο προς τα επάνω.  

(2) Πριν αλλάξετε διαμόρφωση ρυθμίστε ξανά  το επίπεδο της ροπής.  

 

Περιγραφή λειτουργίας χρήσης 

 Τα μοτέρ που είναι σε κόκκινο κύκλο κινούνται ελεύθερα με την κίνηση της λαβής του 

σταθεροποιητή, ενώ τα  μοτέρ που είναι σε γκρι κύκλο είναι ασφαλισμένα.  

 

Λειτουργία Πανοραμικής Παρακολούθησης (PF): Πατήστε μία φορά το κουμπί MODE. 

Η μηχανή κάνει πανοραμική κίνηση αριστερά / δεξιά ακολουθώντας την κίνηση του 

σταθεροποιητή, ενώ οι άξονες κλίσης και κύλισης είναι κλειδωμένοι. Για να ελέγξετε την 

κλίση ή την πανοραμική κίνηση χρησιμοποιήστε το joystick. 
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Τρόπος χρήσης 

 

 

Κατάσταση Κλειδώματος (L): Πατήστε μία φορά το κουμπί MODE. 

Σε αυτή την κατάσταση κλειδώνει την κίνηση και των τριών αξόνων για να διατηρείται η 

μηχανή σταθεροποιημένη στην κατεύθυνση της λήψης. Με σπρώξιμο του joystick προς τα 

πάνω/κάτω και αριστερά/δεξιά κάνετε χειροκίνητο έλεγχο του άξονα κλίσης και του 

πανοραμικού άξονα. 

 

Λειτουργία Point of View (POV): Πατήστε μία φορά το κουμπί POV. 

Και τα τρία μοτέρ κινούνται ακολουθώντας την κίνηση του σταθεροποιητή. 
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Τρόπος χρήσης 

 

 

Λειτουργία Vortex (V): Πατήστε δύο φορές το κουμπί POV. 

Ο κινητήρας του άξονα κλίσης περιστρέφεται γωνία 90° προς τα πάνω ενώ ο άξονας κλίσης, 

ο άξονας κύλισης και ο κινητήρας του πανοραμικού άξονα κινούνται ακολουθώντας την 

κίνηση της λαβής. Σπρώξτε το joystick προς τα αριστερά/δεξιά για να περιστρέψετε τον 

βραχίονα του πανοραμικού άξονα.  

 

Λειτουργία Παρακολούθησης (F): Πατήστε μία φορά ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

κουμπί πυροδότησης (F). 

Η μηχανή κάνει πανοραμική κίνηση και κλίσεις ακολουθώντας την κίνηση του 

σταθεροποιητή. Σπρώξτε το joystick προς τα αριστερά/δεξιά για να κάνετε χειροκίνητο 

έλεγχο του άξονα κύλισης.   
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Τρόπος χρήσης 

 

 

Λειτουργία GO (GO): Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POV. 

Η μηχανή κάνει πανοραμική κίνηση δεξιά/αριστερά και κλίσεις επάνω/κάτω ακολουθώντας 

την κίνηση του σταθεροποιητή με γρήγορη ταχύτητα, ενώ ο άξονας κύλισης είναι 

κλειδωμένος.  

 

Εγκατάσταση και αφαίρεση λαβής TransMount 3S Easy Sling 

1. Προσαρμόστε τη βάση προσαρμογής ης χειρολαβής του Sling στον σταθεροποιητή με το 

παρεχόμενο κλειδί M4. 

2. Εγκαταστήστε τη λαβή EasySling στη βάση του προσαρμογέα. 

3. Στερεώστε τη λαβή EasySling χρησιμοποιώντας το κουμπί εναλλαγής που βρίσκεται 

επάνω της. 

 

 

4. Για να αφαιρέσετε τη λαβή EasySling, πιέστε το κουμπί εναλλαγής γα να απελευθερωθεί 

η λαβή και αφαιρέστε τη βάση προσαρμογής από τον σταθεροποιητή με το παρεχόμενο 

κλειδί M4. 
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Τρόπος χρήσης 

 

Εγκατάσταση και αφαίρεση λαβής TransMount CRANE 3S SmartSling 

1. Σύρετε το προστατευτικό κάλυμμα στο κάτω μέρος του διαμερίσματος μπαταριών για να 

ανοίξει.  

2. Εισαγάγετε τη λαβή SmartSling στην υποδοχή. 

3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το κλείδωμα ασφαλείας πριν τραβήξετε το μάνταλο που 

βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος του διαμερίσματος μπαταριών.  

 

4. Για την αποσύνδεση της λαβής SmartSling, ξεκλειδώστε το μάνταλο και στη συνέχεια 

πιέστε το κλείδωμα ασφαλείας τραβώντας έξω ταυτόχρονα τη λαβή SmartSling. 
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Τρόπος χρήσης 

 

Εγκατάσταση και αφαίρεση βραχίονα προέκτασης 

1. Αφαιρέστε τις 4 βίδες M3 στον οριζόντιο βραχίονα του σταθεροποιητή με το κλειδί M2.5. 

2. Αφαιρέστε τις βίδες του καλύμματος των συρμάτων με το κλειδί M1.3. 

 
3. Τραβήξτε το κάλυμμα του μοτέρ του άξονα κλίσης και του καλωδίου (προσέξτε να μην 

σπάσετε ή να φθείρετε καταστρέψετε τα καλώδια που βρίσκονται στο εσωτερικό). 

4. Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα στον βραχίονα προέκτασης και τοποθετήστε τον 

βραχίονα προέκτασης στον οριζόντιο βραχίονα. 

 
5. Τοποθετήστε στον οριζόντιο βραχίονα τις παρεχόμενες βίδες M3 που έχουν αφαιρεθεί 

στο Βήμα 1. 

6. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια βρίσκονται μέσα στον οριζόντιο βραχίονα και στη 

συνέχεια τοποθετήστε το κάλυμμα των συρμάτων στον οριζόντιο βραχίονα. Σφίξτε τις βίδες 

και τοποθετήστε το ελαστικό κάλυμμα στον οριζόντιο βραχίονα. 

 

 Προσέξτε να μην συμπιέσετε ή να τεντώσετε τα καλώδια κατά την εγκατάσταση. Για 

οδηγίες εγκατάστασης του βραχίονα προέκτασης, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της 

ZHIYUN στη διεύθυνση www.zhiyun-tech.com. 

  



 
 

19 

Τρόπος χρήσης 

 

7. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά την αποσύνδεση του βραχίονα επέκτασης: ① 

Αφαιρέστε τις 8 βίδες M3 από τον βραχίονα επέκτασης με κλειδί M2.5. ② Αφαιρέστε τις 

βίδες του καλύμματος καλωδίων με κλειδί M1.3. ③ Τραβήξτε το μοτέρ του άξονα κλίσης. 

④ Αφαιρέστε το κάλυμμα των συρμάτων και το ελαστικό κάλυμμα. ⑤ Αποσυνδέστε τον 

βραχίονα επέκτασης ⑥ Συνδέστε το μοτέρ του άξονα κλίσης στον οριζόντιο βραχίονα. ⑦ 

Διπλώστε τα καλώδια και τοποθετήστε το κάλυμμα των συρμάτων στον οριζόντιο βραχίονα. 

 

 

 
 

Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει τον παρεχόμενο βραχίονα προέκτασης στον οριζόντιο 

βραχίονα για να χωρέσουν περισσότεροι συνδυασμοί φακών και μηχανών.   
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Τρόπος χρήσης 

 

Χειροκίνητο κλείδωμα γωνίας 

Στη λειτουργία Πανοραμικής Παρακολούθησης (PF) και την κατάσταση Κλειδώματος (L), 

μπορείτε να περιστρέψετε χειροκίνητα τη μηχανή σε μια συγκεκριμένη γωνία και στη 

συνέχεια να χαλαρώσετε τη λαβή και να σταθεροποιήσετε της θέση της μηχανής. 

Στη λειτουργία Πανοραμικής Παρακολούθησης (PF), μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη 

γωνία του άξονα κλίσης. Στην κατάσταση Κλειδώματος (L), μπορείτε να ρυθμίσετε 

χειροκίνητα τη γωνία του πανοραμικού άξονα και του άξονα κλίσεων. 
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Κατέβασμα της εφαρμογής 

 Σαρώστε τον κωδικό QR στα αριστερά (απαιτείται Android 7.0 και 

άνω, iOS 10.0 και άνω) ή αναζητήστε το "ZY Cami" στο App Store ή στο Google 

Play να την κατεβάσετε. 

(1) Οι χρήστες μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση των διαφόρων λειτουργιών 

του CRANE 3S με την ειδική εφαρμογή ZY Play.  

(2) Το ZY Play υπόκειται σε ενημερώσεις. Να φροντίζετε να έχετε πάντα 

ενημερωμένη την τελευταία έκδοση. 

 

Σύνδεση σταθεροποιητή και smartphone 

1. Ενεργοποιήστε το σταθεροποιητή και συνδέστε τον με τη μηχανή σας μα καλώδιο 

ελέγχου της μηχανής, Ενεργοποιήστε το Bluetooth του smartphone σας. 

2.  Εκκινήστε το "ZY Play" και επιλέξτε την αντίστοιχη σελίδα προϊόντος για το CRANE 3S. 

Πατήστε το "Connect" για να γίνει η σύνδεση με τον σταθεροποιητή μέσω της αντίστοιχης 

ονομασίας Bluetooth . (Ελέγξτε το USER ID: XXXX στο κάτω μέρος της πλακέτας ταχείας 

απελευθέρωσης την ονομασία Bluetooth του σταθεροποιητή, ή δείτε το στο "Menu" – 

"About").  

 

 

Επισκόπηση βασικών λειτουργιών 
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Καλιμπράρισμα και ενημέρωση Firmware 

 

Πότε χρειάζεται να καλιμπράρετε τον σταθεροποιητή 

Παρακαλούμε όταν είναι απαραίτητο να καλιμπράρετε τον σταθεροποιητή. 

Πότε Τρόπος 
1. Όταν μετά την ενεργοποίηση παρατηρείτε ελαφρά απόκλιση στη 
γωνία κλίσης της κάμερας σε ευθύγραμμη θέση. 
2. Όταν μετά την ενεργοποίηση παρατηρείτε ελαφρά απόκλιση στη 
γωνία κύλισης της κάμερας σε ευθύγραμμη θέση. 
3. Όταν χρειάζεται συχνά μικρή διόρθωση της γωνίας όταν η κάμερα 
βρίσκεται σε ευθύγραμμη θέση ενώ ο σταθεροποιητής παραμένει 
ακίνητος. 

 
 
Επαναφορά του σταθεροποιητή 
στις αρχικές θέσεις (initialization)  

1. Όταν παρατηρείτε ελαφρά απόκλιση στην ευθύγραμμη θέση μετά από 
την επαναφορά του σταθεροποιητή στις αρχικές θέσεις.   
2. Όταν ο σταθεροποιητής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 
3. Όταν ο σταθεροποιητής υπόκειται σε σημαντική αλλαγή 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία του. 

 
 
Καλιμπράρισμα έξι πλευρών 

Όταν παρατηρείτε ελαφρά απόκλιση στη γωνία κλίσεων ή κύλισης της 
μηχανής  στην ευθύγραμμη θέση μετά την επαναφορά του 
σταθεροποιητή στις αρχικές θέσεις και μετά το καλιμπράρισμα έξι 
πλευρών. 

 
Ακριβής ρύθμιση των μοτέρ 

 

Τρόπος επαναφοράς (initialization) 

1. Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες. 

2. Κρατήστε την πλακέτα ταχείας απελευθέρωσης με το ένα χέρι. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 

λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον σταθεροποιητή. Μετά την ενεργοποίηση του σταθεροποιητή, 

τα μοτέρ θα παράγουν δυνάμεις. Κρατήστε σφιχτά την πλακέτα ταχείας απελευθέρωσης και πατήστε 

παρατεταμένα το κουμπί MODE για να επιτρέψετε στον σταθεροποιητή να εισέλθει σε κατάσταση 

αναμονής. 

3. Τοποθετήστε τον σταθεροποιητή ακίνητο σε μια επίπεδη επιφάνεια και περιμένετε περίπου 30 

δευτερόλεπτα, οπότε ο σταθεροποιητής θα ολοκληρώσει αυτόματα τη διαδικασία επαναφοράς. 

 
Καλιμπράρισμα έξι πλευρών 

1. Καλιμπράρισμα έξι πλευρών μέσω εφαρμογής: 

Σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται παραπάνω, συνδέστε τον σταθεροποιητή με την εφαρμογή 

και μπείτε στο "Six-side Calibration " κα μετά πραγματοποιήστε το καλιμπράρισμα έξι πλευρών 

σύμφωνα με τις οδηγίες. 

2. Καλιμπράρισμα έξι πλευρών μέσω του "Zhiyun Gimbal Tools": 

Ενεργοποιήστε τον σταθεροποιητή και βάλτε τον σε κατάσταση αναμονής. Συνδέστε τη θύρα USB 

του σταθεροποιητή με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB Type-C. Εκκινήστε το Zhiyun Gimbal Tools, 

κάντε κλικ στο "Open" στο επάνω μέρος και κάντε κλικ στο "Calibration" στο κάτω μέρος. 

Πραγματοποιήστε τη διαδικασία σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα. Mετά την ολοκλήρωση του 

καλιμπραρίσματος θα εμφανιστεί το σύμβολο «√». 
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Καλιμπράρισμα και ενημέρωση Firmware 
 

3. Καλιμπράρισμα έξι πλευρών μέσω του οδηγού της οθόνης OLED:  

Συνδέστε τον σταθεροποιητή με τη λαβή SmartSling, ενεργοποιήστε τον σταθεροποιητή, 

βάλτε τον σε κατάσταση αναμονής, μετά πατήστε το Menu και επιλέξτε το πεδίο 

"Calibration". Πατήστε μία φορά προς τα δεξιά για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και 

πατήστε μία φορά το "Yes" για να ξεκινήσει η διαδικασία. Ακολουθήστε τα βήματα που 

εμφανίζονται στην οθόνη του σταθεροποιητή. Μετά την ολοκλήρωση του 

καλιμπραρίσματος θα εμφανιστεί το σύμβολο «√». 

 

(1) Ανατρέξτε στα παρακάτω βήματα καλιμπραρίσματος έξι πλευρών. Αφού 

ολοκληρωθεί το καλιμπράρισμα επανεκκινήστε τον σταθεροποιητή.  

(2) Με απλά λόγια, το καλιμπράρισμα έξι πλευρών σημαίνει να τοποθετηθούν αντίστοιχα 

και οι έξι πλευρές της πλακέτας προσαρμογής της μηχανής κάθετα επάνω σε ευθύγραμμη 

επιφάνεια.  

 
 

 

Ακριβής ρύθμιση του μοτέρ 

Σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται παραπάνω, συνδέστε τον σταθεροποιητή με την 

εφαρμογή και μπείτε στο "Seetings", επιλέξτε "Motor Calibration" και μετά εισάγετε την 

επιθυμητή τιμή ακριβούς ρύθμισης αντίστοιχα στον άξονα κλίσεων και στον άξονα κύλισης 

αντίστοιχα.   
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Καλιμπράρισμα και ενημέρωση Firmware 

 

Ενημέρωση του firmware του σταθεροποιητή 

 
Μέθοδος 1: Συνδέστε τη θύρα USB του σταθεροποιητή σε θύρα USB υπολογιστή με 

καλώδιο USB Type-C για να πραγματοποιήσετε ενημέρωση firmware του 

σταθεροποιητή και καλιμπράρισμα μέσω internet. 

1. Μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ZHIYUN www.zhiyun-tech.com. Κάντε κλικ 

στο "Download" - "Firmware" στην αρχική σελίδα. Βρείτε και κατεβάστε τον USB 

driver και το πιο πρόσφατο firmware για το μοντέλο του σταθεροποιητή σας (σε 

συστήματα Mac OS και Windows 10 δεν χρειάζεται να κατεβάσετε τον USB driver) 

2. Εγκαταστήστε το USB driver που έχετε κατεβάσει. 

3. Ενεργοποιήστε το σταθεροποιητή και βάλτε τον σε κατάσταση αναμονής. 

4. Εκκινήστε το "Zhiyun Gimbal Tools" και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε 

ενημέρωση firmware σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού ενημέρωσης firmware. 

 

Μέθοδος 2: Ενημέρωση μέσω εφαρμογής. Σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται 

παραπάνω  συνδέστε τον σταθεροποιητή με την εφαρμογή. Όταν εμφανιστεί ένα 

μήνυμα ενημέρωσης firmware στην εφαρμογή, πατήστε το για να πραγματοποιηθεί  

η ενημέρωση. 

 

Πριν από την ενημέρωση του firmware, βεβαιωθείτε ότι το φορτίο των 

μπαταριών του σταθεροποιητή και του τηλεφώνου είναι πάνω από 50%. Μην βγείτε 

από την εφαρμογή και μην μετακινήσετε την εφαρμογή στο παρασκήνιο, Φροντίστε  

να παρατηρείτε συνεχώς τα μηνύματα της εφαρμογής.  
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Μοντέλο προϊόντος: CR107 

Τεχνικές παράμετροι  

Στοιχείο  Ελάχιστη 

τιμή 

Κανονική 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Σχόλιο 

Τάση λειτουργίας  9,8V 11,1 V 25,2 V  

Ρεύμα λειτουργίας  360 mA - 5400 mA  

Μηχανικό εύρος κλίσης - 360° - Απεριόριστη 

περιστροφή 

Μηχανικό εύρος κύλισης -255° 330° +75°  

Μηχανικό εύρος 

πανοραμικού άξονα 

- 360° - Απεριόριστη 

περιστροφή 

Θερμοκρασία 

λειτουργίας  

-10°C 25°C 45°C  

Χωρητικότητα μπαταρίας  - 2600 mAh - Τρεις μπαταρίες 

18650 Li-ion 

Διάρκεια λειτουργίας - 12 ώρες - Εργαστηριακά 

δεδομένα 1 

Διάρκεια φόρτισης - 4 ώρες - Εργαστηριακά 

δεδομένα 2 

Βάρος  ~2470 g  Χωρίς τον 

βραχίονα 

προέκτασης 

Βάρος πλακέτας ταχείας 

απελευθέρωσης  

 ~130 g  Χωρίς τον σωλήνα 

στήριξης φακού  

Βάρος μπαταριών  ~140 g   

Βάρος τριπόδου   ~260 g   

Ωφέλιμο φορτίο  600 g   6500 g Χρειάζεται η βάση 

στήριξης της 

μηχανής όταν 

μοντάρετε 

συνδυασμό 

μηχανής-φακού με 

βάρος κοντά στο 

ελάχιστο ωφέλιμο 

φορτίο.  

Bluetooth Bluetooth 5.0 

Φόρτιση μηχανής  Υποστήριξη φόρτισης μηχανής σε επίπεδο 5V / 1A 

Εύρος φόρτισης του 

σπειρώματος 1/4" με 

γρανάζι στεφάνης 

Μέγιστο φορτίο ≤ 1000 g 

Μήκος βραχίονα ≤ 100 mm 

Η χρήση του 
σπειρώματος 
1/4" με γρανάζι 
στεφάνης δεν 
πρέπει να 
υπερβαίνει ποτέ 
τα όριά του 
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Εργαστηριακά δεδομένα 1: Αυτά τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε θερμοκρασία 25 

℃. Στον σταθεροποιητή έχει τοποθετηθεί μηχανή Canon 5D Mk IV με φακό 24 – 70 

mm L f/2.8, ελεγκτής εστίασης TransMount Follow Focus, ελεγκτής zoom, λαβή 

SmartSling, πομπός μετάδοσης TransMount Image Transmission Transmitter και 

πλήρως φορτισμένες μπαταρίες 18650-2600mAh 3.6V 9.36Wh , ενώ ο 

σταθεροποιητής ήταν κατάλληλα ισορροπημένος και τοποθετημένος σε επίπεδη 

επιφάνεια. Η διάρκεια λειτουργίας των μπαταριών του σταθεροποιητή μπορεί να 

φτάσει στις 4 ώρες με χαμηλή ροπή μοτέρ.   

 

Εργαστηριακά δεδομένα 2: Αυτή η δοκιμή έχει διεξαχθεί σε θερμοκρασία 25 °C και 

έχει γίνει χρήση του φορτιστή μπαταρίας 5V / 2,4 A. Ο πραγματικός χρόνος 

φόρτισης σε αυτή τη δοκιμή ήταν 3 ώρες. Ωστόσο, αυτός ο χρόνος μπορεί να 

ποικίλλει ανάλογα με το διαφορετικό περιβάλλον. Επιπλέον, όσο χαμηλότερη είναι 

η θερμοκρασία του περιβάλλοντος φόρτισης, τόσο μεγαλύτερη  θα είναι η διάρκεια 

φόρτισης. 

 

Όλα τα δεδομένα σε αυτόν τον οδηγό συλλέγονται από εσωτερικά πειράματα των 

εργαστηρίων της ZHIYUN. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες, τα δεδομένα θα 

διαφέρουν σε κάποιο βαθμό και θα πρέπει να παρατηρήσετε την πραγματική χρήση 

που γίνεται στο CRANE 3S. 
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Σας ευχαριστούμε για την αγορά του CRANE 3S. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ αφορούν την ασφάλειά 

σας, τα νόμιμα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις 

οδηγίες ώστε να βεβαιωθείτε για τη σωστή σύνδεση του συστήματος πριν από τη χρήση του. Εάν παραλείψετε 

να διαβάσετε και να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις αυτό μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό σε εσάς και σε άτομα που βρίσκονται δίπλα σας, ή σε καταστροφή του 

CRANE 3S ή άλλων περιουσιακών στοιχείων σας. Η Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd διατηρεί όλα 

τα δικαιώματα για την τελική επεξήγηση αυτών των οδηγιών και άλλων εντύπων που σχετίζονται με τον 

σταθεροποιητή του CRANE 3S, καθώς και το δικαίωμα να κάνει αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Για 

να δείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες προϊόντων παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα www.zhiyun-

tech.com.  

Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, συναινείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά αυτό το έντυπο και ότι κατανοείτε 

και συμφωνείτε και συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Συμφωνείτε 

ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος /η για τις πράξεις σας όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν και για τις 

συνέπειες αυτών. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό μόνο για τους σκοπούς που είναι κατάλληλο 

και είναι σύμφωνοι με όλους τους όρους, προφυλάξεις, πρακτικές, πολιτικές και οδηγίες που έχει δημοσιεύσει 

η ZHIYUN.  

Η ZHIYUN
ΤΜ 

 δεν δέχεται καμία ευθύνη για ζημιές, τραυματισμούς ή οποιαδήποτε άλλη υπευθυνότητα που 

προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν ασφαλείς και 

νόμιμες πρακτικές συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που αναφέρονται προηγουμένως στο 

παρόν έντυπο.   

Οι ονομασίες ZHIYUN
ΤΜ 

 και Transmount
ΤΜ 

 αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρίας Guilin Zhishen Information 

Technology Co. Ltd (που στο εφεξής θα αναφέρεται ως "ZHIYUN" ή "ZHIYUN TECH") και των συνεργατών της. 

Όλες οι ονομασίες ή σήματα προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή  

κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντιστοίχων κατόχων τους.  

Οδηγίες ανάγνωσης 

Περιγραφή συμβόλων: : Συμβουλές χειρισμού και χρήσης  : Σημαντικές σημειώσεις 

Προειδοποίηση 

Διαβάστε ΟΛΟΚΛΗΡΟ τον Οδηγό Χρήσης για να εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες αυτού του προϊόντος πριν από 

τη χρήση του. Η μη σωστή λειτουργία του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ζημιά το προϊόν ή την προσωπική 

σας ιδιοκτησία αλλά και να προκαλέσει  σοβαρό τραυματισμό. Αυτό είναι ένα τεχνικά περίπλοκο προϊόν. Πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί με προσοχή και με κοινή λογική και απαιτεί κάποια βασική μηχανική δεξιότητα. Εάν δεν γίνει 

χρήση αυτού του προϊόντος με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο 

προϊόν ή σε άλλη ιδιοκτησία. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά χωρίς άμεση επίβλεψη 

ενηλίκων. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε με ασύμβατα εξαρτήματα ή με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικό από αυτόν 

που αναφέρεται ή αναγράφεται στα έγγραφα του προϊόντος που παρέχονται από την ZHIYUN. Οι επισημάνσεις 

ασφαλείας που περιέχονται στο παρόν περιέχουν οδηγίες για την ασφάλεια, τη λειτουργία και τη συντήρηση. 

Είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να τηρήσετε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις αυτού του Οδηγού 

Χρήσης πριν από τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση ή τη χρήση, για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και 

την αποφυγή ζημιών ή σοβαρού τραυματισμού. 

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης  

1. Το CRANE 3S είναι μια συσκευή ελέγχου υψηλής ακρίβειας. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο CRANE 3S εάν 

πέσει ή υποστεί εξωτερική δύναμη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόβλημα στη λειτουργία του. 

2. Βεβαιωθείτε ότι η περιστροφή των αξόνων του gimbal δεν εμποδίζεται από κάποια εξωτερική δύναμη όταν το 

CRANE 3S είναι ενεργοποιημένο. 

3. Το CRANE 3S δεν είναι αδιάβροχο. Αποφύγετε την επαφή οποιουδήποτε είδους υγρού ή καθαριστικού 

με το CRANE 3S. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα στεγνό και απαλό πανί για τον καθαρισμό του. 

4. Προστατέψτε το CRANE 3S από τη σκόνη και την άμμο κατά τη χρήση του. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Για την αποφυγή πυρκαγιάς, σοβαρού τραυματισμού και υλικών ζημιών, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες 

ασφαλείας κατά τη χρήση, τη φόρτιση ή την αποθήκευση των μπαταριών σας. 

Χρήση των μπαταριών 

1. Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με οποιοδήποτε είδος υγρού. Μην αφήνετε τις μπαταρίες έξω στη 

βροχή ή κοντά σε πηγή υγρασίας. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες σε νερό. Εάν το εσωτερικό της μπαταρίας έρθει σε 

επαφή με νερό ή χημικά μπορεί να προκληθεί αποσύνθεση, με πιθανό αποτέλεσμα την πυρκαγιά του 

προϊόντος, ενώ μπορεί ακόμη να προκληθεί και έκρηξη. 

2. Εάν οι μπαταρίες πέσουν στο νερό ενώ βρίσκονται στο σταθεροποιητή κατά τη χρήση, αφαιρέστε τις αμέσως 

και τοποθετήστε τα σε ασφαλή και ανοιχτή περιοχή. Διατηρήστε ασφαλή απόσταση από τις μπαταρίες μέχρι να 

στεγνώσουν εντελώς. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε ξανά τις μπαταρίες και απορρίψτε τις σωστά, όπως 

περιγράφεται στην ενότητα Απόρριψη Μπαταριών παρακάτω. 

3. Σε περίπτωση πυρκαγιάς των μπαταριών, χρησιμοποιήστε αμέσως νερό, σπρέι νερού, άμμο, κουβέρτα, ξηρή 

σκόνη, ή πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα για να σβήσει τη φωτιά. Σβήστε τη φωτιά εφαρμόζοντας τις 

μεθόδους που προτείνονται παραπάνω ανάλογα με την πραγματική κατάσταση. 

4. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν έχουν κατασκευαστεί από τη ZHIYUN. Εάν χρειαστείτε κι άλλες 

εφεδρικές μπαταρίες, αγοράστε καινούργιες μπαταρίες από τον επίσημο ιστότοπο της ZHIYUN ή από την 

επίσημη αντιπροσωπεία. Η ZHIYUN δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από 

μπαταρίες που δεν είναι της ZHIYUN. 

5. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε μπαταρίες με φουσκώματα, διαρροή ή κατεστραμμένες μπαταρίες. 

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε μπαταρίες που μυρίζουν ή υπερθερμαίνονται (θερμοκρασία άνω των  71 ° 

C). Εάν οι μπαταρίες σας είναι προβληματικές, επικοινωνήστε με την ZHIYUN ή έναν εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο της ZHIYUN για περαιτέρω βοήθεια. 

6. Οι μπαταρίες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εύρος θερμοκρασιών από -10 °C έως 60 °C. Χρήση των 

μπαταριών σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες άνω των 60 °C μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Χρήση 

των μπαταριών σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες κάτω των -10 °C μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε 

αυτές.  

7. Μην χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες σε ισχυρά ηλεκτροστατικά ή ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα. 

Διαφορετικά, η πλακέτα προστασίας των μπαταριών ενδέχεται να χαλάσει. 

8. Μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες με κανέναν τρόπο. Σε περίπτωση διάτρησης της μπαταρίας κατά τη 

διάρκεια της αποσυναρμολόγησης, η μπαταρία μπορεί να διαρρεύσει, να πάρει φωτιά ή να εκραγεί. 

9. Μην χτυπάτε, μην συνθλίβετε και μην πετάτε τις μπαταρίες. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω τους. 

10. Οι ηλεκτρολύτες στο εσωτερικό των μπαταριών είναι πολύ διαβρωτικοί. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής 

ηλεκτρολυτών με το δέρμα ή τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε 

ιατρική συμβουλή το συντομότερο δυνατό. 

11. Μην χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες εάν έχουν υποστεί κρούση ή σοβαρό χτύπημα. 

12. Μην θερμαίνετε το προϊόν και μην βάζετε ποτέ το προϊόν σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε δοχείο υπό πίεση. 
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13. Μην τοποθετείτε την μπαταρία επάνω ή δίπλα σε αγώγιμη επιφάνεια (όπως μεταλλική επιφάνεια γραφείου, 

γυαλιά, ρολόγια, κοσμήματα κ.λπ.) 

14. Αποτρέψτε τη χρήση καλωδίων ή άλλων μεταλλικών αντικειμένων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

θετικό και αρνητικό βραχυκύκλωμα στην μπαταρία. 

15. Εάν ο πόλος των μπαταριών είναι βρώμικος, σκουπίστε τον με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Διαφορετικά, θα 

έχει ως αποτέλεσμα την κακή επαφή μπαταρίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ενέργειας ή αδυναμία 

φόρτισης. 

 

Φόρτιση μπαταριών 

1. Η μπαταρία θα σταματήσει αυτόματα να φορτίζει μόλις γεμίσει. Αποσυνδέστε την μπαταρία και το φορτιστή 

όταν φορτιστεί πλήρως. 

2. Μην συνδέετε τις μπαταρίες απευθείας σε πρίζα ή πρίζα φορτιστή αυτοκινήτου. Χρησιμοποιείτε πάντα έναν 

εγκεκριμένο φορτιστή της ZHIYUN για φόρτιση. Η ZHIYUN δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η μπαταρία φορτιστεί 

χρησιμοποιώντας φορτιστή μη-ZHIYUN. 

3. Μην τοποθετείτε την μπαταρία και το φορτιστή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή σε εύφλεκτες επιφάνειες (όπως 

χαλιά ή ξύλα). Ποτέ μην αφήνετε την μπαταρία χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση για να αποφύγετε τυχόν 

ατύχημα. 

4. Μην φορτίζετε την μπαταρία αμέσως μετά τη χρήση, επειδή η θερμοκρασία της μπορεί να είναι πολύ υψηλή. 

Μην φορτίζετε την μπαταρία προτού επανέλθει σε κανονική θερμοκρασία δωματίου. Η φόρτιση της μπαταρίας 

με θερμοκρασία άνω των 45 °C ή κάτω του 0 °C μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά. 

5. Εξετάστε το φορτιστή πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει φθορές στο περίβλημά του, στο 

καλώδιο, στο βύσμα ή σε άλλα μέρη του. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένο φορτιστή. Μην καθαρίζετε 

το φορτιστή με υγρό που περιέχει οινόπνευμα ή άλλους εύφλεκτους διαλύτες. Αποσυνδέστε το φορτιστή από 

το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείται. 

 

Αποθήκευση μπαταριών 

1. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. 

2. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας (σόμπα ή θερμαντήρα) και μην τοποθετείτε το προϊόν 

μέσα σε αυτοκίνητο σε καιρικές συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε  

περιβάλλον με θερμοκρασία άνω των 60 ° C. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 22 °C - 28 °C. 

3. Αποθηκεύστε τις μπαταρίες σε ξηρό περιβάλλον. 

4. Μην αφήνετε την μπαταρία αχρησιμοποίητη για πολύ καιρό αφού έχει πλήρως αποφορτιστεί, προκειμένου 

να αποφευχθεί η υπερεκφόρτιση της μπαταρίας που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της 

μπαταρίας και σε μόνιμη αδυναμία χρήσης. 

 

Συντήρηση μπαταριών 

1. Μην υπερφορτίζετε ή αδειάζετε υπερβολικά την μπαταρία, διότι έτσι θα καταστραφεί. 

2. Η απόδοση της μπαταρίας θα επηρεαστεί εάν παραμείνει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την μπαταρία όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. 

4. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε περιβάλλον με θερμοκρασία άνω των 60 ℃. 

 

Απόρριψη μπαταριών 

1. Εκφορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν την τοποθετήσετε στον καθορισμένο κάδο ανακύκλωσης. 

Οι μπαταρίες περιέχουν επικίνδυνα συστατικά και απαγορεύεται η τοποθέτηση της μπαταρίας σε 

κοινό κάδο απορριμμάτων. Για σχετικές λεπτομέρειες, ενημερωθείτε για τη νομοθεσία  και τους 

κανονισμούς σχετικά με την ανακύκλωση και απόρριψη μπαταριών. 

2. Εάν η μπαταρία δεν μπορεί να εκφορτιστεί πλήρως, μην την τοποθετείτε ποτέ σε κάδο 

ανακύκλωσης μπαταριών. Επικοινωνήστε με τις εταιρείες ανακύκλωσης μπαταριών για να σας 

δώσουν την κατάλληλη σωστή λύση. 
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Όροι εγγύησης 

 

Περίοδος εγγύησης 

1. Οι πελάτες δικαιούνται αντικατάσταση ή δωρεάν επισκευή σε περίπτωση 

ελαττωμάτων ποιότητας που θα διαπιστωθούν στο προϊόν μέσα σε 15 ημέρες από 

την παραλαβή του προϊόντος.  

2. Οι πελάτες δικαιούνται δωρεάν επισκευή από τη ZHIYUN για οποιοδήποτε προϊόν 

αποδειχθεί ελαττωματικό σε υλικά ή εργασία που έχουν ως συνέπεια τη μη 

λειτουργία του προϊόντος κάτω από κανονική καταναλωτική χρήση και σύμφωνα με 

τις συνθήκες της έγκυρης περιόδου εγγύησης, η οποία είναι 12 μήνες από την 

ημερομηνία της αγοράς. Ωστόσο, η περίοδος εγγύησης ποικίλλει ανάλογα με το 

μοντέλο του προϊόντος και τη χώρα αγοράς. Για λεπτομερείς πληροφορίες 

εγγύησης, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της ZHIYUN. 

 

Εξαιρέσεις εγγύησης 

1.Προϊόντα που έχουν υποστεί μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, κακή χρήση, κρούση, 

αμέλεια, κακό χειρισμό, βύθιση σε υγρά, ατύχημα ή μη εξουσιοδοτημένη 

τροποποίηση.  

2.Προϊόντα που έχουν υποστεί ακατάλληλη χρήση ή που η ετικέτα τους ή το 

αυτοκόλλητο ασφαλείας έχει σκιστεί ή τροποποιηθεί.  

3.Προϊόντα των οποίων η εγγύηση έχει λήξη.  

4.Προϊόντα που έχουν καταστραφεί λόγω ανωτέρας βίας, όπως πυρκαγιά, 

πλημμύρα, κεραυνό κλπ.  

 

Διαδικασία απαίτησης εγγύησης 

1. Εάν μετά από την αγορά παρουσιαστεί πρόβλημα ή κακή λειτουργία του 

προϊόντος σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία ή με την 

εξυπηρέτηση πελατών της ZHIYUN μέσω email στο  service@zhiyun-tech.com ή 

μέσω της σελίδας www.zhiyun-tech.com 

2. Ο αντιπρόσωπος της χώρας σας θα σας καθοδηγήσει σχετικά με τη διαδικασία 

επισκευής οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί στο προϊόν. Η ZHIYUN 

διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει προϊόντα που έχουν καταστραφεί ή 

επιστραφεί.  

 

 


