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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. 
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Γνωρίστε το SMOOTH-X 

                   

1. Βάση τηλεφώνου 

2. Κάθετος βραχίονας 

3. Θύρα φόρτισης και αναβάθμισης firmware 

USB Type-C  

4. Μοτέρ πανοραμικού άξονα 

5. Ένδειξη κατάστασης  

6. Joystick σταθεροποιητή 

7. Κουμπί Μ 

8. Κουμπί Photo/Video   

 

9. Μοτέρ άξονα κύλισης 

10. Ένδειξη τροφοδοσίας 

11. Κουμπί τροφοδοσίας 

12. Σύνδεσμος ρύθμισης κλίσης 

13. Προεκτεινόμενη ράβδος 

14. Διακόπτης zoom  

15. Λαβή  

16. Οπή λουριού καρπού 

17. Οπή σπειρώματος 1/4" 
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Φόρτιση και περιγραφή μπαταρίας  

Το SMOOTH-X φορτίζεται από ενσωματωμένες μπαταρίες. Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη 

φορά, φορτίστε το πλήρως για να ενεργοποιηθούν οι μπαταρίες και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη 

χρήση του προϊόντος. 

Τρόπος φόρτισης: Συνδέστε το καλώδιο Type-C που παρέχεται στη συσκευασία με τον 

προσαρμογέα (5V / 2A, δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στη θύρα που βρίσκεται στον κάθετο 

βραχίονα του σταθεροποιητή. Όταν οι τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες σταθεροποιηθούν σε λευκό 

χρώμα, (όταν ο σταθεροποιητής είναι απενεργοποιημένος) τότε η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. 
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Προετοιμασία και ρύθμιση ισορροπίας  

1. Στρέψτε τη λαβή 180° αριστερόστροφα.  

             

2. Για να ανοίξετε τον κάθετο βραχίονα, τραβήξτε προς τα έξω και δώστε κλίση ορισμένων μοιρών 

στον πανοραμικό άξονα. 
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Προετοιμασία και ρύθμιση ισορροπίας  

3. Στρέψτε τον κατακόρυφο βραχίονα 180 ° αριστερόστροφα. Μπορεί να περιστραφεί μόνο προς 

μία  κατεύθυνση.  

                                  

 Η μέγιστη γωνία περιστροφής του κάθετου βραχίονα είναι 180°. Μην υπερβαίνετε αυτό το 

όριο για αποφυγή βλάβης στον σταθεροποιητή. 

 

4. Επιστρέψτε τον πανοραμικό άξονα στην αρχική θέση και τραβήξτε την προεκτεινόμενη ράβδο.                                               
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Προετοιμασία και ρύθμιση ισορροπίας  

5. Ο σφιγκτήρας του τηλεφώνου μπορεί να περιστραφεί κατά 90° δεξιόστροφα.   

                        

 6. Κατά την εγκατάσταση του τηλεφώνου προσέξτε ώστε η κάμερα του τηλεφώνου να είναι πάντα 

στην αριστερή πλευρά του σφιγκτήρα. Τότε εξισορροπήστε το τηλέφωνο. Μετακινήστε το 

τηλέφωνο μέσα στη βάση αριστερά ή δεξιά μέχρι αυτό να ισορροπήσει.  

                               

 
(1) Κατά την εγκατάσταση του smartphone, βεβαιωθείτε ότι το smartphone είναι σταθερά 

στερεωμένο στον σφιγκτήρα του τηλεφώνου. 

(2) Τοποθετήστε το smartphone πριν ενεργοποιήσετε το σταθεροποιητή. Η ισορροπημένη 

κατάσταση του smartphone θα επηρεάσει το χρόνο λειτουργίας του σταθεροποιητή. Ο 

σταθεροποιητής μπορεί να λειτουργήσει κανονικά εάν δεν είναι ισορροπημένο, αλλά έτσι θα 

καταναλώνει περισσότερη ισχύ μπαταρίας και θα εξασθενεί η ισχύς του μοτέρ.  

(3) Το μέγιστο εύρος περιστροφής του άξονα κύλισης είναι 285° και το μέγιστο εύρος περιστροφής 

του πανοραμικού άξονα είναι 300°. Περιστροφή που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια θα 

καταστρέψει τον σταθεροποιητή. 
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Προετοιμασία και ρύθμιση ισορροπίας  

Υπάρχει μια ενσωματωμένη σχεδίαση κλειδώματος στον άξονα κύλισης και πανοραμικής κίνησης  του 

σταθεροποιητή για τη βολική αποθήκευση και μεταφορά (όταν ο σταθεροποιητής είναι 

απενεργοποιημένος). Στρέψτε τον σφιγκτήρα του smartphone και τον πανοραμικό άξονα στη θέση 

κλειδώματος για να τους κλειδώσετε, ενώ για να κάνετε χρήση του σταθεροποιητή ρυθμίστε τους στην 

ξεκλείδωτη θέση.  
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Περιγραφή ενδείξεων και κουμπιών ελέγχου 

                                                                

(1) Ένδειξη τροφοδοσίας 

*Όταν ο σταθεροποιητής είναι απενεργοποιημένος και φορτίζει, οι 

λευκές ενδείξεις LED αναβοσβήνουν η μία μετά την άλλη 

υποδηλώνοντας το τρέχον φορτίο της μπαταρίας. 

* Όταν ο σταθεροποιητής είναι ενεργοποιημένος, οι λευκές 

ενδείξεις LED υποδηλώνουν το τρέχον φορτίο της μπαταρίας. 

Μία σταθερά αναμμένη ένδειξη υποδηλώνει ότι το φορτίο της 

μπαταρίας είναι 0-25%.  

Δύο σταθερά αναμμένες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το φορτίο της 

μπαταρίας είναι 25-50%.  

Τρεις σταθερά αναμμένες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το φορτίο της 

μπαταρίας είναι 50-75%.  

Τέσσερις σταθερά αναμμένες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το φορτίο 

της μπαταρίας είναι 75-100%.  

*Η ένδειξη LED ανάβει σταθερά σε κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια 

ενημέρωσης του firmware.   

*Η ένδειξη LED αναβοσβήνει σε κόκκινο όταν υπάρχει πρόβλημα 

λειτουργίας του σταθεροποιητή. Επικοινωνήστε με την 

αντιπροσωπεία.   

(2) Κουμπί τροφοδοσίας 

*Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του σταθεροποιητή 

πατήστε επίμονα το κουμπί τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα μέχρι 

να ακούσετε ένα μπιπ. 

(3)  Ένδειξη κατάστασης  

*Η ένδειξη LED ανάβει μία φορά σε μπλε χρώμα και μετά σβήνει 

όταν βρίσκεστε στην κατάσταση Πανοραμικής Παρακολούθησης 

(Pan Follow). 

*Η ένδειξη LED ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα όταν βρίσκεστε στην 

κατάσταση Κλειδώματος.   

*Η ένδειξη LED αναβοσβήνει δύο φορές σε μπλε χρώμα όταν 

βρίσκεστε στην κατάσταση Κύλισης και Πανοραμικής 

Παρακολούθησης (Roll / Pan Follow).   

*Η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα σε πράσινο χρώμα όταν 

βρίσκεστε στην κατάσταση φόρτωσης προγράμματος.   

 

(4) Διακόπτης zoom. 

*Σύρτε τον επάνω ή κάτω για να ελέγχξετε το zoom στο ZY Cami.  

(5) Κουμπί Photo / Video  

*Με ένα πάτημα γίνεται λήψη μιας φωτογραφίας στο ZY Cami.  

*Με ένα πάτημα γίνεται έναρξη/διακοπή λήψης video στο ZY Cami.  

*Με διπλό πάτημα γίνεται εναλλαγή λειτουργίας μεταξύ 

Φωτογραφίας και Video στο ZY Cami.  

*Με τριπλό πάτημα γίνεται εναλλαγή εμπρόσθιας και οπίσθιας 

κάμερας στο ZY Cami. 

*Ορισμένα smartphones υποστηρίζουν απευθείας έλεγχο της 

κάμεράς τους μόλις συνδεθούν με Bluetooth.  

(5) Joystick σταθεροποιητή.  

*Πιέστε το joystick επάνω ή κάτω, αριστερά ή δεξιά για να ελέγξετε 

την κίνηση του σταθεροποιητή.  

(6) Κουμπί Μ.   

*Με ένα πάτημα του κουμπιού M γίνεται εναλλαγή μεταξύ 

Πανοραμικής Παρακολούθησης και κατάστασης Κλειδώματος.  

*Με διπλό πάτημα του κουμπιού M γίνεται εναλλαγή μεταξύ 

λειτουργίας Τοπίου (οριζόντιας θέσης) και λειτουργίας Πορτραίτου 

(κάθετης θέσης).   

*Με τριπλό πάτημα του κουμπιού M γίνεται εκ νέου κεντράρισμα 

του σταθεροποιητή.   

*Με τετραπλό πάτημα του κουμπιού M εισέρχεστε στην κατάσταση 

Κύλισης και Πανοραμικής Παρακολούθησης και με απλό πάτημα 

επιστρέφετε στην κατάσταση Πανοραμικής Παρακολούθησης. 

*Με παρατεταμένο πάτημα εισέρχεστε ή βγαίνετε από την 

κατάσταση Αναμονής.   

*Μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία του κουμπιού M στο ZY 

Cami.  

 

 

Όταν γίνεται σύνδεση μέσω Bluetooth, το SMOOTH-X έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την κάμερα του τηλεφώνου χωρίς το ZY 

Cami. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη με κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει έλεγχο της κάμερας χρησιμοποιώντας το κουμπί 

έντασης του ήχου. Η σύνδεση μέσω Bluetooth με το SMOOTH-X δεν απαιτεί κωδικό πρόσβασης (password).  
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Τρόπος χρήσης  

Περιγραφή κατάστασης λειτουργίας 

Πατήστε μία φορά ή 4 φορές το κουμπί Μ για να κάνετε εναλλαγή. 

Αρχικές ρυθμίσεις  

                                    

 Ο κόκκινος κύκλος σημαίνει ότι το μοτέρ περιστρέφεται ταυτόχρονα με την κίνηση της λαβής. Ο γκρι 

κύκλος σημαίνει ότι το μοτέρ έχει κλειδώσει και δεν μπορεί να περιστραφεί ταυτόχρονα με την κίνηση της 

λαβής. 

Λειτουργία Πανοραμικής Παρακολούθησης (Pan Following, PF). Πατήστε μία φορά το κουμπί M για να 

μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία. Το smartphone κάνει πανοραμική κίνηση αριστερά / δεξιά 

ακολουθώντας την κίνηση της λαβής του σταθεροποιητή ενώ τα μοτέρ του άξονα κύλισης είναι 

κλειδωμένα. Πιέστε το joystick προς τα πάνω / κάτω για να ελέγξετε χειροκίνητα τον άξονα κύλισης και 

πιέστε αριστερά / δεξιά για να ελέγξετε χειροκίνητα τον πανοραμικό άξονα. 
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Τρόπος χρήσης  

Κατάσταση κλειδώματος (L): Πατήστε μία φορά το κουμπί M για να μεταβείτε σε αυτήν την κατάσταση. 

Αυτή η επιλογή κλειδώνει την κίνηση και των δύο αξόνων και ο προσανατολισμός του smartphone 

σταθεροποιείται. Πιέστε το joystick προς τα πάνω / κάτω για να ελέγξετε χειροκίνητα τον άξονα κύλισης και 

πιέστε αριστερά / δεξιά για να ελέγξετε χειροκίνητα τον πανοραμικό άξονα. 

                                              

Λειτουργία Κύλισης και Πανοραμικής Παρακολούθησης (Pan Following, PF). Πατήστε τέσσερις φορές το 

κουμπί M για να μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία. Σε αυτή την λειτουργία το μοτέρ του άξονα κύλισης και 

το μοτέρ του πανοραμικού άξονα κινούνται ακολουθώντας την κίνηση της λαβής. Πιέστε το joystick προς τα 

πάνω / κάτω για να ελέγξετε χειροκίνητα τον άξονα κύλισης και πιέστε αριστερά / δεξιά για να ελέγξετε 

χειροκίνητα τον πανοραμικό άξονα. 
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Τρόπος χρήσης  

Πατήστε δύο φορές το κουμπί Μ για να κάνετε εναλλαγή. 

                         

Οριζόντια θέση και Κάθετη θέση: Πατήστε δύο φορές το κουμπί Μ.  

                                       

Λειτουργία προέκτασης: Κρατήστε τη λαβή του σταθεροποιητή με το ένα χέρι και κρατήστε το κάτω 

κάλυμμα του μοτέρ πανοραμικής κίνησης με το άλλο και τότε τραβήξτε τη λαβή προς τα έξω.  

                                  

Το εύρος ελέγχου του άξονα κλίσεων είναι 90°. Εάν η περιστροφή υπερβεί αυτή τη γωνία τότε θα 

προκληθεί ζημιά στον σταθεροποιητή. Για να σφίξετε τον άξονα κλίσεων όταν αυτός έχει χαλαρώσει 

χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.  
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Τρόπος χρήσης  

Κατάσταση αναμονής  

*Όταν ο σταθεροποιητής είναι ενεργοποιημένος, περιστρέψτε χειροκίνητα τον άξονα κύλισης ή 

τον πανοραμικό άξονα μέχρι ο άξονας να ενεργοποιήσει την ενσωματωμένη ασφάλεια 

κλειδώματος και τότε ο σταθεροποιητής θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Για να 

ενεργοποιήσετε τον σταθεροποιητή ξανά ξεκλειδώστε τον άξονα κύλισης ή τον πανοραμικό άξονα. 

Προτού επανεκκινήσετε τον σταθεροποιητή, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας κύλισης και ο πανοραμικός 

άξονας είναι ξεκλειδωμένοι.  

*Η παρακάτω εικόνα δείχνει τον άξονα κύλισης να έχει περιστραφεί στην κατάσταση κλειδώματος.  

                                      

Χειροκίνητη επανατοποθέτηση 

Στην κατάσταση κλειδώματος, η γωνία περιστροφής του πανοραμικού άξονα μπορεί να ρυθμιστεί 

χειροκίνητα εάν μετακινήσετε τον πανοραμικό άξονα σε συγκεκριμένη γωνία και τον 

συγκρατήσετε για 2 δευτερόλεπτα (όμως μην υπερβαίνετε αυτό το όριο), οπότε και θα 

σταθεροποιηθεί στη γωνία αυτή.   
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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  

SMOOTH-X με την ειδική εφαρμογή "ZY Cami".  

(2) Το ZY Cami υπόκειται σε ενημερώσεις. Να φροντίζετε να έχετε πάντα ενημερωμένη την 

τελευταία έκδοση. 

 

Τρόπος σύνδεσης 

1. Ενεργοποιήστε το σταθεροποιητή και ανοίξτε το Bluetooth του smartphone. 

2.  Εκκινήστε το "ZY Cami" και πατήστε το εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία για να μπείτε στη 

λίστα συσκευών και επιλέξτε το σταθεροποιητή για σύνδεση (η ονομασία Bluetooth του 

σταθεροποιητή αναγράφεται στο πλάι του σφιγκτήρα τηλεφώνου με το μορφή USER ID: XXXX). 

3. Απαιτείται ενεργοποίηση στην εφαρμογή για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας το SMOOTH-X, 

διαφορετικά το μοτέρ δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Η ενεργοποίηση απαιτεί εγγραφή ή 

σύνδεση στον λογαριασμό σας της ZHIYUN και η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με 

σύνδεση στο δίκτυο.  

4. Μετά από την επιτυχή ενεργοποίηση, το μοτέρ θα λειτουργήσει κανονικά και θα εμφανιστεί 

αυτόματα το μενού της λήψης. 

 

Περιγραφή χαρακτηριστικών του ZY Cami 
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Αναβάθμιση Firmware του σταθεροποιητή 

                           

Μέθοδος πρώτη:  

Συνδέστε τη θύρα USB του σταθεροποιητή σε θύρα USB υπολογιστή με καλώδιο USB Type-C. 

1. Μπείτε στον επίσημο ιστότοπο της ZHIYUN (https://www.zhiyun-tech.com/en), μπείτε στην αντίστοιχη 

σελίδα προϊόντος και κάντε κλικ στο [download]. Κατεβάστε το ZHIYUN USB driver, το εργαλείο 

βαθμονόμησης (calibration tool) και το πιο πρόσφατο firmware (σε συστήματα Mac OS και Windows 10 δεν 

χρειάζεται να κατεβάσετε τον USB driver). 

2. Συνδέστε το σταθεροποιητή και τον υπολογιστή σας με καλώδιο USB και εγκαταστήστε τον USB driver. 

Ανοίξτε το συμπιεσμένο αρχείο του firmware. 

3. Ενεργοποιήστε τον σταθεροποιητή και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Λειτουργίας για να μπείτε σε 

κατάσταση Αναμονής. 

4. Ανοίξτε το "Zhiyun Gimbal Tools", κάντε κλικ στο "Open", κάντε κλικ στο "Firmware Upgrade". Κάντε κλικ 

στο "Browse" στην ενότητα "Path" για να επιλέξετε το πιο πρόσφατο firmware έχετε κατεβάσει (το αρχείο 

του οποίου η κατάληξη είναι "ptz") και κάντε κλικ στο " Upgrade" στο κάτω μέρος για να αρχίσει η 

αναβάθμιση του firmware. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του firmware, η κόκκινη ένδειξη LED στον 

σταθεροποιητή θα σβήσει αυτόματα. 

Μέθοδος δεύτερη:  

Ενημέρωση firmware μέσω του ZY Cami. Συνδέστε το σταθεροποιητή και το ZY Cami ακολουθώντας τα 

βήματα που αναφέρονται στο "APP Operations". Το ZY Cami θα ζητήσει από τον χρήστη να ενημερώσει το 

firmware με κάθε κυκλοφορία νέο firmware. Όταν η κόκκινη ένδειξη LED σβήσει, η ενημέρωση firmware 

έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.   

Βεβαιωθείτε ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του σταθεροποιητή είναι άνω από 50% πριν από την 

αναβάθμιση του firmware. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, μην βγείτε από το μενού ZY 

Cami και να παρατηρείτε συνεχώς τα μηνύματα της εφαρμογής. 

 

 

 

 



 

15 

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος   

Τμήμα προϊόντος: SM108 

 Ελάχιστη τιμή Κανονική τιμή Μέγιστη τιμή  

Τάση λειτουργίας  3,4 V 3,7 V 4,2 V  

Ρεύμα λειτουργίας  220 mA - 3000 mA  

Τάση φόρτισης (είσοδος)  4,7 V 5 V  5,5 V  

Ρεύμα φόρτισης (είσοδος)  500 mA - 850 mA  

Μηχανικό εύρος κύλισης  - 285° -  

Μηχανικό εύρος πανοραμικής 
στρέψης 

- 300° -  

Ελεγχόμενη γωνία άξονα 
κύλισης  

-80° - +180°  

Ελεγχόμενη γωνία πανοραμικού 
άξονα  

-120° - +145°  

Θερμοκρασία λειτουργίας  -10°C 25°C 45°C  

Θερμοκρασία φόρτισης -0°C 25°C 40°C  

Χωρητικότητα μπαταρίας  - 1000 mAh -  

Διάρκεια λειτουργίας - 4 ώρες 5,5 ώρες Εργαστηριακά 
δεδομένα 1 

Διάρκεια φόρτισης - 3 ώρες - Εργαστηριακά 
δεδομένα 2 

Μήκος αναδιπλωμένο (ΠxΒxΥ)  - 65 x 56 x 145 
mm 

-  

Μήκος ανοιχτό (ΠxΒxΥ)  - 57 x 56 x 263 
mm 

-  

Καθαρό βάρος - ~246 g -  

Ωφέλιμο φορτίο  - 200 ± 35 g -  

Εύρος σφιγκτήρα 50 mm - 90 mm  

Πάχος τηλεφώνου  7,5 mm - 9,5 mm  

Προεκτεινόμενη ράβδος  0 - 260 mm   

Bluetooth Low Power Consumption Bluetooth 5.0  
EIRP ≤ 4 dbm 
Συχνότητα λειτουργίας  2,400 – 2,4835 GHz 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος   

Εργαστηριακά δεδομένα 1: Αυτά τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε θερμοκρασία 25 ℃ και όταν στον 

σταθεροποιητή έχει τοποθετηθεί τηλέφωνο iPhone XR σε ισορροπημένη κατάσταση. Η διάρκεια 

λειτουργίας είναι 4 ώρες σε κατάσταση ενεργής χρήσης και 5,5 ώρες σε κατάσταση ακινησίας.  

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

χρήση του φορτιστή μπαταρίας 5V / 2A. Ο χρόνος φόρτισης ποικίλλει ανάλογα με το διαφορετικό 

περιβάλλον και τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Επιπλέον, όσο χαμηλότερη είναι η 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος φόρτισης, τόσο μικρότερη είναι η ένταση φόρτισης και 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 SMOOTH-X. 
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Αποποίηση ευθυνών και προειδοποίηση 

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του SMOOTH-X. 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 SMOOTH-X ή άλλων περιουσιακών στοιχείων σας. 

Η ZHIYUN διατηρεί όλα τα δικαιώματα για την τελική επεξήγηση αυτών των οδηγιών και άλλων εντύπων που 

σχετίζονται με τον σταθεροποιητή του SMOOTH-X, 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.   

Η ονομασία ZHIYUN
ΤΜ 

 αποτελεί εμπορικό σήμα 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 

για 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. 
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Οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
Προειδοποίηση  

1. Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με οποιοδήποτε είδος υγρού. Μην αφήνετε προϊόν έξω στη βροχή ή κοντά σε 

πηγή υγρασίας. Μην ρίχνετε το προϊόν σε νερό. Εάν το εσωτερικό του προϊόντος 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. Σε περίπτωση πυρκαγιάς του προϊόντος, 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. 

3. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εύρος θερμοκρασιών από -10 ° C έως 45 ° C. 

4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν μεν κανέναν τρόπο. Σε περίπτωση διάτρησης της μπαταρίας κατά τη διάρκεια 

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

5. Μην χτυπάτε, μην συνθλίβετε και μην πετάτε το προϊόν. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του. 

6. Μην θερμαίνετε το προϊόν και μην βάζετε ποτέ το προϊόν σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε δοχείο υπό πίεση. 

7. 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. 

8. 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. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

1. Το SMOOTH-X είναι μια συσκευή ελέγχου υψηλής ακρίβειας. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο SMOOTH-X 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 

SMOOTH-X είναι ενεργοποιημένο. 

3. Το SMOOTH-X δεν είναι αδιάβροχο. Αποφύγετε την επαφή οποιουδήποτε είδους υγρού ή καθαριστικού 

με το SMOOTH-X. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα στεγνό και απαλό πανί για τον καθαρισμό του. 

4. Προστατέψτε το SMOOTH-X από τη σκόνη και την άμμο κατά τη χρήση του. 

 

Σημείωση:  

1. Αποσυνδέστε την μπαταρία από τον φορτιστή όταν φορτιστεί πλήρως. 

2. Εάν αφήσετε το προϊόν αχρησιμοποίητο για πάνω από 10 ημέρες, εκφορτίστε την μπαταρία στο 40% -65% 

για αποθήκευση, προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

3. Φορτίζετε και εκφορτίζετε το SMOOTH-X κάθε τρεις μήνες για να διατηρήσετε τη δραστηριότητα της μπαταρίας. 

4. Διατηρήστε τη λαβή σταθερή κατά την ενεργοποίηση του SMOOTH-X. Εάν υπόκειται σε αναταραχές κατά τη 

διάρκεια της ενεργοποίησής του, τότε ενδέχεται να μην εκκινήσει η λειτουργία του. 
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Κάρτα 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.  
 

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει στα ακόλουθα 

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.  

 


